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Invajokoncern fjärde kvartalet 2020 

(Jämfört med samma period föregående år) 

o Nettoomsättningen ökade med 55,3% till 2 121 

tkr (1 366) 

o EBITDA uppgick till -2 828 tkr (107) 

o Periodens resultat uppgick till -8 784 tkr            

(-185)  

o Periodens resultat har belastats av en 

nedskrivning om -4 300 tkr (0) som avser 

utvecklingskostnader från 2017 av bolagets 

tekniska plattform 

o Resultatet per aktie uppgick till -0,92 kr (-0,06) 

 

 

Invajokoncern helår 2020 

(jämfört med samma period föregående år) 

o Nettoomsättningen ökade med 25,9% till 6 659 

tkr (5 288) 

o Justerat EBITDA uppgick till -7 361 tkr (-1 704) 

o Helåret belastades av jämförelsestörande 

poster om -2 237 tkr (0) hänförliga till bolagets 

notering på Nasdaq Stockholm  

o Periodens resultat uppgick till -16 742 tkr             

(-3 808) 

o Periodens resultat har belastats av en 

nedskrivning om -4 300 tkr (0) som avser 

utvecklingskostnader från 2017 av bolagets 

tekniska plattform 

o Resultatet per aktie uppgick till -2,05 kr (-1,26) 
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KOMMENTARER FRÅN VD 
 
Ett händelserikt kvartal!  
 
Den 10 november meddelade vi marknaden, bland 
annat genom deltagande på Pressträff Direkt ett 
förtydligande i vår tillväxtstrategi avseende 
kombinationen av förvärv och en viral organisk 
tillväxt. Mot bakgrund av det så tidigarelades även 
målet om när vi ser att vi ska passera 100 msek.  
 
Detta skedde i samband med att vi också 
meddelade våra två första förvärv, Appinconf och 
Memlin.  
 
Som en följd av förvärven så har vi under perioden 
jobbat snabbt med att integrera dessa i en ny 
organisationsplan, vilket genomfördes under 
december.  
 
Under december så öppnades även vår nya 
plattform upp för den första gruppen av användare.  
För att ha en smidig övergång av befintliga 
användare så finns en tydlig plan för vilka 
användare som slussas in och när.  
 
Mot bakgrund av att den nya tekniska plattformen 
är live och de första användarna är igång så har vi 
även beslutat om en nedskrivning av de första 
aktiverade utvecklingskostnaderna från 2017, totalt 
ca 4,3 msek.  
  
Under kvartalet så har även arbetet med att finna 
rätt typ av distributionspartners för en ny produkt i 
plattformen intensifierats. En produkt som har 
mycket stor global potential, med en väldigt skalbar 
affär i sig. Efter periodens utgång landade vi ett 
första sådant avtal med AIK Fotboll AB (se separat 
pressmeddelande). Arbetet med fler liknande 
distributionspartners för den nya produkten fortgår 
löpande.   
 
Perioden har även inneburit ett fortsatt arbete i 
omställningen från uppsökande försäljning till mer 
viral och inkommande leadsgenerering och 
plattformsförsäljning.  
Ett arbete som även fortgår intensivt under första 

kvartalet 2021. Det kommer alltid vara ett 
pågående arbete men själva omställningsfasen ska 
vi till stora delar bocka av under H1 2021.  
 
Gällande vår omvärld så ser vi att aktörerna Hopin 
och Bizzabo genomfört stora transaktioner ($125m 
resp. $138m) under perioden. Vilket vi ser som ett 
mycket bra kvitto på intresset i industrin för digitala 
lösningar och eventkontextuella bokningar.  
 
Avseende Covid-19 är det en fortsatt stor skillnad i 
ageranden på kundsidan. Vissa företag och 
organisationer är väldigt snabba i sina omställningar 
mot ökade stöd av helt digitala lösningar, andra 
mer försiktiga, inte mot lösningarna i sig, mer i sina 
beslutsprocesser.  
 
Med ett fjärde kvartal och intensivt år (och såklart 
annorlunda på många vis) till handlingarna ser jag 
verkligen fram emot ett ännu mer spännande 2021. 
Ett år där vi har strategiskt viktiga delar i vår 
produkt som ska se dagens ljus. Vi är ödmjuka inför 
uppgiften men med en ambition om att bli den 
ledande plattformen ser vi ingen anledning till att 
inte tro på att vi också kommer kunna stoltsera 
med den mest spännande och skalbara produkten 
av de alla. 
 
Fredrik Berglund 
VD 
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Invajo i korthet 
Invajo koncern består av fyra juridiska enheter, 

Invajo Technologies AB (publ) (moderbolaget), 

Memlin AB, Appinconf Holding AB och Appinconf 

AB. Invajo Technologies AB (publ) äger 100% av 

respektive dotterbolag.  

Invajo är ett så kallat SaaS-bolag (Software as a 

Service), dvs en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten 

används för en effektiv och smidig digital hantering 

av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel 

på användningsområden är streaming av digitalt 

event, webinar eller någon form fysisk 

sammankomst. Tjänsten används av företag av alla 

storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer 

och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i 

Sverige men kunder och användare finns även i 

andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, 

Belgien, Japan, Bulgarien.  

