
VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, 
som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som 
ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). 
De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas 
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga 
bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det 
är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.  

Flowscape Technology AB har utsett Skills Corporate Finance Nordic AB till Certified Adviser. 

Flowscape  
Technology AB (publ)
Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel på  
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VIKTIG INFORMATION
 
Vissa definitioner 

Denna bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivningen”) har upprättats av Flowscape Technology AB (publ) med 
anledning av Flowscape Technology AB (publ):s listbyte (”Listbytet”) från Spotlight Stock Market till Nasdaq First 
North Growth Market. Med ”Flowscape” eller ”Bolaget” avses Flowscape Technology AB (publ), org. nr 556725 
– 4866, eller, beroende av omständigheterna, den koncern för vilken Flowscape är moderbolag i. Skills Corporate 
Finance Nordic AB (”Skills”) är Certified Adviser till Flowscape. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, 
org.nr 556112 – 8074. Hänvisning till ”kronor” avser svenska kronor. Med ”Tkr” avses tusen svenska kronor och 
med ”Mkr” avses miljoner svenska kronor.

Upprättande av Bolagsbeskrivningen

Denna Bolagsbeskrivning har upprättats av Bolaget med anledning av Listbytet och har granskats av Nasdaq. 

Bolagsbeskrivningen innehåller information som rör framtida förhållanden, såsom bedömningar och antaganden 
avseende Flowscapes framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Sådan framtidsinriktad information 
baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av denna Bolagsbeskrivning. Framtidsinriktad 
information är till sin natur förenad med osäkerhet eftersom den beror på omständigheter som kan ligga helt 
eller delvis utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar och antaganden som görs i denna 
Bolagsbeskrivning avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen 
eller underförstått.

En investering i aktier är alltid förenad med risk, vilket kan innebära möjligheter till god värdetillväxt vid en positiv 
utveckling. Men också, vid negativ utveckling, att värdet på aktierna minskar och att en aktieägare därmed kan 
förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Mot bakgrund av detta rekommenderas såväl befintliga som 
presumtiva aktieägare att, utöver den information som lämnas i denna Bolagsbeskrivning, göra en självständig 
bedömning av Flowscape och dess framtidsutsikter, inklusive effekten av eventuella omvärldsfaktorer. 

Marknadsinformation och vissa framtidsinriktade uttalanden 

Denna Bolagsbeskrivning innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bolagets syn på framtida 
händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de 
inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som ”kan”, 
”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, 
”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller 
jämförbar terminologi. Framtidsinriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker 
och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. De framtidsinriktade 
uttalanden som återges i denna Bolagsbeskrivning gäller endast vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens 
offentliggörande och Bolaget gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av 
framtidsinriktade uttalanden i anledning av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av 
tillämpliga lagar och regler. Även om Bolaget anser att de förväntningar som beskrivs i sådana framtidsinriktade 
uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden kommer att förverkligas 
eller visa sig vara korrekta. I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte uttömmande, av faktorer som 
kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från framtidsinriktade 
uttalanden i denna Bolagsbeskrivning.

Bolagsbeskrivningen innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje 
part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara 
tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen inte kan 
garanteras. Såvitt Bolaget känner till, och kan förvissa sig om genom jämförelser med annan information som 
offentliggjorts av de parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Ingen tredje 
part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.
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Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag som drivs av de 
olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål 
för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden utan de är i 
stället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En 
investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en 
investering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market 
har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till Flowscape och har biträtt 
Bolaget i upprättandet av Bolagsbeskrivningen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Flowscape. 
Då samtliga uppgifter i Bolagsbeskrivningen härrör från Bolaget, friskriver sig Skills Corporate Finance 
Nordic AB och Advokatfirman Lindahl från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i 
Flowscape och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- 
eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Bolagsbeskrivningen.

Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen har avrundats för att göra 
informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt 
med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer 
särskilt i avsnitten ”Finansiell översikt”, ”Kommentar till den finansiella utvecklingen - Koncernen” samt i de 
årsredovisningar och delårsrapporter som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges 
har ingen information i Bolagsbeskrivningen granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 
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Information om Bolaget och viktiga datum  

Planerad första dag för handel    1 december 2022

Handelsbeteckning (ticker)     FLOWS

ISIN-kod för aktien SE0018042046

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022                    21 februari 2023

Årsstämma 2023              1 juni 2023
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RISKFAKTORER

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Flowscapes 
verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänför sig till Flowscapes verksamhet och bransch, legala 
risker, finansiella risker och risker relaterade till aktierna. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor 
är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. 
De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller 
värdepapperen och väsentliga för att ett välgrundat investeringsbeslut ska kunna fattas.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för denna Bolagsbeskrivning. 
De riskfaktorer som för närvarande bedöms som mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan 
riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. 

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Konkurrens 

Det finns risk att aktörer med större ekonomiska resurser etablerar sig inom Flowscapes verksamhetsområde. 
Med Flowscapes begränsade finansiella resurser kan det vara svårt att förhindra att andra aktörer på 
marknaden tar marknadsandelar på Bolagets bekostnad. De potentiella konkurrenterna kan komma att ha större 
forsknings- och utvecklingsgrupper, större finansiella resurser, större personalstyrka och längre erfarenhet av 
affärsverksamhet än vad Bolaget har. Om Flowscape inte kan konkurrera effektivt skulle detta kunna ha negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Det finns även risk för att konkurrenter kan komma att utveckla en för marknaden mer attraktiv lösning eller till 
och med en sämre lösning men med större marknadsacceptans som kan komma att konkurrera ut Flowscapes 
lösning, vilket skulle riskera att påverka Bolagets försäljning och resultat negativt. 

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: hög

Kunder

Flowscapes största kunder står för en betydande andel av Bolagets omsättning. Skulle dessa kunder säga upp sitt 
avtal med Flowscape skulle det ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat. 

För att kunna erhålla nya kunder och för att öka intäkterna kan Flowscape komma att behöva utöka 
Bolagets erbjudande till att bland annat omfatta fler affärsområden, lansera tilläggstjänster och avsätta tid till 
marknadsföringsåtgärder och åtgärder ämnade att höja intäkterna. För att vidta sådana åtgärder kan Bolaget 
vara tvunget att allokera omfattande tid och resurser. Om Bolaget misslyckas med någon av de ovanstående 
åtgärderna för att öka kundkretsen skulle detta kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: medel

Teknisk utveckling

Teknikutvecklingen inom WPS1 pågår ständigt. Lyckas inte Flowscape hålla hög teknisk nivå och möta 
utmaningarna riskerar det att inverka negativt på Bolagets omsättning och lönsamhet. Detsamma gäller om 
utvecklingen inom WPS stannar av eller om marknaden i framtiden utvecklas mot andra tekniker. Flowscapes 
system är under ständig utveckling och därför finns det risk att tekniken inte fungerar som förväntat. Det finns risk 
att utvecklingen av tekniken tar avsevärt längre tid än beräknat och därför medför ökade utvecklingskostnader. 

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: låg

1 Workplace Solution
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Beroende av affärspartners

Försäljning och leverans av Flowscapes lösningar sker både genom partners och direktförsäljning till slutkund. Det 
finns risk att en eller flera av de partners som redan är anknutna till Flowscape väljer att avbryta sitt samarbete 
med Bolaget. Det finns även risk att affärspartners inte lyckas uppfylla sina åtaganden. En etablering av nya 
affärspartners kan bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad styrelsen beräknar. Det finns risk att Flowscape 
misslyckas att rekrytera partners för den internationella marknaden, vilket skulle kunna påverka Bolagets 
internationella expansion negativt. Om ovan inträffar finns risk att förväntade intäkter minskar eller uteblir helt för 
Bolaget, vilket skulle kunna ha negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: låg

Beroende av nyckelpersoner

Peter Reigo, verkställande direktör, styrelseledamot och grundare av Flowscape, är vid Bolagsbeskrivningens 
upprättande Bolagets främsta nyckelperson. Peter har omfattande kompetens och erfarenhet inom Flowscapes 
verksamhetsområde.  Bolaget innehar därutöver ett begränsat antal anställda, vilka också är att betrakta som 
nyckelpersoner. Dessutom håller Flowscape på att bygga upp sin försäljning på den amerikanska marknaden och 
är därmed beroende av enskilda individer kopplat till det. Det föreligger risk att Flowscape inte kan erbjuda alla 
nyckelpersoner tillfredsställande villkor i förhållande till den konkurrens som finns från andra bolag i branschen 
eller närstående branscher. Skulle dessa personer sluta eller på annat sätt upphöra att stå till Bolagets förfogande 
så kan Bolagets verksamhet påverkas negativt. 

