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årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen samt
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Förvaltningsberättelse
Styrlesen och verkställande direktör för MovByBike Europé AB (publ), 556967-8674, med säte i Malmö får
härmed avge årsredovisning för 2021.

Allmänt om verksamheten
Koncern
Allmänt om verksamheten
MoveByBike är ett transport- och logistikföretag med säte i Malmö. Med dess egenutvecklade
transportcykel Starke fokuserar Bolaget på att möjliggöra en effektiv, hållbar och miljövänlig transport- och
logistikverksamhet. MoveByBike har utvecklat en komplett infrastruktur för cykellogistik med flexibla,
snabba, kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med leveranser på tider och platser som
mottagaren väljer. Leveranser utförs med hjälp av MoveByBikes egenproducerade eldrivna
transportcykelfordon vars lastkapacitet i kombination med motorstyrka lägger dem steget före övriga
marknaden när det gäller produktivitet.
Vidare har Bolaget byggt upp en egen infrastruktur, så kallade city-hubbar. Vid city-hubbarna sköter
Bolaget distribution- och logistikverksamhet i samarbete med andra logistikföretag, av- och omlastning för
mikromobilitetföretag samt servar och producerar sina egna transportcyklar.
Bolagets vision är att vara marknadsledande när det gäller hemleveranser i städer och att vara en stark
aktör inom citylogistik genom att erbjuda det mest effektiva och miljövänliga logistikalternativet på
marknaden. Idag erbjuder Bolaget effektiva och miljövänliga logistiktjänster inom både B2C och B2B.
MoveByBike har utvecklat en komplett infrastruktur för cykellogistik med flexibla, snabba,
kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med leveranser på tider och platser som mottagaren valt.
Leveranser utförs med hjälp av MoveByBikes egenproducerade eldrivna transportcykelfordon.
Under 2021 har vi haft ett tydligt fokus på att utöka kundbasen och knyta till oss fler samarbetspartners.
Det har gett resultat. Avtal med Stockholm stad, DIP-R AB, BudBee och Frukbudet i Norden AB är bara
några exempel på samarbetspartners som tillkommit under 2021. Vi möts av stort intresse och utvärderar
nyfiket nya segment som gynnas av vår lösning. Dialogen med marknaden hjälper oss att fortsätta
utvecklas för att möta nya behov. Vi jobbar till exempel aktivt med en lösning på efterfrågan från flera
branscher gällande nedkylningslösningar i samband med distribution.
Fler cityhubbar som breddar vår infrastruktur är en hörnsten i vår tillväxtstrategi. Via cityhubbarna sköts
logistik- och distribution, men också tillverkning och laddning av våra transportcyklar. Nu är det viktigt att vi
fortsätter öppna fler hubbar som ökar vår kapacitet. Under 2021 signerade vi ett avtal om att öppna upp en
ny cityhubb i Stockholm, vilket utökade och breddade upptagningsområdet i området. I förhållande till vår
tidigare hubb i Stockholm, möjliggör den nya hubben dubbelt så många leveranser. Dessutom öppnar den
nya möjligheter för att ta emot och lossa större mängder med inkommande gods för vidare distribution.
Sedan januari 2022 är hubben bemannad. Det innebär att vi når ännu en av årets centrala målsättningar att öppna en ny cityhubb i en stad där vi redan är aktiva. Framöver avser vi att bredda vår infrastruktur allt
mer och intensifiera våra befintliga samarbeten. Redan idag ger hubbarna oss bland annat möjlighet att
samarbeta med mikromobilitetsföretag som behöver en plats för service och laddning av deras scootrar.
Vi är i fas med expansionsplanerna mot e-handeln. Här ser vi tillväxtpotential och fokuserar på att öka
antalet leveranser inom segmentet. Framför allt genom att öppna upp fler cityhubbar, vara aktiva på
marknaden samt etablera partnerskap för att öka volymen av leveranser som vi hanterar. Vi står redan på
en stabil grund, men har ambition att framöver kunna hantera hela större delar av leveranskedjan på egen
hand. Därför har vi stärkt organisationen med flera rekryteringar inom sälj, marknad och HR. Med goda
tillväxtmöjligheter har vi nu förutsättningarna för att positionera MoveByBike som en etablerad aktör inom
framtidens logistik. När vi fortsätter blicka framåt kommer framtiden innebära en vidare nationell expansion
med fler cityhubbar och en vidareutveckling av bolagets IT-system.
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut
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Moderbolaget beslutade under våren 2021 att ansöka om notering vid Spotlight Stock Market.