Huvudkontoret ligger i Stockholm och i december 

2020 hade koncernen 17 anställda. 

 
 

 
 

 

  

INFORMATION OM INVAJO 
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Affärsidé 
Invajo ska utveckla, tillhandahålla och sälja en 

generisk och lättanvänd onlinetjänst för hantering 

av inbjudningar, bokningar och deltagare på en 

global marknad.  

Målsättning 
Invajo ska vara ett globalt ledande SaaS-bolag som 

förenklar och förbättrar för varje enskild användare.  

Vision 
Invajos vision är att vara den självklara tjänsten för 

hantering av eventrelaterade inbjudningar, 

bokningar och deltagare i världen.  

Affärsmodell 
Invajo erbjuder, utvecklar och distribuerar en 

plattform som förenklar för användare som på olika 

sätt och av olika skäl behöver en enkel och flexibel 

lösning för hanteringen av inbjudningar, bokningar 

och deltagare.  

Intäktsmodell 
Invajos plattform har tre distributionsspår där 

samtliga har olika primära målgrupper med olika 

intäktsmodeller. Huvudaffären är från 

företagsabonnemang genom SaaS.  

1. SaaS (Software as a Service) 
Företag och organisationer betalar ett 

årsabonnemang för nyttjande av tjänsten. 

2. PaaS (Platform as a Service) 
En lösning för den som har behov av hela 

plattformen. Användaren erhåller en 

fullständig kopia av plattformen. Detta 

möjliggör en helhetslösning för stora och 

komplexa organisationer eller till exempel 

licensiering mot en specifik geografisk 

marknad. 

3. Peer 
En kostnadsfri version av tjänsten med fokus på 

privatpersoner med lägre funktionalitet än 

SaaS och PaaS. Bolaget ser stora möjligheter till 

intäkter inom denna kategori genom att 

användaren betalar en mindre summa för extra 

funktioner för ett specifikt event.   
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KONCERNENS FINANSIELLA INFORMATION 
 

Omsättning 

 

Omsättning koncern 

Fjärde kvartalet 2020 

Nettoomsättningen uppgick till 2 121 tkr (1 366) i 

koncernen, vilket motsvarar en ökning om 55,3%. 

Bolag som har förvärvats under 2020 har bidragit 

med 852 tkr i nettoomsättning under kvartal fyra 

2020.  

Övriga rörelseintäkter uppgick till 161 tkr (1) vilket 

avser erhållna statliga bidrag relaterat till covid-19. 

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 104 

tkr (487).  

Helår 2020 

Nettoomsättningen uppgick till 6 659 tkr (5 288) i 

koncernen, vilket motsvarar en ökning om 25,9%. 

Bolag som har förvärvats under 2020 har bidragit 

med 852 tkr i nettoomsättning under helåret 2020.  

Övriga rörelseintäkter uppgick till 173 tkr (112) och 

aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1 264 

tkr (2 461).  

Omsättning moderbolaget 

Fjärde kvartalet 2020 

Nettoomsättningen uppgick till 1 269 tkr (1 366) i 

moderbolaget, vilket motsvarar en minskning om 

7,1%. Övriga rörelseintäkter uppgick till 15 tkr (1) 

och aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 

104 tkr (487). 

Helår 2020 

Nettoomsättningen uppgick till 5 807 tkr (5 288) i 

moderbolaget, vilket motsvarar en ökning om 9,8%. 

Övriga rörelseintäkter uppgick till 28 tkr (112) och 

aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1 263 

tkr (2 461).  

Rörelseresultatet 
Fjärde kvartalet 2020 

EBITDA uppgick under fjärde kvartalet till -2 828 tkr 

(107) i koncernen. Rörelsekostnaderna exkluderat 

avskrivningar uppgick till -5 214 tkr (-1 747). 

Nedskrivning under det fjärde kvartalet 2020 

Arbetet med bolagets nya tekniska plattform 
påbörjades under 2017. Då plattformen nu har gått 
live i sin första version genomför bolaget en 
nedskrivning av de aktiverade kostnaderna från 
2017. Nedskrivningen uppgick till -4 300 tkr under 
perioden.  
 

Helår 2020 

EBITDA uppgick under helåret 2020 till -9 598 tkr    

(-1 704) i koncernen. Rörelsekostnaderna exklusive 

avskrivningar uppgick till -17 694 tkr (-9 565).  

Koncernens rörelseresultat har belastats av 

jämförelsestörande poster om -2 237 tkr (0) som är 

hänförliga till bolagets notering på Nasdaq 

Stockholm. 

Justerat EBITDA uppgick till -7 361 tkr (-1 704). 

Nedskrivning under helåret 2020 

Arbetet med bolagets nya tekniska plattform 
påbörjades under 2017. Då plattformen nu har gått 
live i sin första version genomför bolaget en 
nedskrivning av de aktiverade kostnaderna från 
2017. Nedskrivningen uppgick till -4 300 tkr under 
perioden.  