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: låg

Covid-19 och andra eventuella framtida pandemier

Det finns risk att Covid-19 och andra eventuella framtida pandemier leder till omfattande och långvariga 
nedstängningar av kontor världen över, vilket skulle minska benägenheten under eventuell nedstängning att 
investera i Flowscapes lösningar, och därmed ha negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: låg

Minskat hybridarbete

Det finns risk att ekonomin går in i en lågkonjunktur, att arbetslösheten ökar och att anställda därmed inte kommer 
kunna eller våga ställa samma krav på sina arbetsgivare när det kommer till exempelvis hybridarbete, av rädsla för 
att förlora sitt arbete. Detta skulle kunna leda till att hybridarbetet minskar till förmån för ökat arbete på kontoret, 
vilket skulle ha en negativ påverkan på Flowscapes verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: låg

Politisk risk

Flowscape befinner sig i en internationell expansionsfas och har delar av sin utvecklingsavdelning utlagt till ett 
konsultbolag i Bulgarien. 48 procent av Bolagets nettoomsättning genererades från kunder utomlands 2021. 
Risker kan uppstå genom förändringar av internationella lagar, tullar, skatter och andra villkor. Bolaget påverkas 
även av ekonomiska och säkerhetspolitiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Flowscape kan också komma att 
påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Detta kan negativt påverka Flowscapes möjligheter att sälja 
sin produkt eller generera tillräckliga intäkter.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: låg 
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Legala risker

Risker relaterade till immaterialrättsligt skydd

De immateriella rättigheter som särskiljer Flowscapes lösningar från andra, utgörs av know-how och 
affärshemligheter, då Bolaget inte innehar några patent. Till skillnad från ett registrerat patent och andra 
immateriella rättigheter skyddas inte know-how och affärshemligheter med ensamrätt. Det finns risk för att sådan 
information avslöjas för utomstående eller används av tidigare anställda eller anlitade konsulter i verksamhet som 
konkurrerar med Bolagets. Det finns vidare risk för att know-how motsvarande Flowscapes utvecklas självständigt 
av tredje part och används i konkurrerande verksamheter. Sammantaget eller enskilt skulle dessa risker påverka 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. 

Det finns risk att Flowscapes lösningar med tiden kan komma att efterliknas av konkurrenter, vilket skulle 
kunna påverka Bolagets intäkter negativt. Andra bolag inom sektorn skulle också kunna tänkas ha immateriella 
rättigheter på vilka Bolagets verksamhet skulle kunna hävdas inkräkta. Försvar av Bolagets rättigheter eller 
ersättning till tredje part för intrång i och/eller användning av tredje parts immateriella rättigheter kan innebära 
minskade intäkter eller ökade kostnader till dess att överträdelsen beivrats, licensavgifter betalats eller tillåtelse 
erhållits att nyttja tredje parts immateriella rättigheter, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning negativt. 

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: medel

Tvister och rättsliga förfaranden

Det finns risk att Flowscape inom ramen för sin normala verksamhet kan involveras i tvister och bli föremål för 
rättsliga anspråk som rör olika avtal. Sådana tvister och rättsliga förfaranden kan vara tidskrävande samt leda 
till betydande kostnader. Utgången av en sådan tvist skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Även motsvarande tvister, anspråk, utredningar och rättsliga förfaranden hos 
samarbetspartners skulle kunna ha negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: låg

Finansiella risker

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Flowscape har hittills drivits med förlust och saknar fortfarande kostnadstäckande intäkter. Det finns risk att det 
tar längre tid än förväntat innan Bolaget når de intäktsnivåer, den intjäningsförmåga och de kassaflöden som 
Bolaget har som mål. Det finns risk att Bolaget inte kommer att lyckas generera substantiella och återkommande 
intäkter varför det också finns risk att Bolaget inte kommer att uppnå positivt resultat i framtiden. Ett misslyckade 
i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. Historiskt har Bolaget 
varit ägar- och investerarfinansierat. Det finns risk att Bolaget genom verksamheten inte kommer att generera 
tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten på egen hand och det finns därmed risk för att 
Bolaget hamnar i finansiellt trångmål. Det finns därför även risk att Bolaget även i framtiden kan komma att tvingas 
söka nytt externt kapital. Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget 
för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte 
kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga 
aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan 
medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.
 
Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: medel

Konjunkturutveckling

Globala faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunktur, inflation samt ränteförändringar kan 
ha inverkan på branschen, Bolagets rörelsekostnader och försäljningspriser. En svag konjunktur i Sverige eller 
internationellt kan komma att medföra lägre marknadstillväxt än vad som förväntas, med fördröjd eller utebliven 
lönsamhetsutveckling hos Bolaget som en potentiell konsekvens. 

En försvagad ekonomisk tillväxt, i värsta fall en recession, leder med stor sannolikhet till ökad arbetslöshet och 
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ökad ekonomisk press för Bolagets kunder. Besparingsåtgärder för att hantera detta kan leda till att kunder 
avbryter avtalen med Flowscape med intäktsbortfall som följd för Bolaget. Dock kan också en ökad press på 
kostnadsbesparingar gynna Bolaget genom att lösningen hjälper kunderna att reducera ytorna. 

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: medel

Uppfyllande av finansiella mål med mera

De finansiella målen som redovisas i denna Bolagsbeskrivning kan skilja sig väsentligt från Bolagets faktiska 
resultat och investerare bör inte hysa en otillbörlig tilltro till dem. Det finns därtill ett flertal områden, som beskrivs 
i detta och andra avsnitt i denna Bolagsbeskrivning, vars framtida utveckling kan visa sig bli källor till förseningar, 
kostnadsökningar eller andra negativa effekter på Bolagets resultat och ekonomiska ställning. Därför är eventuella 
finansiella uppskattningar och scenarier i denna Bolagsbeskrivning förknippade med en hög grad av risk. De 
grundar sig på aktuella förväntningar, framtidsutsikter och planer avseende branschens framtida, och därmed 
Bolagets, resultat, men omfattar risker och osäkerhetsfaktorer som skulle kunna leda till att de faktiska resultaten 
skiljer sig väsentligt från dem som ingår i den framåtblickande informationen. I enlighet med detta bör inte läsaren 
hysa otillbörlig tilltro till sådan information.  

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: medel

Finansieringsrisk

Det finns risk för att Bolaget inte har erforderlig långfristig finansiering. Bolaget har varit beroende av kapitaltillskott 
för att kunna finansiera sina utvecklingsprogram och marknadsexpansion. Det finns risk att Bolaget i framtiden kan 
behöva ytterligare kapitaltillskott för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Såväl storleken som tidpunkten 
för eventuella framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer. Om Bolaget inte kan anskaffa tillräckligt kapital kan 
Bolagets förmåga att behålla sin marknadsposition eller konkurrenskraft i sitt erbjudande begränsas, vilket skulle 
kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och framtida resultat negativt. Bolaget kan också tvingas 
söka ytterligare extern finansiering för att kunna fortsätta sin verksamhet. Det finns risk att nytt kapital inte kan 
erhållas när det behövs eller på tillfredställande villkor eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera 
verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och mål. Detta skulle kunna leda till att Bolaget tvingas 
begränsa sin utveckling, att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till 
försenade eller uteblivna intäkter, eller ytterst upphöra med sin verksamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: medel

Skatterelaterade risker

Flowscapes verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning, 
skatteavtal samt andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller 
av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är felaktig eller att sådana regler ändras 
till Bolagets nackdel. Bolaget kan bli föremål för skatterevision och Skatteverkets beslut eller ändrad lagstiftning 
som kan medföra att Bolagets skattesituation försämras. Detta kan i sin tur påverka Bolagets finansiella ställning 
negativt. 

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: låg

Kreditrisk

Det finns risk att Bolaget kan komma att drabbas av kreditförluster. Detta skulle kunna inträffa vid felbedömning av 
motpart, en motparts snabbt förändrade omständigheter eller brist på ytterligare finansiering. Detta skulle kunna 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning eller resultat negativt. Då Flowscapes kunder betalar ett år i 
förväg bedöms risken dock som låg.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: låg

Valutarisk

48 procent av Flowscapes nettoomsättning genererades från kunder utanför Sverige 2021. Denna andel förväntas 
växa kommande år då Flowscape befinner sig i en internationell expansionsfas. Detta innebär att en stor del av 
Bolagets nuvarande och framtida intäkter regleras i annan valuta än svenska kronor. Även delar av Flowscapes 
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kostnader utbetalas i annan valuta än svenska kronor. Ändrade valutakurser riskerar att ha en negativ inverkan på 
Flowscapes resultat och finansiella ställning. Exempelvis utbetalades Bolagets omsättning under 2021 till 11,16 
procent i amerikanska dollar och till 8,59 procent i euro. Om dollar - alternativt eurokursen sjunkit med 10 procent 
under denna period, skulle Bolagets omsättning således minskat med 1,12 procent respektive 0,86 procent. 

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: låg

Risker förenade med en investering i Bolagets aktier

Aktiens marknadspris och begränsad likviditet

En investering i värdepapper är alltid förknippad med risk. Eftersom en investering i värdepapper både kan 
komma att stiga och sjunka i värde finns det en risk att investerare inte kommer att få tillbaka investerat kapital. 
Kursen på Bolagets värdepapper påverkas bland annat av Bolagets verksamhet, rörelseresultat, framtidsutsikter, 
analytikers och investerares förväntningar samt av uppfattningar på aktiemarknaden. Vidare är aktiekursen 
beroende av aktiemarknadens generella utveckling och den ekonomiska utvecklingen i stort. Det finns en risk att 
likviditeten i aktierna inte kommer att vara tillfredsställande, vilket innebär att det finns en risk för att aktierna inte 
omsätts dagligen och att skillnaden mellan köp- och säljkurs kan vara stor. Det finns en risk att det inte vid var 
tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid handel med aktier i Flowscape. Om någon av dessa risker skulle 
förverkligas skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på marknadskursen för Bolagets aktier vilket skulle 
påverka investerares möjligheter att få tillbaka investerat kapital.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: medel

Framtida utdelning

Flowscape har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Eventuell framtida utdelning är beroende 
av flertalet faktorer såsom exempelvis resultatutveckling, finansiell ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov 
och Bolagets investeringsbehov. Det finns en risk att Bolaget inte kommer att kunna lämna någon utdelning till 
aktieägarna. För det fall ingen utdelning lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av 
aktiekursens utveckling. 

