
• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 110 213 tkr (342 tkr) 
• Resultatet i koncernen uppgick till 15 785 tkr (683 tkr) 
• Resultat per aktie uppgick till 0,32 kr 
• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 3 462 tkr (702 tkr) 
• Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 98 687 tkr (35 303 tkr) 
• Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 49 485 454 st

Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, 
förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och 
preferensaktier utgivna och har sitt huvudkontor i Karlstad. För mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på 

hemsida www.capital-conquest.se

Delårsrapport I
2019-07-01 - 2019-09-30
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Som bolagets koncernchef är det med stor glädje som 
jag idag får möjligheten att presentera bolagets bästa 
kvartal sedan dess start med både ökade intäkter och 
ett starkt positivt rörelseresultat på hela 15,7 mkr efter 
finansiella poster. Bolagets förvaltningsverksamhet 
har haft en positiv utveckling under kvartalet vilket 
då bidrog till ökade intäkter och ett förbättrat 
rörelseresultat för perioden.

Avkastning på eget kapital under perioden uppgick till 
hela 25,65% och är 13,65% högre än tidigare budgeterat 
vilket är ett tydligt bevis på att bolagets affärsmodell 
fungerar mycket bra även om aktiemarknaden varit 
väldigt volatil under de senaste 6 månaderna.

Bolaget har även under kvartalet stärkt sin finansiella 
ställning genom en ökad upplåning samt genomfört 
en större kapitalanskaffning i form av preferensaktier 
vilket gör att bolaget stor väl rustad inför nästa år.

Bolagets portföljbolag Biotech-IgG Equity AB 
(publ) har under perioden utvecklas negativt och 
detta beror främst på försenade studier och ökade 
utvecklingskostnader i samband med dessa. Vi ser 
dock fortfarande mycket positivt på verksamheten i 
sin helhet och hoppas bolaget kommer få en positiv 
utveckling under de kommande kvartalen.

Bolagets största portföljbolag vilket är Smart Energy 
Sweden Group AB (publ) har under perioden redovisat 
ökade intäkter men rörelseresultatet blev något lägre 
än förväntat då på grund av ökade inköpskostnader på 
grund av en stark dollarkurs. Verksamheten har även 
under året tyngts av en större engångskostnad i form av 
en nerskrivning av dotterbolaget Pallas Group denna 
kostnad är dock inte kassaflödespåverkande. Som 
bolagets huvudägare är vi långsiktiga och vi ser fram 
emot ett kommande år med ett förbättrat rörelseresultat 
och en minskad aktierabatt.

Avslutningsvis så tackar jag alla aktieägare för ert för 
ert finansiella stöd och tilltro till verksamheten för 
tillsammans så skapar vi ett investmentbolag med både 
tillväxt och lönsamhet, säger Glenn Renhult, VD i 
Capital Conquest AB (publ).

Glenn Renhult, CEO
Capital Conquest AB (publ) 

KONCERNCHEF HAR ORDET
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2019-08-01 - Capital Conquest förvärvar ytterligare aktier i Smart Energy Sweden Group AB
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har via marknaden förvärvat ytterligare 8 161 137 aktier i 
Smart Energy Sweden Group AB (publ) och innehar nu totalt 123 161 137 aktier, vilket motsvarar 17,40% av 
samtliga aktier och är därmed enskilda största aktieägare i Smart Energy.

2019-08-05 - Capital Conquest förvärvar mer aktier i Smart Energy Sweden Group AB
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har förvärvat ytterligare 6 932 896 aktier i Smart Energy 
Sweden Group AB (publ) och innehar nu totalt 130 094 033 aktier, vilket motsvarar 18,39% av samtliga aktier 
och är därmed enskilda största aktieägare i Smart Energy. Med nuvarande prissättning på dagensaktiekurs så 
passar vi gärna på att utöka vårt aktieinnehav i Smart Energy då vi ser en stor potential i bolaget och dess fortsatta 
utveckling under kommande år, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ)

2019-08-12 - Capital Conquest förvärvar aktier i Smart Energy Sweden Group AB
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har förvärvat ytterligare 173 500 000 aktier i Smart Energy 
Sweden Group AB (publ) och innehar nu totalt 303 594 033 aktier och är därmed enskilda största aktieägare i 
Smart Energy. Då Smart Energy Sweden Group AB (publ) har en pågående emission till GEM Global Yield Fund 
samt teckningsoptioner som ligger under registrering och med bakgrund av detta kan vi idag inte fastställa vår 
exakta ägarandel men den kommer variera mellan 26,07% - 29,35% baserat på GEM:s teckningsgrad, säger Glenn 
Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Vi blev tillfrågad av Smart Energy ledning att medverka i denna 
kapitalanskaffning och då vi finner bolaget väldigt intressant så beslutade styrelsen i Capital Conquest AB att 
utöka sin investering med ytterligare 173 500 000 st aktier, vilket är en betydande investering även för oss, säger 
Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