Kassaflöde & investeringar 
Fjärde kvartalet 2020 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 

fjärde kvartalet 2020 uppgick till -366 tkr (-1 627) i 

koncernen.  
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Kassaflöde från förvärvade dotterbolag uppgick till 

707 tkr i det fjärde kvartalet.  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

uppgick till -2 473 tkr (-996) i koncernen. 

Investeringarna består av aktivering av kostnader 

avseende utvecklingsarbeten av nya 

teknikplattformar.  

Under fjärde kvartalet 2020 uppgick 

avskrivningarna av immateriella 

anläggningstillgångarna avseende balanserade 

utgifter till -308 tkr (-265) i koncernen. 

Avskrivningar avseende goodwill uppgick till -224 

tkr (0). Koncernens nedskrivningar av immateriella 

anläggningstillgångar hänförligt till bolagets 

tekniska plattform uppgick till -4 300 tkr (0). 

Koncernens avskrivningar avseende materiella 

anläggningstillgångar uppgick till -28 tkr (-9). 

Koncernens nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar uppgick till -24 tkr (0), avser 

inventarier i form av datorer.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 9 672 tkr (1 981) som avser en riktad emission 

om 10 400 tkr och emissionsutgifter om -728 tkr. 

Förändring av kortfristiga finansiella skulder uppgick 

till 0 tkr (-3 010). 

Helår 2020 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 

helåret 2020 uppgick till -1 944 tkr (-6 202) i 

koncernen. 

Kassaflöde från förvärvade dotterbolag uppgick till 

707 tkr för helåret 2020 i koncernen.  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

uppgick till -9 032 tkr (-8 336). Investeringarna 

består av aktivering av kostnader avseende 

utvecklingsarbeten av nya teknikplattformar.  

Under helåret 2020 uppgick avskrivningarna av 

immateriella anläggningstillgångar till -1 081 tkr      

(-1 061). Koncernens avskrivningar avseende 

materiella anläggningstillgångar uppgick till -54 (-

34). Avskrivningar avseende goodwill uppgick till -

224 tkr (0) i koncernen för helåret 2020. 

Koncernens nedskrivningar av immateriella 

anläggningstillgångar hänförligt till bolagets 

tekniska plattform uppgick till -4 300 tkr (0). 

Koncernens nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar uppgick till -24 tkr (0), avser 

inventarier i form av datorer. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 23 634 tkr, och avser nyemissioner om 23 980 

tkr respektive 10 400 och emissionsutgifter om        

-1 918 tkr respektive -728 tkr samt förändring av 

kortfristiga skulder uppgick till -8 284 tkr (-4 040), 

det avser upptagna kortfristiga lån och amortering 

av kortfristiga lån. Koncernen har också haft 

inbetalning av teckningsoptioner om 184 tkr från 

anställda, ledning och styrelsen som har deltagit i 

incitamentsprogram 2020/2023 serie1 och 

2020/2023 serie 2.  

Utgående likvida medlen den sista december 2020 

14 084 tkr (719) i koncernen. Bolaget gör 

bedömningen att med befintlig kassa kunna bedriva 

verksamheten vidare om minst 12 månader. 

Bolaget utvärderar löpande möjligheterna med att 

stärka upp bolagets likvida ställning på kort- och 

lång sikt för att kunna genomföra strategiska 

förvärv och investeringar.      

Eget kapital & skulder 
Koncernens egna kapital uppgick till 48 054 tkr per 

den sista december 2020 (10 933 tkr). 

Aktiekapitalet var 3 112 647,25 kr (977 089,25 kr), 

fördelat på 12 450 589 (3 908 357) aktier.  

Nyemission & aktiekapital 

Koncernen har genomfört följande nyemissioner 

under 2020; 

- Nyemission i samband med notering på Nasdaq 

Stockholm om 23 980 tkr i maj 2020. 

Emissionsutgifterna uppgick till -1 918 tkr i 

samband med emissionen. Aktiekapitalet ökade 

från 977 089,25 kr till 1 643 200,25 kr. Erbjudandet 

avsåg emittering av unit som avser en aktie och en 

teckningsoption av serie TO1. Om samtliga 

teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för 

teckning av aktier kommer ytterligare 1 332 222 

aktier att emitteras och bolagets aktiekapital 

kommer därmed att öka med ytterligare 

333 055,50 kr. 

- Kvittningsemission mot skulder avseende utfört 

konsultarbete av EPTI & G-W i oktober 2020, 

emissionsbelopp 1 645 tkr. Aktiekapitalet ökade 

från 1 643 200,25 kr till 1 703 333,25 kr. 

- Köpeskilling om 5 500 tkr respektive 10 500 tkr för 

förvärv av Memlin AB respektive Appinconf Holding 

AB erlagts genom riktad nyemission i november 

2020. Aktiekapitalet ökade från 1 703 333,25 kr till 

2 487 645,25 kr.  

- Riktademission om 10 400 tkr i november 2020. 
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Emissionsutgifterna uppgick till -728 tkr. 