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: medel

Aktieförsäljning från befintliga aktieägare samt nyemissioner 

Betydande försäljning av aktier som genomförs av större aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att 
ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan påverka Bolagets aktie negativt. Dessutom skulle ytterligare 
företrädesemissioner av aktier leda till en utspädning av ägandet för de aktieägare som inte deltar i sådan 
emission eller väljer att inte utöva sin rätt att teckna aktier. Detsamma gäller om emissionen riktas till andra än 
Bolagets aktieägare. 

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är: medel
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BAKGRUND OCH MOTIV
Flowscape är en leverantör av Workplace Solution– IT-lösningar som effektiviserar arbetet på kontor samtidigt 
som kontorsytorna optimeras. Systemet har flera olika funktioner såsom att hitta och boka arbetsplats eller 
lämpligt mötesrum med rätt utrustning, hitta kollegor, analysverktyg, felrapportering, meddelandeservice och 
kriskommunikation. 

Bolaget noterades på Spotlight Stock Market 2016. Under första kvartalet 2022 genomförde Flowscape en 
riktad nyemission av aktier om cirka 12,5 Mkr före emissionskostnader, för att satsa på Bolagets internationella 
expansion samt för att bygga upp sälj- och marknadsfunktionen. I samband med Flowscapes internationella 
expansion bedömer styrelsen för Bolaget att ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market är viktigt, då en 
notering på Nasdaq utgör en kvalitetsstämpel utomlands gentemot kunder och samarbetspartners samt vid 
rekrytering av ny personal, vilket kommer att stödja expansionen. 

Vidare bedömer styrelsen för Flowscape att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market 
medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare, däribland genom en förbättrad 
likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, 
institutionella investerare och andra intressenter. 

Den 25 november 2022 beslutade Nasdaq att Flowscape uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq kommer att 
godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier under förutsättningen att vissa villkor uppfylls. 
Första dag för handel är planerad till den 1 december 2022. Bolagets värdepapper är idag upptagna till handel vid 
Spotlight Stock Market. Sista dag för handel av Bolagets aktier vid Spotlight Stock Market är den 30 november 
2022. Aktieägare i Flowscape behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen på Nasdaq First North 
Growth Market. 

Styrelsens ansvarsförklaring
Styrelsen för Flowscape är ansvarig för innehållet i denna Bolagsbeskrivning. Styrelsen i Bolaget försäkrar 
härmed att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen är, såvitt styrelsen känner till, riktiga och att, såvitt styrelsen känner 
till, ingenting är utelämnat i Bolagsbeskrivningen som skulle kunna påverka dess innebörd, samt att all relevant 
information i styrelseprotokoll, revisionsrapporter och annan intern dokumentation ingår i Bolagsbeskrivningen. 

Stockholm den 25 november 2022
Flowscape Technology AB (publ)

Styrelsen
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MARKNADSÖVERSIKT

Informationen i denna Bolagsbeskrivning som avser marknadsförhållanden, marknadsutveckling, tillväxttal, 
marknadstrender och konkurrenssituationen på de marknader och i de regioner där Bolaget är verksamt baseras 
på data, statistik och rapporter från tredje part och/eller är upprättade av Bolaget baserat på intern information 
och information i sådana tredjepartsrapporter. Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i 
Bolagsbeskrivningen, bland annat avseende den bransch inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets 
ställning i förhållande till sina konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende 
tredje part. Såvida inte annat anges baseras verksamhets- och marknadsdata på Bolagets analys av information 
från ett flertal källor, inklusive studier och statistik från oberoende tredje parter och professionella organisationer 
samt information publicerad av Bolagets konkurrenter, leverantörer och kunder, och återspeglar närmast 
Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i dylik information. Bolaget har sammanställt informationen 
om marknaden och konkurrenssituationen baserat på dessa historiska uppgifter och baserat på antaganden, 
uppskattningar och metoder som Bolaget bedömer är rimliga. Information som kommer från tredje part har 
återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part 
har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. 
Ytterligare faktorer som bör beaktas vid bedömningen av marknads- och branschinformationen beskrivs på andra 
ställen i Bolagsbeskrivningen, däribland i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Bakgrund

Covid-19 resulterade i två annorlunda år för samhället och ekonomin. Sättet samhället arbetade på ändrades 
drastiskt och hemarbete blev den nya normen. Kontor stängdes i snabb takt ner, rutiner och arbetssätt 
förändrades och de anställdas preferenser gällande arbetssätt ändrades i samma takt. Det som tidigare var 
undantag blev vardag för företag och anställda. Långa perioder av distansarbete avbröts av försöken bland 
företagen att återgå till det som tidigare var normalt. När det stod klart att det inte längre var möjligt skapades 
i stället det nya normala där termen hybridarbete seglade upp som det begrepp många använde när de skulle 
beskriva var och hur de arbetade. Hybridarbete innefattar en blandning av arbete på kontor och arbete på distans. 
Antalet arbetsdagar på kontoret varierar mellan arbetsgivares krav och de anställdas preferenser. Detta har utökat 
marknaden för IT-lösningar som underlättar och effektiviserar administreringen av bland annat personal, arbetsytor 
och kontorsresurser och det är på denna marknad Flowscape är verksamma.

Marknadsstorlek

Flowscapes marknader är SaaS (Software as a Service) och WPS (Workplace Solution). Bolagets kunder är 
främst bolag med över 150 anställda som sitter i moderna kontor.

SaaS är en modell för mjukvarudistribution av IT-tjänster via digitala molntjänster. Detta gör att användarna får 
tillgång till mjukvaran via internet. Ett företag som utvecklat en mjukvara kan sälja tillgången till mjukvaran till flera 
kunder utan att nya kunder innebär kostnader. Intäktsmodellen är ofta prenumerations- eller licensinriktad där 
inbetalningar vanligtvis sker månadsvis. Bruttomarginalen för bolag med SaaS-modeller är hög, ofta mellan 70 och 
85 procent.2

SaaS-marknaden är global där intäkterna förväntas stiga med 27,5 procent årligen mellan 2022 och 2028 för att 
uppgå till 717 miljarder dollar i slutet av perioden.3 Den kraftiga årliga ökningen beror på att företag i allt större 
utsträckning går mot digitalisering och digitala affärsstrategier eller tjänster. Genom SaaS kan bolag öka sin 
effektivitet och sänka sina kostnader.

2 SoftwareEquity Group, The Impact of Gross Margin on SaaS Valuations, 2022
3 Fortune Business Insight, Software as a Service (SaaS) Market Size, 2022
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WPS består av en mjukvaruplattform som stödjer organisationer i användningen av arbetsplatsen. Användarna 
av systemet är till exempel anställda som genom systemet organiserar sitt dagliga arbete i form av bland annat 
arbetsyta, mötesrum och parkeringsplatser. Flowscape uppskattar sin marknad för WPS-system till 180 miljarder 
kronor och marknaden för rumsbokningssystem till 54 miljarder kronor per år.4  Denna marknadsstorlek är 
baserad på antaganden gällande abonnemangsavgift per anställd och antal anställda på lämpliga kontor globalt. 
Marknaden drivs av det globala införandet av digitala och hybrida arbetsplatser till följd av pandemin.

Med införandet av hybrida arbetsplatser är behovet av arbetsplatser lägre då samtliga anställda inte är på 
kontoret samtidigt. Till följd av detta är det vanligt att arbetsplatserna inte är personliga vilket medför att anställda 
tvingas leta efter en arbetsplats den eller de dagar de är inne på kontoret, vilket kan vara både tidskrävande och 
irritationsframkallande.

Liknande utmaningar återfinns när det kommer till parkeringsplatser för de anställda som nyttjar bilen till och från 
arbetet. En studie visar att de anställda som tar bilen till arbetet i genomsnitt slösar 17 timmar per år i jakten på en 
parkeringsplats vid kontoret.5  Det motsvarar mer än två hela arbetsdagar. Arbetsgivare som använder WPS kan 
erbjuda anställda tjänster som även gynnar företaget i form av ökad produktivitet. 

Ett annat område för WPS är bokning av mötesrum via mjukvaran. Även det är ett område där mycket tid slösas 
för att finna ett mötesrum. I en undersökning gjord av Verizon uppger fyra av tio medarbetare att de ödslar så 
mycket som 60 minuter varje vecka på att leta mötesrum.6 Per arbetsår motsvarar det 36 timmars arbetstid per 
anställd som försvinner på grund av att mötesrum som de anställda behöver inte är lediga eller möjliga att boka.  
I företag med tusentals anställda är det således en ansenlig mängd arbetstid som kan sparas genom WPS. 
 