Moderföretag
Moderbolaget bedriver gods- och varutransporter med lastcykel.

Ägarförhållande - ägare med mer än 10% av rösterna
Ägare
Dams Nordic AB
Briban Invest AB
Johan Wedin
Övriga ägare
Totalt

Andel
17,96%
17,61%
11,72%
52,71%
100%

Byte av redovisningsregelverk
Från och med den 1 januari 2020 tillämpar koncernen/företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Införandet av de nya rekommendationerna har inte inneburit ett byte av
redovisningsprinciper och har inte haft någon effekt på resultat- och balansräkningarna för tidigare år.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Koncern
Belopp KSEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet %

2021-12-31
26 233
-8 758
42

2020-12-31
26 435
-7 381
27

2019-12-31
21 639
-26 008
54

2018-12-31
e/t
e/t
e/t

2017-12-31
e/t
e/t
e/t

2021-12-31
25 916
-12 085
44

2020-12-31
26 435
-5 647
37

2019-12-31
21 639
-24 377
59

2018-12-31
3 588
-685
68

2017-12-31
2 442
-331
neg.

Moderföretag
Belopp KSEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet %

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2021 var minst sagt ett annorlunda år. Utbrottet av Covid-19 har på olika sätt gjort avtryck hos oss alla.
Som en effekt av pandemin har e-handeln ökat dramatiskt i flera länder. Privatpersoner har valt att
e-handla allt från livsmedel och apoteksvaror till kläder och elektronikartiklar. Accelereringen på
e-handelsmarknaden har satt transport- och logistikföretagen på prov. Företagen har fått tänka om i sina
verksamheter för att kunna anpassa sig till den markanta ökningen av paket och brev, samtidigt som
leveranskedjan ska fortsätta vara kort och koncis.
Härutöver pågår det idag samhällsdebatter och stadsplaneringar som driver utvecklingen mot ett samhälle
med hållbara lösningar och mindre CO2-utsläpp i städerna, vilket i sin tur ställer större krav på transportoch logistikbolagen. Till skillnad från den traditionella handeln är e-handeln bunden till leveranser till
slutkund. Logistikbolagen tampas idag med att ta sitt sociala ansvar och ha en hållbar leverans, samtidigt
som kundens krav om bekvämlighet och snabba leveranser måste uppfyllas. Här är vi på MoveByBike i
helt rätt position då våra transportcyklar är miljövänliga, rymmer stor last och är lätta att operera i
storstäderna, samtidigt som vår flexibla cykel gör det möjligt för oss att leverera kundernas varor direkt till
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deras dörr.

Förväntad framtida utveckling och osäkerhetsfaktorer
Koncern
Under 2022 kommer aktiviteter för sälj- och marknadsföring att intensifieras. Den riktade
marknadsbearbetningen mot utvalda marknader kommer att fortsätta. Vidare kommer arbetet med att
identifiera samarbetspartners för synergi-/merförsäljning.
Det är en stor sannolikhet att att MoveByBike kommer att behöva tillföras ytterligare kapital under 2022.
Arbetet med denna kapitalisering har påbörjats. Styrelsen ser en god möjlighet till att bolaget kan tillföras
detta kapital genom en nyemission och på så sätt säkra fortsatt drift och utveckling för kommande år.