2019-08-28 - Capital Conquest ingår lockup-avtal med Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått ett frivilligt lockup-avtal t.o.m. 31/12 - 2020 om totalt 273 
000 000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart Energy”, vilket motsvarar cirka 90% av Bolagets 
totala aktieinnehav i Smart Energy. Bolaget har kommit överens med Smart Energy att ingå detta avtal enligt 
nedanstående villkor. Capital Conquest AB (publ) får inte avyttra 273 000 000 aktier i Smart Energy innan 31/12 - 
2020. Lockup-avtalet är även villkorat att Smart Energys aktie är fortsatt handelsnoterad och att Capital Conquest 
innehar minst en (1) styrelserepresentants post i Smart Energy som egenskap av bolagets huvudägare.

2019-09-05 - Väsentligt ökade intäkter under perioden 1/7 – 27/8 – 2019
Verksamheten har haft en mycket positiv utveckling under de första månaderna i nya kvartalet (Q1) och 
omsättningen har redan under den aktuella perioden uppgått till ca 16,9 Mkr vilket kan jämföras med tidigare år 
där intäkterna uppgick till ca 263 Tkr. Bolaget har som målsättning att uppnå en nettoförsäljning om ca 200 Mkr 
för hela verksamhetsåret 2019/2020 med ett rörelseresultat om ca 28 - 35 Mkr före skatt och avskrivningar, säger 
Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
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2019-10-02 - Capital Conquest har genomfört en riktad nyemission om 30 Mkr
Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) (”Capital” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som 
styrelsen erhöll på årsstämman den 31 jan 2019, beslutat om en riktad nyemission av preferensaktier till ett belopp 
om 30 Mkr före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen är den första från bolagets nya emissionsprogram 
bestående av preferensaktier som har en årlig avkastning om 6.75%. Bolagets egna kapital kommer öka med 
motsvarande belopp och bolaget tillfördes under augusti 2019 kapitalet och registrering är nu påbörjad till 
Bolagsverket. Intresset för bolagets nya preferensaktie har varit god både från befintliga kreditgivare och även 
nya investerare. Bolagets målsättning är också att under september 2019 erbjuda befintliga aktieägare i koncernen 
samma möjlighet att teckna nya preferensaktier till ett belopp om 15-20 Mkr. Bolaget har idag även en pågående 
förhandling med en större aktör i USA (L.A) som specialiserar sig på räntebevis och de har visat sitt intresse att 
genomföra en placering på cirka 25-50 Mkr via deras egna europeiska fondförvaltning. Bolagets målsättning och 
förhoppning är att kunna sluta förhandla och stänga emissionen redan under mitten av september 2019. Då vi 
idag har en negativ ränta i Sverige så ser vi vår nya preferensaktie som ett mycket bra alternativ till en långsiktig 
ränteplacering säger, Glenn Renhult VD i Capital Conquest. Kort om Capital Conquest AB (publ)

2019-10-02 - Capital Conquest förvärvar aktier i Pallas Group AB (pub)
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har idag förvärvat 310 100 aktier i Pallas Group AB (publ) 
som är noterat på Nasdaq North Growth Market vilket motsvarar cirka 1,80% av aktierna i bolaget, säger Glenn 
Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef 
Capital Conquest AB (publ)

2019-10-03 - Capital Conquest ombildar dotterbolag till ett fastighetsbolag
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” delägda dotterbolag Haag´s Gruppen AB (publ) har nyligen 
haft en extra bolagsstämma där man beslutade att ändra verksamhet, firmanamn samt även komplettera styrelsen 
i syfte att omvandla bolaget till ett renodlat fastighetsbolag. Bolaget nya firmanamn är numera Capital Conquest 
Real Estate AB (publ). Capital:s ägarandel i Capital Conquest Real Estate AB (publ) uppgår idag till 45,70% av 
kapitalet och 54,19% av rösterna. Capital Conquest Real Estate AB (publ) har den 2019-10-01 gjort sitt första 
fastighetsförvärv i form av en industrifastighet i Hammarö kommun och förvärvet skede via ett bolagsförvärv. 
Köpeskillingen för aktierna uppgick till 10 250 000 SEK och har finansierats via en svensk kreditgivare och Capital 
Conquest AB (publ). Vid en uthyrningsgrad på 100% beräknas hyresintäkterna uppgå till cirka 2 Mkr per år med 
ett starkt positivt rörelseresultat, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