Anställdas ändring i preferenser

De upplevda fördelarna med hybridarbete varierar mellan individer och arbetsplatser. Trots det finns det 
undersökningar som visar att majoriteten av de anställda upplever en positiv effekt från hybridarbete. Enligt en 
global undersökning från Cisco gjord 2022 där över 28 000 heltidsanställda tillfrågades gällande hybridarbete, 
medgav sex av tio tillfrågade att deras kvalitet på arbetet påverkats positivt av införandet av hybridarbete, att deras 
produktivitet ökat samt att deras kunskap och färdigheter kring sina arbetsuppgifter ökat. 75 procent medgav att 
deras arbete kan utföras lika bra på distans som på arbetsplatsen.7

Åtta av tio tillfrågade i undersökningen ansåg även att balansen i arbetslivet, så kallat ”work-life balance”, 
har påverkats positivt av hybridarbete.7 Anledningarna som uppgavs till detta var i huvudsak mer flexibelt 
arbetsschema och utebliven pendlingstid till arbetet där två av tre sparade över fyra timmar per vecka och en av 
fyra sparade över åtta timmar per vecka.7 

De upplevda förbättringarna av hybridarbete hos anställda har även påverkat deras kravställning gentemot 
arbetsgivarna. Kontorsarbetare kräver idag i stor utsträckning en hybrid arbetslösning. Uteblir den möjligheten 
uppstår risken att de överväger att byta arbetsgivare. Detta sätter givetvis press på bolagen att tillmötesgå detta 
krav för att inte riskera att förlora anställda och för att kunna attrahera nya medarbetare. Som exempel anges i 
en undersökning att en av tre anställda sannolikt inte skulle acceptera ett arbetserbjudande om hybridarbete inte 
tillåts.8

4 Flowscape Q2 rapport 2022
5 Inrix Research, Global Traffic Scorecard, 2021 
6 Senion by Verizon, Office Workplace Study, 2017
7 Cisco, Employees are ready for hybrid work, are you? 2022 
8 Owl Labs, State of hybrid work Nordics, 2022
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En undersökning bland organisationer globalt visar en förändring även hos arbetsgivarna till följd av hybridarbete. 
I studien angav 58 procent av de tillfrågade att de hade högre personalomsättning under pandemin, endast en av 
fem medgav att de kräver att deras personal befinner sig på kontoret alla dagar i veckan och tre av fyra uppgav att 
de observerade en ökning av produktiviteten hos de anställda tack vare hybridarbete.9 
Vidare deklarerade över hälften av de tillfrågade att om de inte börjar anpassa sig till en hybrid arbetsplats 
kommer de att förlora anställda och få svårigheter i att attrahera nya medarbetare. Det finns med andra ord stora 
organisatoriska risker med att inte anpassa sig till den post-pandemiska världen gällande hybridarbete. 

Denna slutsats stärks av en undersökning gjord av McKinsey 2021, där det framgår att det genomsnittliga 
företaget planerar att minska sin kontorsyta med 30 procent.10  Detta stöds av en annan studie gjord på 247 
företag i USA där 46 procent av de tillfrågade uppgav att de använder mindre än hälften av sin kontorsyta och 
59 procent angav att de kommer reducera sina kontorsytor med minst halva ytan. För ett kontor med 250–500 
anställda kan detta medföra kostnadsbesparingar på mellan 625 000 dollar och 3 miljoner dollar per år för ett 
bolag med lokalhyror på cirka 500 dollar per månad och kvadratmeter.11 Med minskad kontorsyta finns därmed 
stora möjligheter för kostnadsbesparingar hos företag. Med samma antal anställda blir behovet av produkter som 
bland andra Flowscape tillhandahåller tydligt för att kunna säkerställa en fortsatt effektiv arbetsplats. 

I en lågkonjunktur där företag tvingas reducera sin personalstyrka leder det naturligt till att behovet av lokalyta 
minskar. Med hjälp av Flowscapes produkter kan dessa företag minska sitt ytbehov ytterligare genom ökad 
effektivitet i användningen av kontorsytan. En lågkonjunktur kan således öka efterfrågan på Bolagets produkter.

Hybridarbetets omfattning 

Sverige har varit tidig i omställningen till den hybrida arbetsplatsen. Arbetsgivare har varit måna om att 
tillhandahålla resurser för att underlätta för de anställda att arbeta på distans och reglerna har i stort varit liberala 
gällande var de anställda utför sitt arbete. 

I en studie gjord på 500 företagsledare i Norden angav 96 procent att de planerar för en hybrid arbetskraft i 
framtiden.12 Två tredjedelar svarade även att hybridarbete gör företaget mer lönsamt. Att hybridarbete är här för 
att stanna är därmed tydligt, och det är även tydligt att företagen ser fördelarna med att tillhandahålla hybrida 
arbetsplatser.  

Men det är inte enbart lönsamheten som står i fokus för företagsledarna. Även aspekter som medarbetarnas 
välbefinnande ansågs påverkas positivt av hybridarbete enligt 48 procent av de tillfrågade ledarna i samma studie.  
90 procent av nordiska organisationer planerar numera sin arbetsplatspolitik och infrastruktur efter den hybrida 
arbetsplatsen med de relaterade investeringar som det innebär, såsom digitala kommunikationsverktyg och 
tillhandahållande av arbetsutrustning hemma för medarbetarna.12

 

9 Employer News, New research reveals businesses are losing staff over lack of hybrid working strategies, 2022
10 McKinsey, 2021
11 Robinpowered, 2022 Office Space Report, 2022
12 Owl Labs, 2021
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Konkurrenter

Konkurrenssituationen för Flowscape är av blandad karaktär där det finns ett antal mycket stora aktörer men där 
majoriteten utgörs av mindre aktörer. Dessa är ofta privatägda och i huvudsak aktiva inom Europa. Flowscape 
gick under 2021 in på den amerikanska marknaden där konkurrenssituationen är lite annorlunda från Europa 
då aktörerna ofta är större och finansiellt starka. Dock upplever Flowscape att Bolagets produkter har än större 
konkurrenskraft på den amerikanska marknaden där produkterna generellt är lite efter i utvecklingen.  
De många och små privatägda konkurrenterna i Europa ger tydliga förvärvs- och/eller konsolideringsmöjligheter  
för Flowscape framgent. 

Nedan listas de företag som Flowscape betraktar som sina främsta konkurrenter på den internationella 
marknaden. Vidare finns ett antal lokala konkurrenter på varje marknad, exempelvis Nimway från Sony på den 
svenska marknaden, Cloudbooking på den brittiska marknaden och Roomz i DACH-regionen.13

 
Eptura:  
Eptura är en sammanslagning av nio konkurrenter; Condeco, iOffice, Teem, Serraview, Proxyclick, ManagerPlus, 
HippoCMMS, Achibus samt SpaceIQ. Eptura är aktivt i över 115 länder med 16 000 kunder. Bland kunderna finns 
bland annat General Electric, Pepsico och Unilever.

MapIQ:
MapIQ är ett holländskt bolag grundat 2009 med runt 100 anställda som levererar en smart office- plattform 
som hjälper bolag att förbättra sina arbetsplatsupplevelser. Kunderna innefattar bland annat Microsoft, 
PricewaterhouseCoopers och Heineken.

SharingCloud: 
SharingCloud är ett franskt bolag grundat 2010 aktivt i 48 länder i 5 kontinenter med 90 internationella kunder. 
Med cirka 150 anställda har bolaget möjlighet att göra skräddarsydda lösningar för sina kunder. SharingCloud har 
partnerskap med bland annat Dell, Microsoft och Logitech.

Robin:
Robin är ett amerikanskt bolag grundat 2014. I bolagets tjänster ingår arbetsplatsbokning, bokning av mötesrum 
och besöksmottagning. Kunderna innefattar bland annat bolag som Tripadvisor, Toyota och Hulu.

Envoy:
Envoy är ett amerikanskt bolag grundat 2013. Företaget erbjuder bland annat besökshanteringssystem, 
skrivbords- och rumsbokningssystem samt ett system för att hantera leveranser på kontoret. Bland kunderna finns 
Zoom, Pinterest och Mazda.

FLOWSCAPES VERKSAMHET

Bakgrund och affärsidé

Flowscape är en leverantör av Workplace Solutions– IT-lösningar som effektiviserar arbetet på kontor samtidigt 
som kontorsytorna optimeras. Detta blir allt viktigare i takt med att hybrida arbetsplatser, där medarbetare arbetar 
både hemifrån och från kontoret, blir alltmer standard. 

Flowscape grundades 2011 av Peter Reigo, som tidigare arbetat för stora företag såsom Ericsson och Scania. Där 
upptäckte han baksidan av att arbeta i ett öppet kontorslandskap. Han bestämde sig för att göra någonting åt den 
friktion som kan uppstå i dessa miljöer för att maximera arbetsupplevelsen. 

Flowscape-systemet ökar flexibiliteten för anställda – användande av Flowscape-systemet leder till betydande 
tidsbesparingar för medarbetarna och skapar en mer digitaliserad och attraktiv arbetsmiljö. Systemet hjälper 
också företag att optimera lokalytorna, vilket leder till att de kan minska antalet arbetsplatser och därmed 
kontorsytan, med lägre hyreskostnader som resultat. Vid en lågkonjunktur, där kostnadsbesparingar i form av 
personalminskningar är vanligt förekommande, kan Bolagets lösningar komma att bli allt viktigare för att minska på 
kontorsytor och effektivisera användningen av dessa.

13 DACH-regionen innefattar länderna Tyskland, Österrike och Schweiz
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Systemet har flera olika funktioner såsom att hitta och boka arbetsplats eller lämpligt mötesrum med rätt 
utrustning, hitta kollegor, analysverktyg, felrapportering, meddelandeservice och kriskommunikation. Funktionerna 
i systemet möjliggörs av bland annat IoT-sensorer, inomhuspositionering, rumspaneler, kioskskärmar, mobilappar, 
webbappar och plugin för andra IT-system. 

Flowscapes IT-lösning levereras som ett komplett paket med både hårdvara och mjukvara. Mjukvaran utvecklas 
själv och hårdvaran, från utvalda underleverantörer, återförsäljs. Flowscape anpassar sitt erbjudande i enlighet 
med kunders olika behov – Bolaget är en av få leverantörer som kan leverera alltifrån en grundläggande 
rumspanelslösning till ett komplett system för en digital arbetsplats. 

