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Delårsrapport
Januari-December 2021
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 1 815 tkr
Rörelseresultatet uppgick till -855 tkr
Resultatet efter skatt uppgick till -820 tkr
Resultatet per aktie uppgick till -0,03 mkr*

Om rörelsen sett ut som idag under hela 2021(proforma) hade:
• Nettoomsättning uppgått till 16 087 tkr
• Rörelseresultatet uppgått till -12 072
• Resultatet efter skatt uppgått till -15 980 tkr

Koncernen i korthet
Nettoomsättning, tkr
EBITDA, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter skatt, tkr
Resultat per aktie*
EBITDA marginal, %
Rörelsemarginal, %
Soliditet, %
Nettoskuld, tkr
Disponibla likvida medel, tkr
Balansomslutning, tkr
Eget kapital, tkr
Eget kapital per aktie, kr*

Jan-Dec 2021
1 815
-779
-855
-820
-0,03
-43%
-47%
39%
17 657
32 657
85 223
32 842
1,17

*Omräknad efter genomförd aktiesplit i januari 2022 och 28 008 486 aktier totalt i Nodebis
Applications AB.
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VD har ordet
Nodebis Applications är ett publikt avstämningsbolag och aktien är registrerad hos Euroclear.
Empir Group AB var vid årsskiftet majoritetsägare med 69,90% av både röster och kapital.
Totalt hade bolaget ca 400 aktieägare vid utgången av 2021. Nodebis Applications är uppsatt
som en SPAC, Special Purpose Acquisition Company och för en IPO på en lämplig
marknadsplats. Bolaget har genomfört sitt första förvärv, Empir Apply AB med dotterbolagen
Portify och Miljöbilscentralen.
Empir Apply är verksam inom fordonsadministration och tillhandahåller tjänster för
delningsekonomins behov av resursallokering och optimering av resurser i tid och rum.
Fokus för framtida investeringar är digitaliseringstjänster för beslutsstöd och applikationer för
tillgänglighet och optimering av resurser, företrädesvis mobila resurser inom väl avgränsade
affärssegment, tex fordonsflottor och poolfordon.
Portify
Portify erbjuder tjänster och lösningar för hantering av fordonsflottor. Fleet Intelligence
Plattform innehåller en komplett lösning för fordonsadministration och bokning för en
kommun, region eller företag med stort fordonsinnehav. Produkten är uppbyggd av olika
”tjänster” som kan paketeras utifrån kundsegment och behov. Försäljning sker både direkt till
kunder med större fordonsflottor och via partners som erbjuder tjänsten i eget namn.
www.portify.se
Miljöbilscentralen
Miljöbilscentralen är ett administrativt företag vars huvudsakliga tjänst är personalbils- och
tjänstebilserbjudande till anställda inom kommun, landsting och stat. Genom löneväxling får
den anställde hyra ett fordon av sin arbetsgivare via ett bruttolöneavdrag.
www.miljobilscentralen.se
Moderbolaget Nodebis Applications AB
Moderbolaget Nodebis driver ingen egen verksamhet utan tillhandahåller centrala tjänster
inom ledning, ekonomi och administration. Här återfinns även kostnader relaterat till
finansiering och notering.
Bolaget har vid ingången av 2022 två heltidsanställda medarbetare som även säljer tjänster
inom ekonomi och administration till bolag utanför koncernen.
Väsentliga händelser efter perioden
Den 16 februari avyttrade Empir Group 2 971 745 aktier i Nodebis Applications AB till
Norrgård Holding AB och äger efter detta 39,53%. Efter avyttringen har Nodebis 4 ägare med
mer än 5% i innehav. Deras totala innehav är 62,40%.
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Aktieägare med huvudman
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Empir Group AB
Norrgård Holding AB, Peter Norrgård
Alfanode AB, Lars Save
Crafoord Capital Partners AB, Fredrik Crafoord
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
Save Lars
Rambas AB, Lars Svensson
Saveit Management AB, Lars Save
Integri Aktiebolag, Bengt Lindström
Ålandsbanken ABP (Finland), Svensk, Filial
Övriga
Summa aktier

Antal aktier

Kapital och Röster

11 072 170
2 971 745
1 760 000
1 674 301
1 133 736
880 000
756 028
673 420
459 546
443 244
5 744 296
28 008 486