Aktiekapitalet ökade från 2 487 645,25 kr till 

3 112 647,25 kr. Erbjudandet avsåg emittering av 

unit som avser sju (7) aktier och tre (3) 

teckningsoptioner av serie 2020/2021. Om samtliga 

teckningsoptioner av serie 2020/2021 utnyttjas för 

teckning av aktier kommer ytterligare 1 071 432 

aktier att emitteras och bolagets aktiekapital 

kommer öka med ytterligare 267 858 kr.  

Skulder 

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 2 000 

tkr (1 460) vid periodens utgång och dem likvida 

medlen uppgick till 14 084 tkr (719). Bolagets 

nettokassa uppgick till 12 084 tkr (-741).  

Koncernen har under helåret 2020 amorterat ett 

banklån om 1 460 tkr och även upptagit ett banklån 

om 1 500 tkr. Banklånet förfaller till betalning den 

sista juni 2021. Från ett av förvärven tillkom ett 

banklån om 500 tkr som förfaller till betalning sista 

december 2022.  

Koncernens skuldsättningsgrad vid periodens 

utgång uppgick till 27,8% (122,8) och soliditeten 

uppgick till 78,1% (44,9). 

Optionsprogram 
Optionsprogram 2017/2020 & 2018/2020 

Bolaget hade vid årets ingång två optionsprogram, 

2017/2020 & 2018/2020.  

Båda optionsprogrammen löpte ut i december 

2020, inga teckningsoptioner utnyttjades under 

perioden, förutsättningarna för båda 

incitamentsprogrammen framgår i Invajos 

memorandum som finns tillgänglig på hemsidan. I 

Optionsprogram 2020/2023:1 & 2020/2023:2 

På extra bolagsstämman den 27 februari 2020 

beslutade om inrättande av ett långsiktigt 

teckningsoptionsprogram, som sedan på 

årsstämman den 17 juni 2020 beslutades det att 

ändra villkoren för teckningsoptioner enligt 

incitamentsprogram 2020/2023 serie 1 och serie 2 

på så sätt att respektive teckningskurs för 

nyteckning av aktier genom utnyttjande av 

teckningsoptionerna ändras från 23 kr till 18 kr. 

Båda incitamentsprogrammen 2020/2023 serie 1 

och serie 2 fulltecknades.  

Årsstämma 2020 
På årsstämman den 17 juni 2020 beslutades att 

omvälja styrelseledamöterna Erik Wikström, Fredrik 

Berglund, Mikael Malm, Susanne Rönnqvist Ahmadi 

och Hans Isoz.  

Övriga beslut från stämman; 

o Det beslutades att bemyndiga styrelsen att - 

vid ett eller flera tillfällen och längst intill 

nästkommande årsstämma – besluta om att 

öka bolagets aktiekapital genom nyemission av 

aktier samt att emittera teckningsoptioner och 

konvertibler i sådan utsträckning som från tid 

till annan är tillåten enligt bolagsordningen. 

o Nyemission av aktier, liksom emission av 

teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna 

ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt samt med eller utan 

bestämmelse om apport, kvittning eller andra 

villkor. 

o Det beslutades att ändra villkoren för 

teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 

2020/2023 serie 1 och serie 2, som beskrivs i 

avsnittet ”Optionsprogram”. 

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets 

finansiella flexibilitet och styrelsens 

handlingsutrymme. 

Årsstämma 2021 
Årsstämman äger rum den 5 maj 2021 på Grev 

Turegatan 30 i Stockholm. Kallelse till årsstämma 

offentliggörs senast 4 veckor innan årsstämman på 

bolagets hemsida samt i Post och Inrikes Tidningar.   

Invajo aktie 
Invajo Technologies AB (publ) ”INVAJO” handlas på 

Nasdaq Stockholm, First North Growth Market. 

Första handelsdagen var den 14 maj 2020. Den 30 

december 2020 noterades aktiekursen till 4,28 kr. 

Det motsvarade ett marknadsvärde på ca 53,3 Mkr. 

Bolaget har teckningsoptioner av serie TO1 

upptagen till handel på Nasdaq Stockholm, som 

förfaller till inlösen under juni 2021.  
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Finansiell kalender 
Årsredovisning 2020, presenteras den 7 april 2021. 

Årsstämma hålls den 5 maj 2021. 

Delårsrapport kvartal 1 2021, presenteras den 20 

maj 2021.  

Delårsrapport kvartal 2 2021, presenteras den 19 

augusti 2021. 

Delårsrapport kvartal 3 2021, presenteras den 18 

november 2021.  

Delårsrapport kvartal 4 2021, presenteras den 24 

februari 2022. 

Årsredovisning och delårsrapporterna kommer att 

finnas tillgängliga på bolagets hemsida samma dag 

som dem publiceras för allmänheten.   

Väsentliga händelser under 
fjärde kvartalet 2020 
Fjärde kvartalet präglades liksom de föregående av 

den pågående covid-19 pandemin. Invajo vidtog 

tidigt åtgärder för att begränsa smittspridningen 

och samtidigt upprätthålla full verksamhetsdrift. 

Koncernens nyförsäljning av abonnemang och även 

förnyelser av befintliga abonnemang har i en viss 

utsträckning påverkats av pandemin främst genom 

senarelagda upphandlingar och avslut.  