2019-10-04 - Capital Conquest förvärvar ytterligare aktier i Pallas Group AB (pub)
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har förvärvat 417 039 aktier i Pallas Group AB (publ) som är 
noterat på Nasdaq North Growth Market. Vår ägarandel uppgår efter transaktionen till cirka 4,21% av aktierna 
i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn 
Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)

2019-10-09 - Capital Conquest utökar sin position i Pallas Group AB (pub)
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har idag förvärvat ytterligare 208 435 aktier i Pallas Group 
AB (publ) som är noterat på Nasdaq North Growth Market. Vår ägarandel uppgår efter transaktionen till 935 574 
aktier och motsvarar cirka 5,42% av aktierna i bolaget. Förvärvet har skett via marknaden säger Glenn Renhult, 
VD i Capital Conquest AB (publ).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET
2019-10-15 - Capital Conquest ingår aktielån till förmån för Pallas Group AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har ingått ett aktielån till förmån för bolaget Pallas Group 
AB (publ) med anledning av att bolaget nyligen har tecknat avtal att ha en likviditetsgarant i syfte att främja 
likviditeten i bolagets aktie i fortsättningen. Capital är idag en av de större aktieägarna i Pallas Group AB (publ) 
men bolaget är även huvudägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) som är även en av de större aktieägare 
i bolaget och med bakgrund av detta så tar vi givetvis vårt ansvar som huvudägare i koncernen för att kunna 
säkerställa en betryggande aktiehandel, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare 
information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)

2019-10-15 - Capital Conquest tar sitt huvudägaransvar i Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) (”Capital”) är sedan en tid tillbaka huvudägare i det svenska bränslebolaget Smart 
Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) och är noterat på NGM Börsen. Capital blev igår den 191014 
kontaktade av ett större antal investerare som ställt frågor angående Capitals innehav och rapporteringsskyldighet 
kring eventuella förändringar av detta.  Capital har varken sålt eller avyttrat några aktier i intressebolaget Smart 
Energy och bolaget har dessutom sedan tidigare ingått ett frivilligt lock-up avtal med Smart Energy om totalt 273 
000 000 aktier t.o.m. 31/12 – 2020, för mer information kring detta se tidigare PM publicerat den 190812. Smart 
Energy Sweden Group AB (publ) hade som tidigare kommunicerats via dem ett finansavtal med det amerikanska 
riskkapitalbolaget GEM Fund LLC. i New York, ett avtal som sedermera blev uppsagt på begäran av Smart Energy. 
Enligt villkoren i detta avtal så var Smart Energy skyldigt att leverera de aktier som GEM Fund valde att teckna 
inom en viss tidsperiod och för att kunna underlätta detta så har Capital erlagt motsvarande antal aktier direkt 
till GEM Found för att effektivisera Smart Energys emissionshantering och avtalsskyldigheter samt undvika 
eventuella extra avgifter. Capital kommer återfå motsvarande antal aktier direkt av Smart Energy när ärendet blir 
slutregistrerat på Bolagsverket och det samma gäller även för de tidigare utställda optionerna riktade till GEM 
Fund.

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ställer krav på att dess huvudägare ska fullfölja sina åtaganden gentemot 
de lock-up avtal som ingås. Avtalet ger dock tillåtelse till utlåning och/eller pantsättning av aktier till annan part 
om det övergripande syftet är till förmån för Bolaget. Detta medföljer att de aktier som överlåts vid en sådan 
transaktion ska kunna återlämnas av panthavaren. Vidare ska panthavaren beakta att dessa aktier är öronmärkta 
av lock-up avtalet, vilket betyder att om panthavaren får äganderätt över aktierna, får panthavaren inte får avyttra 
dessa aktier under lock-up avtalets giltighetstid. Capital Conquest är idag och förblir en långsiktig huvudägare i 
Smart Energy och någon annan information som cirkulerar i media just nu är helt felaktig. Vi verkar alltid för att 
underlätta och ta tillvara på våra koncernbolags bästa intressen och givetvis så även i Smart Energy, säger Glenn 
Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).
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AKTIEÄGARE