Vision
Flowscapes vision är att vara en världsledande leverantör av Workplace Solutions som maximerar medarbetarnas 
upplevelse av kontoret, hjälper till att optimera kontorsytorna och effektiviserar driften av kontoret. 

Lösningar

Aktuella

Flowmap

Flowmap skapar en digital 3D-karta av arbetsplatsen som ger användaren en överblick samt möjlighet 
att lokalisera kollegor, arbetsplatser, mötesrum samt kontorsmaskiner, även i flera våningsplan. Denna 
överblickbarhet effektiviserar arbetet på ett kontor genom att minimera tid som används till att söka efter plats och 
kollegor, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet.

Åtkomst till Flowmap sker från smartphones, PCs, kioskskärmar eller valfri enhet som har en internetanslutning. 
Flowmap kan också integreras med andra digitala verktyg som kontoret använder, exempelvis Microsoft Outlook 
och Google Workspace. 

Boka arbetsplats

Många moderna kontor har inte fasta arbetsplatser för sina medarbetare. Med Flowscapes arbetsplatslösning 
kan medarbetare boka en arbetsplats i förväg eller vid ankomst, även för andras räkning. På så sätt slipper 
medarbetarna springa runt i lokalerna varje dag och leta efter en plats, vilket kan vara både tidsödande och 
irritationsframkallande. Med Flowscape kan medarbetare även söka efter lämpliga arbetsplatser baserat på vilken 
utrustning som finns tillgänglig vid arbetsplatsen. Det går också att se vilka personer som har bokat vilka platser, 
så att medarbetare kan placera sig strategiskt utifrån vem/vilka de behöver samarbeta med den dagen.
  
Kontoret delas upp i olika zoner för att beskriva områdets atmosfär. Beroende på om dagens arbetsuppgifter 
kräver avskildhet eller samarbete, så kan medarbetare förboka en plats antingen i en lämplig vrå eller mitt ute i 
kontorslandskapet. 

Flowmap visar alla arbetsplatser med en tydlig färgindikation på tillgänglighet – grönt för tillgänglig arbetsplats 
och rött för uppbokad arbetsplats. Om kontoret är obekant för användaren finns en vägfinnarfunktion till den valda 
arbetsplatsen i Flowmap. 

I det fall det är någonting fel med arbetsplatsen och dess tillhörande utrustning kan medarbetare skicka en 
felanmälningsrapport till fastighetsägarna, städpersonalen eller receptionen direkt via Flowscape-appen.

Information kring hur arbetsplatserna används dokumenteras genom skrivbordssensorer och ger en 
överblickbarhet om hur kontorslokalen används under dagen, veckan, månaden och året. På så sätt får kunden ett 
verktyg för att ständigt optimera flödena i lokalerna för att uppnå bästa möjliga effektivitet. 

Boka rum

Med Flowscapes rumsbokningslösning kan medarbetare boka mötesrum i förväg eller direkt innan 
användning. Mjukvaran väljer automatiskt ut det bästa rummet som finns tillgängligt baserat på medarbetarens 
kravspecifikation. Flowscapes rumsbokningssystem kan integreras med medarbetarnas befintliga kalendersystem, 
exempelvis Google Calendar. 
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Om ett mötesrum är bokat men ingen dyker upp, raderas bokningen inom en angiven tidsperiod om incheckning 
inte sker. På så vis kan någon annan boka mötesrummet och användningen av kontorsytorna optimeras. 

Om kontoret är obekant för användaren finns det en vägfinnarfunktion till det valda rummet i Flowmap. I 
rumsbokningssystemet ingår även ett analysverktyg som möjliggör analys av rumsanvändningen på kontoret för 
effektivisering av lokalytorna.

Boka parkeringsplats

Flowscapes parkeringshanteringssystem möjliggör för medarbetarna att boka kontorets parkeringsplatser i förväg 
eller vid ankomst, även för andras räkning. Flowmap synliggör via ett enkelt färgschema vilken status varje 
parkeringsplats har; grönt för tillgänglig parkeringsplats, rött för uppbokad parkeringsplats och grått för blockerad 
parkeringsplats. Det indikeras även vilka parkeringsplatser som har en elektrisk laddstolpe. 

Om kunden vill kunna erbjuda parkering utan bokningskrav kan parkeringssensorer installeras. Dessa hjälper 
användarna av mjukvaran att identifiera vilka platser som är tillgängliga. När ett fordon har parkerat blir 
parkeringsplatsen automatiskt markerad med röd färg i Flowmap, och när fordonet lämnar parkeringsplatsen 
ändras färgen till grön. 

Parkeringshanteringssystemet gör det möjligt att tilldela permanenta parkeringsplatser åt specifika medarbetare 
samt att applicera parkeringsregler så att bara specifika avdelningar kan boka parkeringsplatser i specifika zoner.
 
Ett supportärende kan skapas direkt via appen om det är någonting fel med parkeringsplatsen. I så fall synliggörs 
detta i Flowmap för att uppmärksamma andra medarbetare om felet med parkeringsplatsen innan felet åtgärdats. 

Information kring hur parkeringsplatserna används dokumenteras genom parkeringssensorerna. 

Boka medtagande av hund

Flowscapes bokningssystem för medtagande av hund tillåter hundägare att ta med sina hundar till kontoret. Ett 
hundvänligt kontor förstärker medarbetarupplevelsen och kan få ett företag att sticka ut bland konkurrerande 
företag. Möjligheten att attrahera och rekrytera topptalanger ökar då tillåtelse av hundar på kontoret, speciellt bland 
yngre personer, är en god indikator på en hälsosam och välkomnande företagskultur. 

I Flowscapes bokningssystem för hundar kan företag välja hur många bokningsplatser för medtagande av hund 
som ska finnas tillgängliga, på så sätt undviks problem med för många hundar på kontoret samtidigt. 

FlowManager – analys av kontor och beläggning

I FlowManager sparas all information och data från de olika delarna i systemet, från hur personer förflyttar sig inom 
kontorslokalerna till nyttjandegraden av olika arbetsplatser. Genom att bearbeta dessa data kan kontorets ytor 
effektiviseras kontinuerligt. 

Med hjälp av FlowManager kan företag inreda kontoret optimalt utifrån medarbetarnas behov och samtidigt minska 
fastighetskostnaderna genom att eliminera outnyttjade ytor och resurser. Impopulära områden kan göras om för att 
nyttjas bättre. 

Kommunikation

Flowscape erbjuder ett kraftfullt kommunikationsverktyg designat för bred eller tidskritisk kommunikation med 
olika målgrupper i verksamheter med stort behov av snabb kommunikation och informationsspridning. Detta 
system erbjuds Flowscapes kunder som en lösning för att snabbt skicka ut meddelanden till anställda på kontoret. 
Lösningen kan både användas för att skicka ut allmänna meddelanden om vad som händer på kontoret som för att 
skicka ut meddelanden när kontoret snabbt behöver utrymmas i händelse av en nödsituation. 

Flowscapes kommunikationsverktyg bygger på en modern och molnbaserade plattform som kan hantera ett brett 
urval av olika medier, såsom text, röstklipp, bilder, videos och filer. Meddelanden kan skickas ut till en förutbestämd 
grupp eller till alla medarbetare inom en specifik geografisk zon. Kommunikationslösningen är designad med 
väldefinierade roller för alla användare för att säkerställa att rätt information når rätt personer vid rätt tillfälle. 
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FlowPlanner

FlowPlanner stärker gruppsamarbetet på hybrida arbetsplatser då medarbetare kan dela sin planerade 
kontorsnärvaro med sina kollegor. Med FlowPlanner kan medarbetare också planera sin kontorsnärvaro baserat 
på tillgängliga arbetsplatser. I händelse av en nödsituation går det med hjälp av FlowPlanner att se hur många 
medarbetare som befinner sig på kontoret. 

Rumspaneler

Med rumspanelerna kan ett mötesrum bokas direkt via panelen. Om ett möte drar över tiden eller slutar innan 
utsatt tid, kan bokningen av ett rum snabbt och enkelt förlängas eller avslutas genom rumspanelen. Om 
incheckningsfunktionen aktiveras annulleras en bokning av ett rum om någon av deltagarna i mötet inte trycker på 
incheckningsknappen, på så sätt undviks att rum står oanvända. 

Flowscapes rumspanelslösning fungerar sömlöst med kundens befintliga rumsbokningssystem från 
tredje part. Panelerna stödjer Exchange 2012+, Office 365 och G-Suite och uppfyller IEEE 802.1x. Alla 
mjukvaruuppdateringar hanteras på distans via administrationsportalen och ingen närvaro på plats krävs. 

Under utveckling

Flowscape har ett antal lösningar som är under utveckling, vilka listas nedan. Dessa förväntas ta Flowscape-
systemet till nästa nivå och förbättra Bolagets marknadsposition ytterligare. Flowscape räknar med att dessa 
lösningar kommer vara färdigutvecklade och redo för lansering under 2023. 

Kontorsapp

Flowscapes kontorsapp kommer innehålla funktioner som är viktiga på ett kontor utöver resursbokning, 
exempelvis besökshantering, låshantering, eventhantering, beställning av mat samt meddelanden relevanta för 
personer på kontoret. Appens mål är att samla alla viktiga funktioner för att effektivisera arbetet på kontoret samt 
förstärka upplevelsen med att vara där. 

Kontorsskötsel
Flowscapes funktion för kontorsskötsel riktar sig mot den eller de som är ansvariga för skötseln av kontoret. 
Tilltänkta funktioner är till exempel managering av kontorets tillgångar, hantering av tillgångarnas underhåll samt 
planering och uppföljning av städning. 