Den 1 oktober 2020 kallade Invajo till en extra 

bolagsstämma som hölls den 3 november där 

förslag till beslut om ändring av bolagsordningens 

gränser för aktiekapital från tidigare lägst 500 000 

kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 

1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor samt 

förslag om att ändra bolagsordningens gränser för 

antal aktier i Invajo från lägst 2 000 000 och högst 

8 000 000 till lägst 6 400 000 och högst 25 600 000.  

Invajo har tidigare i år ingått ett konsultavtal med 

EPTI VB AB och ett utvecklingsavtal med G-W1 AB. 

Avtalen gav Invajo rätt att erlägga del av 

betalningen genom kvittning mot aktier i Invajo. 

Styrelsen beslutade den 13 oktober 2020 att 

genomföra en kvittningsemission om 240 532 aktier 

(EPTI 220 065 aktier och G-W 20 467 aktier) som 

betalning till respektive partner till en kurs om 6,84 

kr per aktie.  

På extra bolagsstämman den 3 november beslutade 

stämman att ändra bolagets gränsvärden för 

aktiekapitalet och antal aktier i enlighet med 

förslaget från kallelsen som skickades ut den 1 

oktober 2020.  

Den 5 november 2020 beslutar Invajos styrelse att 

ge Corpura Fondkommission AB i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för att genomföra en 

riktade emission genom en accelererad 

bookbuilding-process.  

Den 6 november 2020 beslutar Invajos styrelse med 

stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 

2020 att genomföra en riktad nyemission av 

357 144 units, var och en bestående av sju (7) 

aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 

2020/2021. Teckningskursen per unit va 29,12 sek 

och kommer tillföra 10,4 mkr innan 

emissionskostnader i likvida medel och möjlighet till 

ytterligare 5,1 mkr om samtliga teckningsoptioner 

löses in, inlösen perioden är maj 2021.  

Den 10 november 2020 kommunicerar bolaget att 

tidigarelägga tidigare kommunicerad målsättning 

om 100 mkr inom 60 månader till att istället 

omfatta en period om 12-24 månader.  

Invajo lanserar ny teknikplattform i december för 

ökad skalbarhet, fler intäktskanaler och ökad 

användning i december.  

Memlin AB 

Den 5 november 2020 förvärvades 100 % av 

aktiekapitalet och tillika röstandelar i Memlin AB. 

Memlin AB förenklar eventhantering genom att 

tillhandahålla ett molnsystem skapat för 

organisatörer. Memlin AB är en klon av Invajo med 

många likheter och synergimöjligheter för att öka 

intäkterna på befintlig abonnemangsbas och 

samtidigt kompletterar med funktionalitet som 

Invajos plattform saknar. Förvärvspriset uppgick till 

5,5 mkr och erlagts genom en riktad nyemission om 

sammanlagt 1 078 425 aktier i Invajo. 52 procent av 

aktierna är föremål för 24 månaders lock-up och 48 

procent av aktierna är föremål för 6 månaders lock-

up från datumet av transaktionen slutförande.  

Det förvärvade bolaget redovisas som andelar i 

dotterföretag i moderbolagets balansräkning från 

den dag då förvärvet genomfördes och det 

redovisade värdet per förvärvsdagen uppgick till 5,5 

mkr. 
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Det förvärvade bolaget ingår i Invajokoncernens 

resultat- och balansräkning från den dagen då 

förvärvet genomfördes och kontrollen övertogs, 

den 5 november. Förvärvet genererar ett 

koncernmässigt övervärde på ca 5,2 mkr, före 

uppskjuten skatt. Övervärdet har allokerats till 

programvaror om ca 1,4 mkr och goodwill om ca 

3,8 mkr. Under fjärde kvartalet har Memlin AB 

bidragit till koncernens nettoomsättning med 0,2 

mkr och -0,2 mkr i rörelseresultat exkluderat 

förvärvskostnader. Om Memlin AB hade 

konsoliderats från den 1 januari 2020 hade det 

bidragit till koncernens nettoomsättning med 

ytterligare 1,4 mkr och till koncernens 

rörelseresultat med -0,9 mkr.   

Appinconf Holding AB 

Den 5 november 2020 förvärvades 100 % av 

aktiekapitalet och tillika röstandelar i Appinconf 

Holding AB med tillhörande 100 % ägda dotterbolag 

Appinconf AB. Appinconf skräddarsyr unika 

konferens- & eventappar med alla nödvändiga 

funktioner för att ge deltagarna på konferensen det 

bästa stödet. Appinconf tillhanda har även 

abstractsystem och digitala mötesverktyg som 

breddar koncernens produktportfölj och möjliggör 

att Invajo kan erbjuda befintlig kundbas 

skräddasydda eventappar och öka intäkterna på 

befintlig abonnemangsbas utan några större 

investeringar. Appinconf är idag starkt 

positionerade inom medtech, koncernen ser stora 

expansionsmöjligheter till andra branscher och 

marknader som behöver samma funktionalitet. 