39,53 %
10,61%
6,28 %
5,98%
4,05%
3,14%
2,7%
2,4%
1,64%
1,58%
20,52%
100 %

Den 28 januari delade Empir Group AB ut 5 536 085 aktier i Nodebis Applications AB och
ägde efter detta 50,14%.
Den 20 januari beslutade styrelsen att avstämningsdagen för aktiespliten av aktier i Nodebis
Applications AB (publ) ska vara den 27 januari. Aktiens ISIN efter spliten är SE0017484876.
Den 7 januari hölls extra bolagsstämma då följande beslut fattades:
• Ny bolagsordning inklusive byte av namn från Empir Vezzel Applications AB (publ)
till Nodebis Applications AB (publ)
• Beslutades att godkänna den av styrelsen föreslagna aktiespliten.
• Lars Save valdes till styrelsens ordförande och Lena Sundsvik utsågs till VD.
Väsentliga händelser under perioden
Den 8 december kallade företaget till extra bolagsstämma den 7 januari.

Den 8 december beslutade styrelsen att föreslå att extra bolagsstämman beslutar att
genomföra en uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) i förhållande 1:22. Efter genomförd
uppdelning av aktier ökar antalet aktier i bolaget från 1 273 113 till 28 008 486 och aktiens
kvotvärde ändras från 5 kronor till 0,227277 kronor.
Den 30 november beslutade styrelsen med stöd av bemyndigandet av extra bolagsstämman
den 27 september 2021 om nyemission av de ovan nämnda 450 000 aktier till Empir Group
AB.
Den 23 november genomfördes förvärvet av Empir Apply AB.
Den 29 oktober ingick Empir Vezzel Applications AB (publ) ett aktieöverlåtelseavtal med
Empir Group AB avseende förvärv av samtliga aktier i Empir Apply AB. Köpeskillingen
uppgick till 21 500 000 kr varav 8 000 000 kr betalats kontant och 13 500 000kr genom att
Empir Vezzel Applications AB emitterat 450 000 aktier till Empir Group.
Den 27 september hölls extra bolagsstämma då följande beslut fattades:
• Ny bolagsordning inklusive byte av namn från Vezzel AB till Empir Vezzel
Applications AB (publ).
• Nyemission av 803 165 nya aktier till en pris av 25kr per aktie. Aktierna tecknades
utan företrädesrätt. Företrädesrätten frångicks då det ligger i bolagets intresse att inför
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•
•

en möjlig marknadsnotering av bolagets aktier vidga ägarkretsen med nya och
finansiellt starka investerare.
Val av ny styrelse: Nyval, Lena Sundsvik (ordf.), Torbjörn Nilsson
Omval, Lars Save, Maria Järviken, Peter Ågren
Bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller
kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Lena Sundsvik, VD
Stockholm, februari 2022
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Finansiell information
Januari-December 2021
Omsättning och resultat
Resultaträkningen för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 innefattar Empir Apply, Portify
och Miljöbilscentralen konsoliderat från och med december. Proformaresultaträkningen för
perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 redovisar koncernresultaträkningen som om innehavet
hade varit från och med januari 2021. Då verksamheten i Nodebis Applications AB var
vilande 2020 redovisas inga jämförelsesiffror.
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 814 tkr. Proformerad nettoomsättning
uppgick till 16 087 tkr. Periodens rörelseresultat uppgick till -855 tkr. Proformerat
rörelseresultat uppgick till -12 072 tkr. I det proformerade rörelseresultatet ingår
nedskrivningar av immateriella tillgångar med -7 443 tkr.
Kassaflöde och likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -1 060 tkr. Kassaflöde
från investeringsverksamheten uppgick till 13 500 tkr och kassaflöde från
finansieringsverksamheten uppgick till 20 080 tkr. Under året har bolaget genomför
emissioner vilket stärkt kassan med 20 080 tkr.
Medarbetare
Vid periodens slut uppgick antalet anställda inom koncernen till 17.
Eget kapital
Det totala antal aktier uppgick 2021-12-31 till 1 273 113 st. I januari 2022 genomfördes en
split och antal aktier uppgår efter det till 28 008 486. Eget kapital uppgår till 32 842 tkr.
Investeringar
Nodebis har under perioden förvärvat Empir Apply AB inklusive dotterbolagen Portify AB
och Miljöbilscentralen i Sverige AB. Förvärvet skedde per den 23 november och ökade
goodwillvärdet med 8 829 tkr.
Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget omfattar finansiering och ägande av dotterföretagen Empir
Apply AB, Portify AB samt Miljöbilscentralen i Sverige AB. Rörelseresultatet i moderbolaget
uppgick till -721 tkr under perioden. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11 709
tkr. Vid periodens utgång hade moderbolaget 2 anställda.
Närstående transaktioner
Nodebiskoncernen har köpt in tjänster från Empir Group under dec 2021 om 131 tkr (avser
företagsförsäkring, revision samt managementtjänster.)
En styrelseledamots bolag har erhållit ersättning för utförda managementtjänster under
perioden uppgående till 375 tkr.