Eget kapital
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

100

40 627

220
499

16 302
-3 182
-499

819

53 248

Balanserat resultat
inkl årets resultat

Innehav utan
best. inflytande

-34 713

2

-8 758

-1

-43 471

1

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserad
vinst

Årets
vinst

100
220

40 337
16 302
-3 185
-499

-25 408

-5 647

-5 647

5 647
-12 155
-12 155

Koncernen
Ingående balans 2021-01-01
Transaktioner med ägare
Nyemission
Noteringskostnader i samband med nyemission
Fondemission
Eget kapital 2021-12-31

Koncernen
Ingående balans 2021-01-01
Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31

Moderföretag
Vid årets början
Nyemission
Noteringskostnader vid nyemission
Fondemission
Omföring av föreg års vinst
Årets resultat
Vid årets slut
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Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 9 744 397 kronor, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i SEK
9 744 397
9 744 397

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i KSEK

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

26 233

26 435

310
393
26 936

1 623
1 409
29 467

-2 795
-6 711
-21 800

-5 510
-6 194
-20 955

5

-3 863
-8 233

-3 532
-6 724

7

-525
-8 758

-657
-7 381

Resultat före skatt

-8 758

-7 381

Årets resultat

-8 758

-7 381

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-8 757
-1

-7 379
-2

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring av varulager
samt pågående arbeten för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

8
9

2 519
4 725
7 244

3 294
6 697
9 991

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

10

5 165
5 165

4 254
4 254

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

13

828
828

340
340

13 237

14 585

35
35

-

2 799
146
44
2 278
5 267

2 810
24
52
2 984
5 870

6 882

1 564

Summa omsättningstillgångar

12 184

7 434

SUMMA TILLGÅNGAR

25 421

22 019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Goodwill

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

819
53 248
-43 471

100
40 627
-34 713

10 596
1

6 014
2

10 597

6 016

1 500
2 229

2 220
2 000

3 729

4 220

1 222
1 928
423
5 172
2 350

3 045
1 163
340
4 169
3 066

11 095

11 783

25 421

22 019

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

15
16

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för avskrivningar

Not

2021-12-31

2020-12-31

7

-8 758
3 844
-4 914

-7 381
3 532
-3 849

-4 914

-3 849

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-35
603
-1 189

654
-1 774
2 144

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 535

-2 825

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar

-1 004
-488

-363
-1 467
-243

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 492

-2 073

16 522
-3 184

2 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av låneskulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

4 220
-993
12 345

6 220

5 318
1 564
6 882

1 322
242
1 564

2021-12-31

2020-12-31

3 844
3 844

3 532
3 532

Noter till kassaflödesanalysen - koncern
Not Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Avskrivningar
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i KSEK

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

25 916
393
26 309

26 435
1 375
27 810

-2 795
-5 951
-21 800

-4 705
-5 417
-20 746

5

-7 325
-11 562

-1 938
-4 996

7

-523
-12 085

-651
-5 647

Koncernbidrag
Resultat före skatt

-70
-12 155

-5 647

Årets resultat

-12 155

-5 647

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

8
9

2 519
800
3 319

3 294
1 200
4 494

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

10

4 124
4 124

4 195
4 195

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

12
13

3 924
731
4 655

8 998
243
9 241

12 098

17 930

35
35

-

2 656
1 326
146
32
2 161
6 321

2 810
125
24
19
2 874
5 852

5 791

1 558

Summa omsättningstillgångar

12 147

7 410

SUMMA TILLGÅNGAR

24 245

25 340

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Goodwill

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

819
819

100
100

52 956
-31 056
-12 155
9 745

40 337
-25 408
-5 647
9 282

10 564

9 382

1 500
1 727
3 227

2 220
2 000
4 220

720
1 930
423
5 151
2 230
10 454

3 045
1 158
340
4 156
3 039
11 738

24 245

25 340

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (8185700 aktier)
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - moderföretag
Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Not

2021-12-31

2020-12-31

12

-12 085
7 325
-4 760

-5 647
1 938
-3 709

-4 760

-3 709

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-35
-469
-1 355

-1 962
2 898

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6 619

-2 773

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar

-1 005
-488

-363
-1 467
-243

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 493

-2 073

16 522
-3 184

2 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av låneskulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

4 220
-993
12 345

6 220

4 233
1 558
5 791

1 374
184
1 558

2021-12-31

2020-12-31

2 251
5 074
7 325

1 938
1 938

Noter till kassaflödesanalysen - moder
Not Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Avskrivningar
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken
redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Förvärvade immateriella tillgångar
Licenser och it-plattform

Koncern
år

Moderföretag
år

5

5

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga
till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för
löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
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Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Koncern
år