Förvärvspriset uppgick till 10,5 mkr och erlagts 

genom en riktad nyemission om sammanlagt 2 058 

820 aktier i Invajo. Samtliga aktier är föremål för 24 

månaders lock-up från datumet av transaktionen 

slutförande. Vidare är säljarna av Appinconf 

berättigade till en tilläggsköpeskilling om ca 2,6 mkr 

under förutsättning att koncernen uppnår 5 mkr i 

EBITDA 2022. Invajo är förbehållen rätten att välja 

om tilläggsköpeskillingen i sådant fall ska erläggas 

kontant eller genom aktier i en riktad nyemission.  

Det förvärvade bolaget redovisas som andelar i 

dotterföretag i moderbolagets balansräkning från 

den dag då förvärvet genomfördes och det 

redovisade värdet per förvärvsdagen uppgick till 

10,5 mkr. 

Det förvärvade bolaget ingår i Invajokoncernens 

resultat- och balansräkning från den dagen då 

förvärvet genomfördes och kontrollen övertogs, 

den 5 november. Förvärvet genererar ett 

koncernmässigt övervärde på ca 9,2 mkr. 

Övervärdet har allokerats till goodwill om ca 9,2 

mkr. Under fjärde kvartalet har Appinconf bidragit 

till koncernens nettoomsättning med 0,6 mkr och 

0,2 mkr i rörelseresultat exkluderat 

förvärvskostnader. Om Appinconf Holding AB hade 

konsoliderats från den 1 januari 2020 hade det 

bidragit till koncernens nettoomsättning med 

ytterligare 3,0 mkr och till koncernens 

rörelseresultat med 0,3 mkr.   

De totala förvärvskostnaderna för Memlin och 

Appinconf Holding AB uppgick till 0,3 mkr.  

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång 
Koncernen ingår samarbetsavtal med AIK Fotboll AB 

som partner för distribution av en ny, ännu inte 

lanserad, plattform. Samarbetet innebär bland 

annat att AIK Fotboll kommer vara en part kring 

utvecklingsarbetet med förförallt även använda och 

distribuera den nya tjänsten i och runt klubben för 

att skapa ökat engagemang och nya digitala 

intäkter.  
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Notera 

Denna information är sådan som Invajo 

Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen publicerades den 11 februari 2020, 

kl. 08:15 CET. 

Försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 

delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets 

verksamhet, ställning och resultat. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Adam Bäckström, CFO 

Tel: 073-026 68 26 

adam@invajo.com

Erik Wikström    Fredrik Berglund 

Styrelseledamot och Ordförande  Styrelseledamot och Verkställande Direktör 

 

 

Hans Isoz    Susanne Rönnqvist Ahmadi 

Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 

 

Mikael Malm 

Styrelseledamot 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 

  
 

1 Rörelseresultatet har belastats av jämförelsestörande poster om -2 237 tkr (0) som är hänförliga till bolagets notering på Nasdaq 

Stockholm. 
2 Rörelseresultatet har belastats av jämförelsestörande poster om -4 300 tkr (0) som avser nedskrivning av immateriella 

anläggningstillgångar. 
3 Rörelseresultatet har belastats av jämförelsestörande poster om -4 300 tkr (0) som avser nedskrivning av immateriella 

anläggningstillgångar. 

        Q1 - Q4 Q1 - Q4 

belopp i Tkr Q4 2020 Q4 2019   2020 2019 

            

Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning 2 121 1 366   6 659 5 288 

Aktiverat arbete för egen räkning 104 487   1 264 2 461 

Övriga rörelseintäkter 161 1   173 112 

Summa rörelsens intäkter 2 386 1 854   8 096 7 861 

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader -2 418 -505   -7 7801 -2 002 

Personalkostnader -2 796 -1 242   -9 914 -7 563 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella -4 8842 -274   -5 6823 -1 095 

och immateriella anläggningstillgångar           

Summa rörelsens kostnader -10 098 -2 021   -23 376 -10 660 

            

Rörelseresultatet -7 712 -167   -15 280 -2 799 

            

Resultat från finansiella poster           

Ränteintäkter och liknande resultatposter 30 1   35 3 

Räntekostnader och liknande resultatposter -27 -19   -422 -1 012 

  3 -18   -387 -1 009 

            

Resultat efter finansiella poster -7 709 -185   -15 667 -3 808 

            

Skatt på periodens resultat -51 0   -51 0 

Förändring av uppskjuten skatt -1 024 0   -1 024 0 

            

Periodens resultat -8 784 -185   -16 742 -3 808 

            

Resultatet per aktie, kr -0,92 -0,06   -2,05 -1,26 

Genomsnittligt antal utestående aktier vid 9 512 3 191   8 179 3 031 

periodens utgång, tusental           
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 

  

belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 

      

TILLGÅNGAR     

      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter 26 603 21 645 

Goodwill 13 210 0 

      

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 47 77 

      

Summa anläggningstillgångar 39 860 21 722 

      

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 1 867 1 593 

Övriga kortfristiga fordringar 1 062 156 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 318 170 

  3 247 1 919 

      

Kassa och bank     

Likvida medel 14 084 719 

      