Underhåll av kartor

Ifall en kund gör omstruktureringar på kontoret, exempelvis gör om ett rum med arbetsplatser till ett konferensrum, 
skall det enkelt gå att göra i Flowscapes karteditor. I denna skall man även kunna planera möblering inför flyttar 
och skicka ut förslagen på granskning. Så fort en uppdatering publiceras reflekteras det via Flowmap i Flowscapes 
alla interface. 
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Hårdvara
 
I uppstartsfasen med en ny kund installerar Flowscape hårdvara för att möjliggöra nyttjandet av Bolagets 
mjukvarulösningar. Hårdvaran som fungerar som ett komplement till Flowscapes mjukvarulösningar utvecklas av 
utvalda underleverantörer, men återförsäljs av Flowscape. Exempel på hårdvara som Flowscape tillhandahåller 
listas nedan: 

Rumsskärm

Touchskärmar utanför mötesrummen där man kan se rummets bokningar och enkelt göra en egen bokning.  

USB-sensor 

Möjliggör automatisk incheckning vid arbetsplatserna genom inkoppling av en laptop. 

Busy Light

Fungerar som en visuell indikator på om en arbetsplats, ett rum eller en parkeringsplats är ledig eller uppbokad. 
Lampan lyser grönt vid tillgänglighet och rött om utrymmet är uppbokat eller i användning. Lampan lyser även gult 
strax innan utrymmet ska tas i bruk. 

Kioskskärm

Stora touchskärmar, 42 till 60 tum, som kan placeras på strategiska platser på kontoret för att visa Flowmap. Rum, 
skrivbord och kollegor kan lokaliseras med bara några få klick. Ett utrymme eller en resurs kan bokas genom att 
klicka på det på skärmen. 

Sensorer

Möjliggör insamling av beläggningsdata för alla typer av utrymmen. Sensorerna används också för att skapa 
automatik i systemet när användare använder resurserna.

Blåtandsbeacons

Blåtandsbeacons används för att skapa inomhuspositionering, som i sin tur kan ge vägledning till en plats på 
kontoret eller till en kollega on-the-go via mobilen. 

Affärsmodell

Flowscapes affärsmodell är uppdelad i tre delar, analys, installation och prenumeration. Försäljning av Bolagets 
tjänster sker både genom partners och direkt till slutkunder. Leveransen sker genom att Flowscape konfigurerar 
systemet, ritar kartor och förkonfigurerar hårdvaran. Installationen av hårdvaran i kundens lokaler är så pass enkel 
att den genomförs av kunden själv eller en lokal partner till kunden.

Analys – Flowscape erbjuder utvärderingar till potentiella kunder där det befintliga kontoret analyseras. Bland 
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annat mäts nyttjandegraden av olika rum och arbetsplatser genom sensorer som fästs under skrivbord och i rum. 
Därefter levererar Flowscape förslag på potentiella förändringar och en plan för implementering av systemet. Detta 
genererar engångsintäkter i form av konsultarvoden. 

Installation – Flowscape konfigurerar hårdvaran och lokal installatör sätter upp den. Flowmap och system 
konfigureras baserat på input från kunden. Detta genererar engångsintäkter för hårdvara och tjänster.  

Prenumeration – När systemet väl är på plats genererar Flowscape återkommande SaaS-intäkter då Bolagets 
mjukvarulösningar säljs som en prenumerationstjänst där kunden betalar för att nyttja Flowscape-systemet över en 
viss tid. Avgiften debiteras per år och kan enkelt anpassas om kunden vill prenumerera på fler lösningar alternativt 
sluta prenumerera på vissa lösningar. Denna del av affärsmodellen ger mindre initial intäkt men en återkommande 
intäkt över tid. Prenumerationsdelen av affärsmodellen växer i andel och kommer på sikt bli Flowscapes 
huvudintäkt. 

Målgrupp

Flowscapes målgrupp är alla typer av företag som har kontor för 150 personer och uppåt. 

Kunder och partners

Flowscape har över 200 företagskunder i 50 länder. Bland kunderna finns välkända företag och organisationer 
inom en mängd olika branscher, såsom bank och finans, vård, IT, med mera. Samtidigt som antalet kunder ökar, 
är det också vanligt att redan befintliga kunder väljer att löpande lägga nya ordrar för att utrusta fler av sina 
kontor med Flowscapes system. En vanligt förekommande situation är att systemet testas på ett enstaka kontor, 
exempelvis huvudkontoret, för att sedan adderas på resterande kontor som hör till företaget. Av denna anledning 
är det av yttersta vikt att de första installationerna hos ny kund sköts professionellt och att systemet fungerar 
friktionsfritt så att kunden efterfrågar mer av Flowscapes tjänster. 

Intäktsfördelningen mellan kunder som enbart använder mjukvara samt kunder som använder både mjuk- och 
hårdvara är cirka 20 respektive 80 procent.

Målsättningar

Flowscape har en tydlig målsättning om accelererad internationell tillväxt. Målet med Flowscapes expansion är att 
nå en omsättning på över 100 Mkr under 2024 med en EBITDA-marginal på cirka 20%. 

Strategi

För att uppnå Bolagets expansionsplan har Flowcape, enligt nedan, ett antal olika strategier:

Försäljningsstrategi: Flowscape har under andra kvartalet 2022 testat en ny försäljningsmetod i Nordamerika. 
På en grundläggande nivå kan nämnas att metoden involverar tydligt definierade roller och ansvarsområden för 
säljpersonalen för att maximera antalet kontaktade kunder och optimera uppföljandet av kontakten, samt för att 
samordna installationsprojekten när en kund väl tecknar avtal. Flowscape arbetar även systematiskt med SEO14  
och sociala medier som en del av strategin. Försäljningsmetoden har visat sig vara mycket framgångsrik, antalet 
leads som kom in i Nordamerika under kvartal två jämfört med kvartalet innan ökade med 70%. Bolaget har 
därför under tredje kvartalet lanserat samma försäljningsmetod i Storbritannien. Försäljningsprocessen avses att 
implementeras även i Norden och DACH-regionen15 så fort alla nödvändiga rekryteringar gjorts. 

Rekryteringsstrategi: Flowscape har en tydlig strategi för att utöka organisationen. Totalt sett ska sälj- och 
marknadsavdelningen öka från fem till tolv personer under 2022. Under 2023 och 2024 kommer sälj- och 
marknadsavdelningen fortsätta öka med cirka 10 nya personer per år. Även produktutvecklingsavdelningen 
kommer att öka något för att bredda produkterbjudandet. 

Produktutvecklingsstrategi: Flowscape planerar att lansera en bredare kontorsapp, en funktion för 
kontorsskötsel och en funktion för undehåll av kartor under 2023. Avsikten med det är varje affär ska bli större och 
att Bolaget stärker sin marknadsposition. 

14 SEO är en förkortning på Search Engine Optimization, på svenska Sökmotoroptimering
15 DACH-regionen innefattar länderna Tyskland, Österrike och Schweiz
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Förvärvsstrategi: Utöver organisk tillväxt via försäljningen och marknadsföringen av Bolagets samlade 
produktutbud samt via det fortsatta produktutvecklingsarbetet, har Flowscape en strategi att kontinuerligt utvärdera 
förvärvsobjekt för att utöka sin position på marknaden.  

Geografiska marknader för Flowscape

Nedan presenteras fördelningen av nettoomsättningen på de geografiska marknader där Flowscape har kunder för 
åren 2020 och 2021. Den största andelen kunder återfinns i Sverige, men andelen kunder utanför Europa växer. 
Större tillväxt förväntas på den amerikanska marknaden framöver som en följd av Bolagets nya försäljningsmetod i 
Nordamerika, vilket medför att nettoomsättningens andel utanför Europa bör öka ytterligare. Eftersom Flowscapes 
nya försäljningsmetod även har lanserats i Storbritannien under tredje kvartalet 2022 och avses att implementeras 
i Norden och DACH-regionen framöver är det sannolikt att omsättningen också kommer att öka i övriga Europa 
kommande år. 
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De viktigaste händelserna i utvecklingen av Flowscapes verksamhet

2011: Flowscape grundas av Peter Reigo. 

2014: Första versionen av Flowscape-systemet lanseras.
 
2016: Bolaget tecknar kontrakt med Telia, Flowscapes första stora kundkontrakt.
 
2018: Samgående mellan Flowscape och Crowdsoft Nordic AB. I samband med fusionen blir Flowscape 
noterade på Spotlight Stock Market.  
 
2019:  Flowscape når ett finansiellt mål då Bolaget genererar positivt kassaflöde.

-  Internationell kund lägger vid flera tillfällen under året orders avseende såväl mjukvara för installation   
 på flertal av sina kontor som avseende hårdvara i form av rumspaneler. Kunden har Flowscapes lösning   
 installerad på drygt 40 kontor i 15 länder på fyra kontinenter. 

-  Befintlig europeisk kund utökar sin installation av Flowscape-systemet till nytt kontor i Nederländerna.   
 Senare under året tillkommer ytterligare en order från ett av kundens kontor i Tyskland. Affärerna följer   
 strategin att växa med befintliga kunder.

-  Efter genomfört pilotprojekt väljer ett multinationellt företag Flowscapes lösning till sitt kontor i    
 Nederländerna. 

-  En svensk myndighet tecknar avtal om installation av Flowscapes system på ett av myndighetens   
 nyöppnade större kontor. 