Stammaktieägare A-aktier B-aktier Andel Röster

Hugo & Partner AB 2 625 000 41 685 842 91,73% 94,45%

Åke Swahn 0 280 000 0,58% 0,39%

Henrik Johansson 0 250 000 0,52% 0,35%

Lennart Domeij 0 156 891 0,32% 0,22%

Björn Bredås 0 106 860 0,22% 0,15%

Marcus Nilsson 0 88 888 0,18% 0,12%

Cronie Wallquist 0 80 000 0,17% 0,11%

Jan Lilja 0 70 424 0,15% 0,10%

Britt Landberger 0 69 777 0,14% 0,10%

Göran Svensson 0 67 239 0,14% 0,09%

Aktiebolaget Bylander & CO 0 66 333 0,14% 0,09%

Lennart Arnrup 0 65 333 0,14% 0,09%

Monica Astrid Adamajtis 0 65 000 0,13% 0,09%

Tom Rössel 0 53 333 0,11% 0,07%

Johan Lee Backman 0 50 000 0,10% 0,07%

Hans-Erik Olofsson 0 48 597 0,10% 0,07%

Övriga 0 2 476 982 5,13% 3,44%

2 625 000 45 681 499 100,00% 100,00%

Aktieägare per 2019-09-30

* Under registrering finns idag 1 117 500 b-aktier som kommer vid registrering att återlämnas till bolagets huvudägare Hugo 
& Partner AB för tidigare utställt aktielån till förmån för bolaget.

** Under registrering finns idag 250 000 preferensaktier och beräknas registreras under november 2019.

*** Preferensaktierna har en 3 års löptid och kommer inlösas av bolaget under 2019 enligt förutbestämda villkor.
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Operativa risker
En investering i Capital Conquest, vilket innefattar 
Capital Conquest koncernen, innebär betydande 
risker. Bolaget befinner sig i en hög tillväxtfas, vilket 
innebär att risken är hög finansiellt. En investering i 
Capital Conquest medför hög risknivå, vilket vid en 
negativ utveckling kan innebära att hela det investerade 
kapitalet förloras. Varje investerare måste själv bilda 
sig en uppfattning om bolagets möjligheter och 
risker. Följande faktorer, som inte framställs i någon 
prioritetsordning och heller inte gör anspråk på att vara 
heltäckande, bör övervägas noga vid en utvärdering av 
bolaget. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd 
inhämtas från kvalificerade rådgivare.

Beroende av nyckelpersoner
Capital Conquest är beroende av ett fåtal nyckelpersoner.
Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på 
förmågan att attrahera och behålla kompetent personal. 
Om någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle 
lämna bolaget, skulle detta kunna få en negativ effekt på 
bolagets möjligheter att nå sina planerade tillväxtmål.

Organisation
Bolaget bedrivs idag på ett så kostnadseffektivt sätt 
som möjligt med en liten organisation varav anställd 
personal är placerade på bolagets kontor i Karlstad.

Konkurrenter
Vissa konkurrenter både inom och utanför Sverige har 
avsevärt större resurser och längre verksamhetshistorik 
än Capital Conquest vilket alla investerare bör vara 
medvetna om vid sin investering i bolaget.

RISKFAKTORER
Finansiella risker
Framtida kapitalbehov - Såväl storleken som tidpunkten 
för Capital Conquest s framtida kapitalbehov beror 
bland annat på hur bolagets kapitalförvaltning har 
utvecklas under året. Capital Conquest kan behöva 
genomföra framtida nyemissioner. Det finns inga 
garantier för att nytt kapital, om behov uppstår, kan 
anskaffas eller att det kan anskaffas på för befintliga 
aktieägare fördelaktiga villkor.

Bolagets värdeutveckling
Bolagets värde är i all väsentlighet beroende av bolagets 
aktiva kapitalförvaltning samt på de investeringar som 
Bolaget gör samt resultatet av Bolagets hantering av 
likvida medel. Det finns en risk att Bolagets tillgångar 
inte ökar i värde, eller att värdet inte förblir intakt, vilket 
innebär att det finns en risk för att investerat kapital inte 
kan återfås i samband med en likvidation av Bolaget. Det 
finns även en risk att Bolaget misslyckas med att återfå 
det investerade kapitalet i Bolagets investeringar vilket 
kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Förmåga att hantera tillväxt med vidbehållen 
lönsamhet 
I takt med att organisationen växer behöver effektiva 
planerings och ledningsprocesser utvecklas. Det finns 
en risk att Bolaget misslyckas med att hantera en 
snabb tillväxttakt, vilket kan ha en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver handel och distribution 
av produkter till sjukvårdsbranschen. Bolaget är ett publikt avstämningsbolag och har cirka 3 000 aktieägare varav 
huvudägare är Capital Conquest AB (publ) sedan 2017. Bolagets vision är att bli den ledande distributören av 
sjukvårdsprodukter inom Skandinavien. Därutöver bedriver bolaget även en aktiv förvaltningsverksamhet genom 
att direkt eller indirekt handla aktier och övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets 
ägare.