Summa omsättningstillgångar 17 331 2 638 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 57 191 24 360 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
  

 

 

Förändring av eget kapital 
2020-01-01 2019-01-01 

2020-12-31 2019-12-31 

      

Ingående eget kapital 10 933 -3 781 

Nyemission 52 025 18 522 

Kapitalanskaffningskostnad -2 646 0 

Teckningsoptioner 184 0 

Periodens resultat -16 742 -3 808 

Utgående eget kapital 43 754 10 933 
  

belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

      

Eget kapital     

Aktiekapital 3 113 977 

Övrigt tillskjutet kapital 106 916 52 175 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -66 275 -42 219 

Summa eget kapital 43 754 10 933 

      

Avsättningar     

Avsättning för uppskjutna skatter 66 0 

Summa avsättningar 66 0 

      

Långfristiga skulder     

Långfristiga räntebärande skulder 500 0 

Summa långfristiga skulder 500 0 

      

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga räntebärande skulder 1 500 1 460 

Leverantörsskulder 3 354 2 750 

Övriga kortfristiga skulder 2 308 3 663 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 709 5 554 

Summa kortfristiga skulder 12 871 13 427 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 191 24 360 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 

  

        Q1-Q4 Q1-Q4 

belopp i Tkr Q4 2020 Q4 2019   2020 2019 

            

Den löpande verksamheten           

            

Rörelseresultatet -7 712 -167   -15 280 -2 799 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 884 284   5 682 1 118 

Betald ränta 3 -19   -226 -1 009 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -2 825 98   -9 824 -2 690 

förändring av rörelsekapital           

            

Förändring av rörelsekapital           

Förändring av kortfristiga fordringar -1 225 -1 001   -1 329 163 

Förändring av kortfristiga skulder 3 684 -724   9 210 -3 675 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -366 -1 627   -1 944 -6 202 

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 473 -996   -9 032 -8 336 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0   0 2 

Kassa från förvärvade dotterbolag 707 0   707 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 766 -996   -8 325 -8 334 

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemissioner 9 672 4 991   31 734 18 522 

Teckningsoption 0 0   184 0 

Förändring av kortfristiga finansiella skulder 0 -3 010   -8 284 -4 040 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 672 1 981   23 634 14 482 

            

Periodens kassaflöde 7 540 -642   13 365 -54 

            

Likvida med vid periodens början 6 544 1 361   719 773 

Likvida med vid periodens slut 14 084 719   14 084 719 
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KONCERNENS KVARTALSDATA OCH NYCKELTAL 

 
belopp i Tkr Q4 2020 Q4 2019 

      

Nettoomsättning 2 121 1 366 

Nettoomsättningstillväxt (%) 55,3% 24,4% 

Nettoomsättning rullande 12 månader 6 659 5 288 

Organisk nettoomsättningstillväxt (%) -7,1% 24,4% 

EBITDA -2 828 107 

Justerat EBITDA -2 878 107 

Rörelseresultatet, EBIT -7 712 -167 

Periodens resultat  -8 784 -185 

Resultat per aktie (kr) -0,92 -0,06 

Skuldsättningsgrad (%) 30,6% 122,8% 

Soliditet (%) 76,5% 44,9% 

Nattokassa (+) / nettoskuld (-) 12 084 -741 

Antal aktier vid periodens utgång  12 450 589 3 908 357 

Genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens utgång  9 511 695 3 190 592 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 

  

 
4 Rörelseresultatet har belastats av jämförelsestörande poster om -2 237 tkr (0) som är hänförliga till bolagets notering på Nasdaq 

Stockholm. 
5 Rörelseresultatet har belastats av jämförelsestörande poster om -4 300 tkr (0) som avser nedskrivning av immateriella 

anläggningstillgångar. 
6 Rörelseresultatet har belastats av jämförelsestörande poster om -4 300 tkr (0) som avser nedskrivning av immateriella 

anläggningstillgångar. 

        Q1 - Q4 Q1 - Q4 

belopp i Tkr Q4 2020 Q4 2019   2020 2019 

            

Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning 1 269 1 366   5 807 5 288 

Aktiverat arbete för egen räkning 104 487   1 263 2 461 

Övriga rörelseintäkter 15 1   28 112 

Summa rörelsens intäkter 1 388 1 854   7 098 7 861 

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader -2 120 -505   -7 4824 -2 002 

Personalkostnader -2 146 -1 242   -9 264 -7 563 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella -4 5905 -274   -5 3886 -1 095 

och immateriella anläggningstillgångar           

Summa rörelsens kostnader -8 856 -2 021   -22 134 -10 660 

            

Rörelseresultatet -7 468 -167   -15 036 -2 799 

            

Resultat från finansiella poster           

Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 1   18 3 

Räntekostnader och liknande resultatposter -23 -19   -418 -1 012 

  -10 -18   -400 -1 009 

            

Resultat efter finansiella poster -7 478 -185   -15 436 -3 808 

            

Skatt på periodens resultat 0 0   0 0 

            

Periodens resultat -7 478 -185   -15 436 -3 808 

            