-  Ett större svenskt bolag tecknar avtal om installation av Flowscapes lösning till sitt huvudkontor för att   
 effektivisera nyttjandet av konferensrum och arbetsplatser. 

-  Ett multinationellt nordamerikanskt konsultbolag väljer Flowscapes lösning efter framgångsrikt pilotprojekt.  
 Affären tas i konkurrens med amerikanska alternativa lösningar.

-  Flowscape inleder strategiskt samarbete med Vasakronan i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att   
 vidareutveckla Flowscapes lösning för användande inom Co-working-segmentet och integration direkt mot  
 Vasakronans smarta byggnader. 

-  I slutet av året erhåller Flowscape ytterligare orders från det nordamerikanska konsultbolaget till kontor i   
 Las Vegas, norr om New York City samt till kontor i Sydney. 

-  Flowscape erhåller order från ett japanskt företag baserat i Tokyo. Kunden ska även verka som    
 återförsäljare för Flowscape på den japanska marknaden. 

2020: Bolaget inleder en internationell uppskalningsfas genom att etablera säljkontor i USA.

-  Flowscape tecknar ett återförsäljaravtal med Ricoh Europa.

-  Flowscape växer i Norge med en stor affär inom den publika sektorn.

-  Flowscape får en order från ett av Sveriges största gruvbolag som avser att använda Flowscapes   
 kommunikationsverktyg för kriskommunikation.

-  Under första kvartalet sprids Covid-19 över hela världen och skapar en global pandemi. De marknader   
 där Flowscape agerar går under kvartal två in i en lock down, vilket leder till kontor stängs och    
 personal arbetar hemifrån. Nedstängningen av kontor fortsätter sedan under resten av 2020, med   
 vissa undantag då till exempel Storbritannien öppnar upp några månader under sommaren. Flowscape   
 anpassar sig snabbt till de nya behov som uppstår och börjar efter sommaren leverera en digital    
 lösning som löser några av nyckelbehoven under pandemin, såsom social distansering och smittspårning.
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-  Atea Sverige väljer Flowscape som kontorssystem i samband med att de renoverar sitt huvudkontor i   
 Kista. 

-  Ett stort globalt företag tar beslut om att rulla ut Flowscapes nya lösning för social distansering på 70 av   
 företagets kontor.

-  Flowscape tecknar, genom sin globala partner Fujitsu, avtal om global utrullning av sin kontorslösning.   
 Slutkunden är ett multinationellt företag med verksamhet över hela världen.

-  I oktober öppnar Flowscape sitt Nordamerika-kontor i San Fransisco.
 
-  Under året expanderar Flowscape med 17 stycken nya installationer i Nordamerika.

-  Flowscape ökar sin bemanning på det brittiska kontoret och utökar med 23 stycken nya installationer i   
 Storbritannien. 

-  En ny hemsida och digital marknadsföringsplattform lanseras, vilka kraftigt ökar antalet inkommande   
 förfrågningar från marknader utanför Sverige. 

2021: Internationell expansion i framförallt USA, Storbritannien och Norden.

-  En av Sveriges större kommuner beställer Flowscapes kontorslösning till deras nya kommunhus.

- En befintlig norsk kund, inom den publika sektorn, väljer att göra en stor utökning av sin Flowscape-  
 installation på sitt kontor i Oslo.

- En organisation i Norge väljer att byta ut sitt befintliga rumsbokningssystem till Flowscapes lösning. 

- Flowscape vinner en affär med ett stort globalt finskt industribolag med cirka 20 000 anställda över  
 hela världen. 

- Ett globalt nordiskt teknikbolag expanderar sin installation till 50 nya kontor i 20 länder. 

- Ett amerikanskt dataspelsföretag väljer Flowscapes lösning till fyra av deras kontor i USA och Europa.

- Tre större arkitektbyråer i USA väljer Flowscape som lösning till sina kontor. Detta är strategiskt viktigt   
 eftersom arkitektbyråer ofta är rådgivare när företag ska bygga om sina kontor.

- Ett globalt nordamerikanskt konsultbolag expanderar sin installation till 40 nya kontor.

- Ett brittiskt bolag inom den finansiella sektorn väljer Flowscapes system för att boka arbets- och    
 parkeringsplatser för tre av sina kontor i Storbritannien och Irland. 

- Ett brittiskt tillverkningsföretag med verksamhet i 12 länder väljer Flowscapes lösning för att boka    
 skrivbord och mötesrum för deras nya huvudkontor i Storbritannien. 

- Samarbetet med en av Bolagets strategiska partners i Storbritannien intensifieras och genererar ett stort   
 antal affärer.

- Ett globalt belgiskt mjukvarubolag väljer Flowscape för sina kontor i Belgien och USA.

- Ett av världens största globala franska bolag väljer Flowscapes lösning för sitt huvudkontor i Singapore.

- Flowscape etablerar flera nya partners i Europa. 

- Flowscape vinner affärer i flera nya länder såsom Kuwait, Oman, Quatar, Singapore, Lettland, Brasilien,   
 Nairobi, Egypten, Turkiet, Pakistan, Libanon, Argentina och Colombia. Detta gör att Flowscape i slutet av   
 året har installationer i cirka 50 länder. 
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2022: Bolaget fortsätter sin internationella expansion med hjälp av ny försäljningsprocess och rekrytering 
av ett antal nyckelpersoner inom sälj och marknad 

-  Flowscape INC startas i USA. 

- Styrelsen i Flowscape offentliggör avsikten att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till   
 Nasdaq First North Growth Market. 

- Flowscape genomför en riktad nyemission till kvalificerade investerare om totalt cirka 12,5 Mkr före   
 emissionskostnader.

- Flowscape växer vidare i Asien i och med en installation av sin lösning hos en kund i Indien.

- Flowscapes lösning vinner ett nytt globalt ramavtal med ett stort svenskt bolag. De första installationerna   
 blir i Sverige, USA och Polen.

- Ett svenskt fastighetsbolag väljer Flowscapes lösning på tre av sina kontor och coworking spaces.

- En stor befintlig kund väljer att utöka sin Flowscape-installation till ytterligare två kontor i Melbourne och   
 Perth, i Australien.

- En stor befintlig kund utökar antalet användarlicenser från 7 000 till 17 000 stycken.

- Flowscape vinner affärer i Norge, då en norsk kommun och ett försäkringsbolag väljer Flowscapes lösning  
 för deras nya hybrida kontor.

- Flowscapes satsning på den nordamerikanska marknaden ger utdelning med nya affärer. Ännu en stor   
  arkitektbyrå i USA väljer Flowscapes lösning för ett av sina kontor och ett stort kanadensiskt bolag lägger        
 order på Flowscape-systemet till 20 av sina kontor i Kanada. 
 
- Pejman Tehrani börjar som CFO den 1 oktober och stärker bolagets ledningsgrupp med sin bakgrund   
 inom finansiering, ekonomi och revision.

Allmän bolagsinformation 

Bolagets registrerade företagsnamn är Flowscape Technology AB med organisationsnummer 556725 – 4866. 
Flowscape är ett svenskt publikt aktiebolag bildat den 5 januari 2007 och registrerat hos Bolagsverket den 7 mars 
200716. Handelsbeteckning är FLOWS. Bolaget och styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 
Flowscape är anslutet till Euroclear och dess verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300Y36504I1PDHY24. Flowscapes adress är 
Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm. Bolaget nås på www.flowscapesolutions.com samt på + 46 (0) 8 409 112 22. 
Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Bolagsbeskrivningen såvida denna information inte införlivas i 
Bolagsbeskrivningen genom hänvisning, se avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning”. 

Koncernstruktur

Flowscape Technology AB är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Crowdsoft 
Nordic AB, organisationsnummer 556923 – 9394, som inte bedriver någon verksamhet utan endast innehar 
teckningsoptioner i Bolaget. I koncernen ingår även sedan mars 2018 det helägda dotterbolaget Flowscape 
AB, organisationsnummer 556866 – 9625, genom vilket Flowscapes IT-lösning erbjuds. Bolagen har sitt säte 
i Stockholm. Flowscape AB äger, sedan första kvartalet 2022, i sin tur 100 % av det Storbritannien-baserade 
bolaget Flowscape Technology LTD, organisationsnummer 12330512, och 100 % av det USA-baserade bolaget 
Flowscape INC, EIN 87–4303310. 

16 I avsnittet ”De viktigaste händelserna i utvecklingen av Flowscapes verksamhet” står det att Flowscape grundades 2011. Anledningen till att 
det står att Bolaget bildades 2007 i detta avsnitt är för att Crowdsoft Nordic AB, med vilka Flowscape slogs samman 2018, bildades 2007. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedan presenteras reviderad historisk finansiell information för Flowscape avseende räkenskapsåren 2020 
och 2021 samt ej reviderade/granskade delårssiffror för perioden 1 januari till och med 30 september 2021  
och 2022.

Den historiska finansiella informationen för räkenskapsåren 2020 och 2021 är hämtad från Bolagets 
årsredovisning för 2020 och 2021. Informationen för de tre första kvartalen 2021 och 2022 är hämtad ur 
Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021 samt delårsrapport för perioden 1 januari 
2020 – 30 september 2022. Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets 
reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och 2021 samt delårsrapporter för perioden 1 januari – 30 
september 2021 och 2022, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser.