Moderföretag
år

5

5

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. En
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet
vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett
leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av
tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
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Ersättningar till anställda
Beskrivningen nedan exemplifierar förhållanden som kan förekomma. Beskrivningen av
redovisningsprinciperna måste anpassas och förändras utifrån tillämpade planer och förhållanden.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Ersättning till anställda efter avslutad anställning.
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas
pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde.
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag,
och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes
ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den
kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till
nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli
högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från
förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett
annat företag.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Övriga långfristiga ersättningar till anställda
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen på
balansdagen.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska
fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell
förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och
inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Pensioner i bolaget är avgiftsbestämda.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och eventuell uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas,
med avdrag för rabatter.
Om tillämpligt:
I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde nuvärdet av
alla framtida betalningar.

Försäljning av tjänster
Vid försäljning av tjänster redovisas intäkten vid utförd och av uppdragsgivaren godkänd leverans.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa
det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller
på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av
rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då
förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den
förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla
tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för
delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument,
utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen
fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara
tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade
företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen
goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuell nedskrivning.
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Not 2 Övriga rörelseintäkter
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Koncern
Offentliga bidrag
Anställningsbidrag
Korttidsstöd
Övrigt
Summa

393
393

650
498
731
180
2 059

Moderföretag
Anställningsbidrag
Korttidsstöd
Övrigt
Summa

393
393

498
731
146
1 375

Under 2020 var i hudsak tre anställda permiterade. Under 2021 permiterades ingen personal.
Graden varierade mellan 20-60% och i genomsnitt ca sex månader.

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Koncern
PWC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Summa

106
70
176

80

Moderföretag
PWC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Summa

106
70
176

80

80

80

Kommentar
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
Medelantalet anställda
2021-01-012021-12-31

Varav män

2020-01-012020-12-31

Varav män

46
46

39
39

44
44

37
37

-

-

1
1

1
1

46

39

45

38

Moderföretag
Sverige
Totalt moderföretaget
Dotterföretag
Sverige
Totalt dotterföretag
Koncernen totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Moderföretag
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

15 672
5 933
1 172

15 402
5 285
1 212

Dotterföretag
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

-

177
31
7

Koncern
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 2)

15 672
5 933
1 172

15 579
5 316
1 219

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 369 (fg år 234 ) företagets ledning avseende 3 (3)
personer. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).
2) Av koncernens pensionskostnader avser 369 (fg år 234 ) företagets ledning avseende 3 (3) personer.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).

Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl
Goodwill
Inventarier, verktyg och installationer

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

775
400
1 095
2 270

581
1 972
979
3 532

Moderföretag
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
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Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl
Goodwill
Inventarier, verktyg och installationer
Nedskrivningar fördelade per tillgång
Aktier i dotterbolag

775
400
1 076
2 251

581
400
957
1 938

5 074
5 074

-

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

4 980
4 980

5 946
5 946

252

756

2 811
2 169
4 980

2 472
3 474
5 946

4 728
4 728

5 190
5 190

2 559
2 169
4 728

2 040
3 150
5 190

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

525
525

657
657

523

651

523

651

Not 6 Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter
Totala leasingkostnader
Leasingintäkter avseende objekt som vidareuthyrts
uppgår till
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Moderföretag
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter
Totala leasingkostnader
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år
Mellan ett och fem år

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncern
Räntekostnader, övriga

Moderföretag
Räntekostnader, övriga
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Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31

2020-12-31

3 876
3 876

3 512
364
3 876

-582
-775
-1 357

-582
-582

2 519

3 294

3 876
3 876

3 512
364
3 876

-582
-775
-1 357

-582
-582

2 519

3 294

2021-12-31

2020-12-31

20 070
20 070

20 070
20 070

-3 158
-1 972
-5 130

-1 185
-1 973
-3 158

-10 215
-10 215

-10 215
-10 215

4 725

6 697

2 000
2 000

2 000
2 000

-800
-400

-400
-400

-1 200

-800

-

-

Not 9 Goodwill
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets slut
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Redovisat värde vid årets slut

800

1 200

2021-12-31

2020-12-31

5 859
2 008
-370

2 592
1 467

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning
-Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning
-Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