Resultatet per aktie, kr -0,79 -0,06   -1,89 -1,26 

Genomsnittligt antal utestående aktier vid 9 512 3 191   8 179 3 031 

periodens utgång, tusental           
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

  

belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 

      

TILLGÅNGAR     

      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter 25 249 21 645 

      

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 20 77 

      

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i dotterföretag 16 000 0 

      

Summa anläggningstillgångar 41 269 21 722 

      

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 1 325 1 593 

Fordringar hos koncernföretag 250 0 

Övriga kortfristiga fordringar 995 156 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 277 170 

  2 847 1 919 

      

Kassa och bank     

Likvida medel 12 812 719 

      

Summa omsättningstillgångar 15 659 2 638 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 56 928 24 360 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

  

belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

      

Eget kapital     

Aktiekapital 3 113 977 

Övrigt tillskjutet kapital 102 064 52 175 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -60 118 -42 219 

Summa eget kapital 45 059 10 933 

      

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga räntebärande skulder 1 500 1 460 

Leverantörsskulder 3 039 2 750 

Övriga kortfristiga skulder 1 941 3 663 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 389 5 554 

Summa kortfristiga skulder 11 869 13 427 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 928 24 360 

   

Förändring av eget kapital 
2020-01-01 2019-01-01 

2020-12-31 2019-12-31 

      

Ingående eget kapital 10 933 -3 781 

Nyemission 52 024 18 522 

Kapitalanskaffningskostnad -2 646 0 

Teckningsoptioner 184 0 

Periodens resultat -15 436 -3 808 

Utgående eget kapital 45 059 10 933 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

 
  

        Q1-Q4 Q1-Q4 

belopp i Tkr Q4 2020 Q4 2019   2020 2019 

            

Den löpande verksamheten           

            

Rörelseresultatet -7 468 -167   -15 036 -2 799 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 590 284   5 388 1 118 

Betald ränta -10 -19   -239 -1 009 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -2 888 98   -9 887 -2 690 

förändring av rörelsekapital           

            

Förändring av rörelsekapital           

Förändring av kortfristiga fordringar -824 -1 001   -928 163 

Förändring av kortfristiga skulder 2 683 -724   8 209 -3 675 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 029 -1 627   -2 607 -6 202 

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 375 -996   -8 934 -8 336 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0   0 2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 375 -996   -8 934 -8 334 

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemissioner 9 672 4 991   31 734 18 522 

Teckningsoption 0 0   184 0 

Förändring av kortfristiga finansiella skulder 0 -3 010   -8 284 -4 040 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 672 1 981   23 634 14 482 

            

Periodens kassaflöde 6 268 -642   12 093 -54 

            

Likvida med vid periodens början 6 544 1 361   719 773 

Likvida med vid periodens slut 12 812 719   12 812 719 
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Noter 
Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och tillämpande 

redovisningsprinciper är enligt BFNAR 2012:1 och 

koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar samma 

redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som 

tillämpades i årsredovisningen för 2019.  

Definition nyckeltal 
Rörelseresultatet (EBIT) 
Resultatet för perioden inklusive av- och 

nedskrivningar på materiella och immateriella 

anläggningstillgångar innan finansiella poster och 

skatt. 

EBITDA 
Rörelseresultatet exklusive av- och nedskrivningar 

av immateriella- och materiella 

anläggningstillgångar. 

EBITDA% 

EBITDA i förhållande till summa rörelsens intäkter. 

Justerat EBITDA 
EBITDA justerat för påverkan av jämförelsestörande 

poster. Syftet är att visa EBITDA exklusive poster 

som stör jämförelsen med andra perioder.  

Justerat EBIT 
Rörelseresultatet enligt resultaträkningen exklusive 

jämförelsestörande poster. Syftet är att visa EBIT 

exklusive poster som stör jämförelsen med andra 

perioder. 

Jämförelsestörande poster 
Avser poster som särredovisas då de av väsentlig 

karaktär, försvårar jämförelsesyftet och anses 

främmande från den ordinarie kärnverksamheten. 

Exempelvis förvärvsrelaterade poster, kostnader för 

börsnotering, omstruktureringsposter eller vid 

ändrad beräkningsmetod.  

Resultatet per aktie 

Periodens resultat dividerat på genomsnittligt antal 

utestående aktier vid periodens utgång. 

 

 

 

Genomsnittligt antal utestående aktier vid 

periodens utgång 

Antalet aktier i bolaget vid periodens ingång 

adderat med antalet aktier i bolaget vid periodens 

utgång, dividerat med två (2). 

Soliditet% 
Eget kapital i förhållande till balansomslutning. 

Skuldsättningsgrad% 

Totala skulderna i förhållande till Eget kapital. 

Nettoskuld / Nettokassa 

Nettoskuld visar förhållandet mellan bolagets 

räntebärande skulder och dess räntebärande 

tillgångar samt likvida medel. Negativ nettoskuld = 

nettokassa. 

Organisk nettoomsättningstillväxt (%) 
Moderbolagets nettoomsättningstillväxt mellan 

jämförbara perioder i procentsats.  
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www.invajo.com 
 

Organisationsnummer: 556737-5489  
Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm 


