ÅRSREDOVISNING
för

HODL SPAC Europe AB
Org.nr. 559341-3692
Räkenskapsåret
2021-01-01 — 2021-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning
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HODL SPAC Europe AB
Org.nr 559341-3692

Styrelsen för HODL SPAC Europe AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget ska bedriva verksamhet som ett s.k. förvärvsbolag (special purpose acquisition company, SPAC) enligt gällande
börsregler för sådana bolag vars aktie är eller avses bli upptagen till handel vid reglerad marknad eller MTF-plattform genom
att, under förutsättning av godkännande vid enbolagsstämma, antingen (i), direkt eller indirekt genom helägt dotterbolag
förvärva aktier i ett eller flera bolag, eller (ii), genom helägt dotterbolag förvärva en eller flera verksamheter samt äga och
förvalta enligt punkt (i)ovan förvärvade aktier eller enligt punkt (ii) ovan etablerade dotterbolag.
Bolaget ska därutöver äga bedriva verksamhet som är förenlig med vad som ovan angivits.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget
Per 2021-12-31

Johan Kjell - 28,33 %
Vahid Toosi - 28,33 %
Peter Sigfrid - 28,33 %

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Under perioden genomförde bolaget nyemission på 10,5 Mkr. Den 20 december 2021 offentliggjorde bolaget prospekt med
erbjudande att förvärva aktier och avsikt att notera aktien. Noteringen ägde rum efter perioden och bolaget noterades på
Spotlight Stock Market den 21 januari. Likvida medel uppgick till 29,65 MSEK den 31 januari 2022.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Under 2022 kommer bolaget arbeta med att söka bolag och med förhoppning om att hitta ett eller flera bolag att kunna
presentera för aktieägarna.
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Flerårsöversikt
2021
Nettoomsättning

0

Resultat efter finansiella poster

-223 432

Balansomslutning

10 891 118

Soliditet (%)

98,17

Kommentar flerårsöversikt

Förändringar i eget kapital (EK)
Not

Aktiekapital

Övrigt bundet EK

Övrigt fritt EK

Årets resultat

Summa fritt EK

0

0

0

0

0

Registrerat aktiekapital

500 000

0

0

0

0

Ej registrerat aktiekapital

525 000

0

0

0

0

Nyemission

0

0

9 890 700

0

9 890 700

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma

0

0

0

0

0

Utdelning till aktieägare

0

0

0

0

0

Årets resultat

0

0

0

-223 432

-223 432

1 025 000

0

9 890 700

-223 432

9 667 268

Belopp vid årets ingång

Belopp vid årets utgång

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Fri överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

9 890 700
0
-223 432
9 667 268

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning
Balanseras i ny räkning
Summa

9 667 268
9 667 268
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Resultaträkning
Not

2021-01-01
2021-12-31

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-223 428

Summa rörelsens kostnader

-223 428

Rörelseresultat

-223 428

Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i egen post
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i respektive post

Summa resultat från finansiella poster

-4

-4

Resultat efter finansiella poster

-223 432

Resultat före skatt

-223 432

Årets resultat

-223 432
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Balansräkning
Not

2021-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank

10 891 118

Summa kassa och bank

10 891 118

Summa omsättningstillgångar

10 891 118

Summa tillgångar

10 891 118
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Balansräkning
Not

2021-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående ny- och fondemission

Summa bundet eget kapital

500 000
525 000

1 025 000

Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Årets resultat

9 890 700
-223 432

Summa fritt eget kapital

9 667 268

Summa eget kapital

10 692 268

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

32 250
82 301
84 300

198 851

Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys
Not

2021-01-01
2021-12-31

Den löpande verksamheten
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Erlagd ränta
Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

-223 428
-4
-223 432

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

32 250
166 601

Summa kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

198 851

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten

-24 582

Investeringsverksamheten
Summa kassaflöde från investeringsverksamheten

0

Finansieringsverksamheten
Aktiekapital
Nyemission

1 025 000
9 890 700

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 915 700

Totalt kassaflöde från ovanstående 3 delar

10 891 118

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Förändring av likvida medel enligt bokföringen (Kassaflödet)
Kursdifferens i likvida medel

0
10 891 118
0

Likvida medel vid periodens slut
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Noter
1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Inkomstskatt
Det förelåg inget skattepliktigt resultat efter att ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter lagts till bolagets
negativa redovisningsmässiga resultat.
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Underskrifter av årsredovisning
Ort
Stockholm

Vahid Toosi

Michaela Berglund

Verkställande direktör

Styrelseordförande

Johan Kjell

Peter Sigfrid

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Christoffer De Geer
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Mikael Köver
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i HODL SPAC Europe AB, org.nr. 559341-3692

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för HODL SPAC Europe AB för
räkenskapsåret 2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av HODL
SPAC Europe ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörs ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 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 som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 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
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
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.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörs förvaltning för HODL SPAC Europe AB för räkenskapsåret 2021 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till HODL SPAC Europe
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörs 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
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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.
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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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
mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm per datum som framgår av påskrift nedan
Mikael Köver | Auktoriserad revisor
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