7 497

1 800
5 859

-1 605
370
-1 097
-2 332

-977
-1 605

5 165

4 254

5 749
1 005
-370

2 482
1 467

6 384

-628

1 800
5 749

-1 554
370
-1 076
-2 260

-598
-956
-1 554

4 124

4 195

2021-12-31

2020-12-31

-

1 800
-1 800
-

-

1 800
-1 800
-

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott materiella
anläggningstillgångar
Koncern
Vid årets början
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretag
Vid årets början
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 12 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början
-Årets nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31

2020-12-31

19 213
19 213

19 213
19 213

-10 215
-5 074
-15 289

-10 215

3 924

8 998

-10 215

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte
Starke ECB AB, 559084-2281, Malmö

Antal
andelar
5 625 575

i%
98,6

2021-12-31
Redovisat
värde
3 924
3 924

2020-12-31
Redovisat
värde
8 998
8 998

Not 13 Andra långfristiga fordringar

 Signerat

2021-12-31

2020-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar
-Vid årets slut

340
488
828

96
244
340

Redovisat värde vid årets slut

828

340

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar
-Vid årets slut

243
488
731

243
243

Redovisat värde vid årets slut

731

243
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncern
Förutbetalda hyror
Övriga poster
Upplupna intäkter

Moderföretag
Förutbetalda hyror
Övriga poster
Upplupna intäkter

2021-12-31

2020-12-31

862
180
1 236
2 278

625
267
2 092
2 984

745
180
1 236

515
267
2 092

2 161

2 874

2021-12-31

2020-12-31

1 500
1 500

2 220
2 220

1 500
1 500

2 220
2 220

2021-12-31

2020-12-31

2 229
2 229

2 000
2 000

2 229
2 229

2 000
2 000

2021-12-31

2020-12-31

820
1 260
34
236
2 350

1 127
1 394
271
274
3 066

820
1 260
34
116

1 127
1 394
271
247

2 230

3 039

Not 15 Övriga skulder till kreditinstitut
Koncern
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

Moderföretag
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

Not 16 Övriga skulder, lång- och kortfristiga
Koncern
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

Moderföretag
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna pensionskostnader
Övriga poster

Moderföretaget
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna pensionskostnader
Övriga poster
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Not 18 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen
Ställda säkerheter
2021-12-31

2020-12-31

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000

3 000

Ställda säkerheter
Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar

Summa ställda säkerheter

Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget
Ställda säkerheter
Ställda säkerheter
Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

2021-12-31

2020-12-31

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000

3 000

Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har uppkommit efter räkenskapsårets slut

Not 21 Koncernuppgifter
Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3,6 (0,6) % av inköpen och 0 (0) % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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MoveByBike Europe AB (publ)
556967-8674

Underskrifter
Malmö datum enligt den elektroniska signaturen

Behdad Ansari
Styrelseordförande

Lisette Hallström
Verkställande direktör

Anders Holm

Nils Wedin

Jan Barchan

Vår revisionsberättelse har lämnats så som framgår av den elektroniska signaturen
Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB

Anders Brofors Ekblom
Huvudansvarig revisor
Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för
fastställelse på ordinarie årsstämma.
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-06 09:21:11 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS BROFORS EKBLOM

Datum

Anders Brofors Ekblom
Partner
Leveranskanal: E-post

MOVEBYBIKE EUROPE AB (PUBL) 556967-8674 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-03 08:54:18 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Eva Erika Lisette Hallström

Datum

Lisette Hallström
Verkställande Direktör
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-03 07:52:12 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Behdad Ansari

Datum

Behdad Ansari
Styrelseordförande
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-03 16:57:58 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Jan Thorsten Hugo Barchan

Datum

Jan Barchan
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-03 08:23:33 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Nils Eskil Vedin

Datum

Nils Wedin
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-03 16:57:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Gösta Holm

Datum

Anders Holm
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i MoveByBike Europe AB (publ), org.nr 556967-8674

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för MoveByBike Europe AB (publ) för år
2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för MoveByBike Europe AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Malmö den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Brofors Ekblom
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-06 09:23:09 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS BROFORS EKBLOM

Datum

Anders Brofors Ekblom
Partner
Leveranskanal: E-post
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