Bolaget bedriver verksamhet i både Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland och kunder till bolaget 
är framfört allt stora centralsjukhus i form exempelvis: Oslo Universitetssjukhus, Hvidovre Universitetssjukhus, 
Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Karolinska Universitetssjukhus, Helse 
Bergen HF, Sahlgrenska Sjukhus, Örebro Sjukhus m.fl.

Biotech-IgG Equity  huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ) som drivs av entreprenören 
och riskkapitalisten Glenn Renhult.

BIOTECH-IGG EQUITY AB (PUBL)

®

2019-01-01 - 2019-09-30 omsättning för perioden uppgick till: 28,5 Mkr

2019-01-01 - 2019-09-30 resultat för perioden uppgick till: -20,2 Mkr

2019-01-01 - 2019-09-30 finansiella tillgångar uppgick till: 15,4 Mkr

2019-01-01 - 2019-09-30 likvida medel uppgick till: 2,8 Mkr
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Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, 
samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import 
till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att 
inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under 
kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm. Smart Energy huvudägare är idag investmentbolaget 
Capital Conquest AB (publ) som drivs av entreprenören och riskkapitalisten Glenn Renhult.

SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

2019-01-01 - 2019-09-30 omsättning för perioden uppgick till: 1 008 Mkr

2019-01-01 - 2019-09-30 resultat för perioden uppgick till: 6,0 Mkr

2019-01-01 - 2019-09-30 finansiella tillgångar uppgick till: 662 Mkr

2019-01-01 - 2019-09-30 likvida medel uppgick till: 39,9 Mkr
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RESULTATRÄKNING

2019-07-01 2018-07-01
2019-09-30 2018-09-30

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 105 606 972,34 0,00
Övriga rörelseintäkter 4 606 281,97 342 675,20
Summa rörelseintäkter 110 213 254,31 342 675,20

Rörelsekostnader
Inköp av aktier & värdepapper -123 644 862,00 0,00
Inköp av tjänster från ett land utanför -1 461,15 -130,51
Inköp av tjänster från annat EU-land -2 370,00 -2 370,00
Förändring av lager av värdepapper 18 860 558,00 0,00
Personalkostnader -2 251,50 -95 117,45
Avskrivningar/Nedskrivningar -52 650,00 -117 642,00
Redovisning och administrationsavgifter -117 606,43 -28 520,69
Övriga externa kostnader -421 720,96 -520 787,52
Summa rörelsekostnader -105 382 364,04 -764 568,17
Resultat 4 830 890,27 -421 892,97

Resultat från finansiella poster
Summa finansiella poster 10 954 819,31 1 105 128,20
Resultat efter finansiella poster 15 785 709,58 683 235,23

Resultat före skatt 15 785 709,58 683 235,23

Årets resultat 15 785 709,58 683 235,23

Denna del av delårsrapporten är sammanställd och upprättad av Modern Ekonomi Stockholm som hanterar 
bolagets administration och löpande ekonomihantering.

Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande tjänster och har idag cirka 160 
medarbetare fördelade på 15 platser och är själva börsnoterade på Nasdaq North Growth Market sedan 2014.
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BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Summa eget kapital -61 218 542,22 -21 189 147,39

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder -29 000 000,00 0,00

Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder -8 468 963,21 -14 114 565,71

Summa eget och främmande kapital -98 687 505,43 -35 303 713,10

2019-09-30 2019-06-30
TILLGÅNGAR Kvartal Helår

Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 39 047 570,30 15 344 818,30

Omsättningstillgångar
Varulger m.m. 35 517 645,00 16 657 000,00
Kortfristiga fodringar 20 660 008,77 2 599 442,27
Kassa och bank 3 462 281,36 702 452,53
Summa omstättningstillgångar 59 639 935,13 19 958 894,80

Summa tillgångar 98 687 505,43 35 303 713,10

Denna del av delårsrapporten är sammanställd och upprättad av Modern Ekonomi Stockholm som hanterar 
bolagets administration och löpande ekonomihantering.

Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande tjänster och har idag cirka 160 
medarbetare fördelade på 15 platser och är själva börsnoterade på Nasdaq North Growth Market sedan 2014.
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