Nodebis Applications AB, org nr 556858-5441

6

Risker och osäkerheter i verksamheten
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slags finansiella risker såsom
marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och affärsrisk. Nodebis affärsrisk omfattar bland
annat prisnivå och åtagande gentemot kund, förändrade kundkrav, kundkoncentration och
förändrade beteenden från konkurrenter. För att fortsätta växa är Nodebis beroende av att
kunna utveckla, behålla samt rekrytera kvalificerade medarbetare och samtidigt upprätthålla
en kostnadsnivå som är rimlig med hänsyn till priset mot kund. Det har tidigare, och fortsatt,
varit stor konkurrens om kvalificerade medarbetare
Utsikter
Ambitionen är att stärka och komplettera Nodebis erbjudande genom både utveckling av
befintliga tjänster inom fordonsadministration och även genom nya förvärv. Fokus för
framtida investeringar är digitaliseringstjänster för beslutsstöd och applikationer för
tillgänglighet och optimering av resurser, företrädesvis mobila resurser inom väl avgränsade
affärssegment.
Förberedelserna med att lista Nodebis aktie på en lämplig marknadsplats har inletts. Som en
del i dessa förberedelser kommer en ny hemsida att sättas upp under våren, www.nodebis.se
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Finansiell kalender
Delårsrapport januari-mars 2022
Årsstämma
Delårsrapport april-juni 2022
Delårsrapport juli-augusti 2022
Bokslutskommuniké 2022

2022-05-24
2022-05-24
augusti 2022
november 2022
februari 2023

För ytterligare information kontakta:
Lena Sundsvik, VD
070-385 05 99
lena.sundsvik@verksamhetspartner.se

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står
inför.
Stockholm den 15 februari 2022
Lars Save
Ordförande

Lena Sundsvik

Peter Ågren

Maria Järviken

Torbjörn Nilsson

VD / Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot
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Resultaträkning
Koncern, Moderbolag och Proforma koncern
Empir Apply, Portify och Miljöbilscentralen är konsoliderade i Nodebiskoncernen per 202112-01. Omsättning och kostnader ingår därmed from 1 december. Proformakoncernen visar
resultaträkning som om de vore konsoliderade hela 2021.

TKR

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Summa rörelsens kostnder

2021-01-01
2021-12-31

2021-01-01
2021-12-31

Koncern
1 814
1
1 815

Moderbolag

-257
-1 333
156
-1 160
-76
-2 670

0

2021-01-01
2021-12-31
Proforma
koncern
16 087
16 087

-721

-3 267
-4 524
2 111
-13 253
-9 226
-28 159

-721

-12 072

-561
-160

Rörelseresultat

-855

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella resultatposter

9
-103
-94

0

-4 037
-4 037

Resultat efter finansiella poster

-949

-721

-16 109

Skatt
PERIODENS RESULTAT

129
-820

-721

-15 980

Resultat per aktie
Resultat per aktie*
Eget kapital per aktie
Eget kapital per aktie*

-0,64
-0,03
25,81
1,17

Antal aktier 2021-12-31
*Antal aktier efter genomförd split i januari 2022
Antal anställda, medeltal
Antal anställda, periodens slut
Sysselsatta (ink. underkonsulter), periodens slut
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1,4
17
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Koncernens rapport över finansiell ställning
TILLGÅNGAR
TKR

31 dec 2021

Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar

8 829
495
607
916
1 834
2 059
14 740

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Klientmedel
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

3 644
29 897
4 016
269
37 826

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

32 657
70 483

SUMMA TILLGÅNGAR

85 223
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
TKR
EGET KAPITAL
Aktiekapital (Kvotvärde 5,0 kr)*
(Antal aktier 1 273 113)*
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital

31 dec 2021
6 366
27 313
-17
-820
32 842

SKULDER
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

185
15 000
15 185

Uppskjuten skatteskuld
Räntebärande kortfristiga skulder
Klientmedelsskuld
Leverantörsskulder
Kortfristiga leasingskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

35
29 897
1 349
382
2 141
3 392
37 196

SUMMA SKULDER

52 381

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

85 223

*Efter aktiesplit i januari 2022 är kvotvärdet (0,227)
*Efter aktiesplit i januari 2022 är antalet aktier 28 008 486
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