Revisionsberättelserna avseende de perioder som omfattas av den historiska finansiella informationen  
i denna Bolagsbeskrivning avvek inte från standardformuleringarna och innehöll inte några anmärkningar  
eller motsvarande.
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RESULTATRÄKNING KONCERN

FINANSIELL ÖVERSIKT 

Nedan presenteras reviderad historisk finansiell information för Flowscape avseende 
räkenskapsåren 2020 och 2021 samt ej reviderade/granskade delårssiffror för perioden 1 januari 
till och med 30 september 2021 och 2022. 

Den historiska finansiella informationen för räkenskapsåren 2020 och 2021 är hämtad från 
Bolagets årsredovisning för 2020 och 2021. Informationen för de tre första kvartalen 2021 och 
2022 är hämtad ur Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021 samt 
delårsrapport för perioden 1 januari 2020 – 30 september 2022. Den finansiella informationen i 
detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 
2020 och 2021 samt delårsrapporter för perioden 1 januari – 30 september 2021 och 2022, 
inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser. 

Revisionsberättelserna avseende de perioder som omfattas av den historiska finansiella 
informationen i denna Bolagsbeskrivning avvek inte från standardformuleringarna och innehöll inte 
några anmärkningar eller motsvarande. 

RESULTATRÄKNINGAR KONCERNEN 
 
(TKR) 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2020-01-01 
  2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2020-12-31 
  9 mån 9 mån 12 mån 12 mån 
      
Intäkter     
Nettoomsättning 32 020 24 249 32 592 31 654 
Aktiverat arbete för egen räkning 5 835 5 239 6 880 11 369 

Övriga rörelseintäkter 831 201 370 339 

  38 686 29 689 39 842 43 362 
Rörelsens kostnader         

Handelsvaror -10 360 -5 795 -8 066 -10 588 

Övriga externa kostnader -16 277 -13 310 -18 370 -18 976 
Personalkostnader -10 406 -8 677 -11 786 -11 376 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -16 196 -17 757 -23 646 -25 414 

Övriga rörelsekostnader 0 -8 -264 -573 

Rörelseresultat -14 553 -15 858 -22 290 -23 565 
          
Resultat från finansiella poster         

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 0 0 87 

Räntekostnader och liknande resultatposter -23 -75 -96 -356 

          

Resultat efter finansiella poster -14 576 -15 933 -22 386 -23 834 
Resultat efter skatt -14 576 -15 933 -22 386 -23 834 

 

 

BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN 
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BALANSRÄKNING KONCERN

2 

 
  2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2020-12-31 
      
(TKR)         
TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar         
Immateriella anläggningstillgångar         
Goodwill 4 927 16 747 13 792 25 612 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 21 632 24 394 23 108 28 026 
  26 559 41 141 36 900 53 638 
Materiella anläggningstillgångar         
Förbättringsutgifter på annans fastighet 258 286 279 306 
  258 286 279 306 
Finansiella anläggningstillgångar         
Andra långfristiga fordringar 230 230 230 230 
Summa anläggningstillgångar 27 047 41 657 37 409 54 174 
          
Omsättningstillgångar         
Varulager mm.         
Färdiga varor och handelsvaror 1 634 2 572 1 104 1 239 
Förskott till leverantörer     1 509 1 193 
  1 634 2 572 2 613 2 432 
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar 7 736 3 423 5 738 4 225 
Övriga fordringar 1 464 1 142 631 1 154 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 206 1 010 818 833 
  10 406 5 575 7 187 6 212 
          
Kassa och bank 16 361 9 064 12 172 9 986 
Summa omsättningstillgångar 28 401 17 211 21 972 18 630 
SUMMA TILLGÅNGAR 55 448 58 868 59 381 72 804 
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital         
Aktiekapital 4 898 45 062 45 062 45 062 
Övrigt tillskjutet kapital 136 984 139 285 129 324 129 324 
Annat eget kapital inkl årets resultat -109 100 -142 413 -139 026 -116 640 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 32 782 41 934 35 360 57 746 
Summa eget kapital 32 782 41 934 35 360 57 746 
          
Långfristiga skulder         
Övriga skulder till kreditinstitut 0 0 0 261 
          
Kortfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut 82 1 524 1 089 1 657 
Leverantörsskulder 5 797 2 736 3 827 2 727 
Övriga kortfristiga skulder 488 1 004 2 142 1 625 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 299 11 670 16 963 8 789 
Summa kortfristiga skulder 22 666 16 934 24 021 14 798 
          
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 448 58 868 59 381 72 805 

      

 
 

KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN 
 

 

 

 

 

 
(TKR) 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2020-01-01 

  2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2020-12-31 
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERN

2 

 
  2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2020-12-31 
      
(TKR)         
TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar         
Immateriella anläggningstillgångar         
Goodwill 4 927 16 747 13 792 25 612 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 21 632 24 394 23 108 28 026 
  26 559 41 141 36 900 53 638 
Materiella anläggningstillgångar         
Förbättringsutgifter på annans fastighet 258 286 279 306 
  258 286 279 306 
Finansiella anläggningstillgångar         
Andra långfristiga fordringar 230 230 230 230 
Summa anläggningstillgångar 27 047 41 657 37 409 54 174 
          
Omsättningstillgångar         
Varulager mm.         
Färdiga varor och handelsvaror 1 634 2 572 1 104 1 239 
Förskott till leverantörer     1 509 1 193 
  1 634 2 572 2 613 2 432 
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar 7 736 3 423 5 738 4 225 
Övriga fordringar 1 464 1 142 631 1 154 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 206 1 010 818 833 
  10 406 5 575 7 187 6 212 
          
Kassa och bank 16 361 9 064 12 172 9 986 
Summa omsättningstillgångar 28 401 17 211 21 972 18 630 
SUMMA TILLGÅNGAR 55 448 58 868 59 381 72 804 
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital         
Aktiekapital 4 898 45 062 45 062 45 062 
Övrigt tillskjutet kapital 136 984 139 285 129 324 129 324 
Annat eget kapital inkl årets resultat -109 100 -142 413 -139 026 -116 640 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 32 782 41 934 35 360 57 746 
Summa eget kapital 32 782 41 934 35 360 57 746 
          
Långfristiga skulder         
Övriga skulder till kreditinstitut 0 0 0 261 
          
Kortfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut 82 1 524 1 089 1 657 
Leverantörsskulder 5 797 2 736 3 827 2 727 
Övriga kortfristiga skulder 488 1 004 2 142 1 625 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 299 11 670 16 963 8 789 
Summa kortfristiga skulder 22 666 16 934 24 021 14 798 
          
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 448 58 868 59 381 72 805 

      

 
 

KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN 
 

 

 

 

 

 
(TKR) 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2020-01-01 

  2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2020-12-31 

3 

  9 mån 9 mån 12 mån 12 mån 

          

Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster     -22 290 -23 565 

Justering poster som ej ingår i kassaflödet     23 550 25 145 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital     1 260 1 580 

          

Förändring av rörelsekapitalet         

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager     -181 44 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar     -975 374 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder     9 790 -3 327 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -572 4 710 9 894 -1 329 

          

          

Investeringsverksamheten         

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar     -6 880 -11 749 

Förvärv av finansiella tillgångar     0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 835 -5 239 -6 880 -11 749 

          

Finansieringsverksamheten         

Nyemission     0 26 542 

Upptagna lån     -828 0 

Amotering av låneskulder     0 -6 409 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 596 -393 -828 20 133 

          

Periodens kassaflöde 4 189 -922 2 186 7 055 

Likvida medel vid periodens början 12 172 9 986 9 985 2 931 

Likvida medel vid periodens slut 16 361 9 064 12 171 9 986 

 

 

 

RESULTATRÄKNINGAR MODERFÖRETAG 
(TKR) 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2020-01-01 

  2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2020-12-31 
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RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAG

3 

  9 mån 9 mån 12 mån 12 mån 

          

Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster     -22 290 -23 565 

Justering poster som ej ingår i kassaflödet     23 550 25 145 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital     1 260 1 580 

          

Förändring av rörelsekapitalet         

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager     -181 44 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar     -975 374 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder     9 790 -3 327 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -572 4 710 9 894 -1 329 

          

          

Investeringsverksamheten         

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar     -6 880 -11 749 

Förvärv av finansiella tillgångar     0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 835 -5 239 -6 880 -11 749 

          

Finansieringsverksamheten         

Nyemission     0 26 542 

Upptagna lån     -828 0 

Amotering av låneskulder     0 -6 409 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 596 -393 -828 20 133 

          

Periodens kassaflöde 4 189 -922 2 186 7 055 

Likvida medel vid periodens början 12 172 9 986 9 985 2 931 

Likvida medel vid periodens slut 16 361 9 064 12 171 9 986 

 

 

 

RESULTATRÄKNINGAR MODERFÖRETAG 
(TKR) 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2020-01-01 

  2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2020-12-31 

4 

  9 mån 9 mån 12 mån 12 mån 

      
Intäkter     
Nettoomsättning 914 913 1 218 1 218 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 8 8 590 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 24 

  914 921 1 226 1 832 

Rörelsens kostnader         

Handelsvaror 0 0 0 -40 

Övriga externa kostnader -2 409 -1 628 -2 256 -2 766 

Personalkostnader* -905 -158 -158 -935 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -604 -1 918 -2 557 -5 143 

Övriga rörelsekostnader 0 -8 0 0 

Rörelseresultat -3 004 -2 791 -3 745 -7 052 

          

Resultat från finansiella poster         

Resultat från andelar i koncernföretag -3 500 -4 500 -7 500 -1 000 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 87 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 -93 

Resultat efter finansiella poster -6 504 -7 291 -11 245 -8 058 

Resultat efter skatt -6 504 -7 291 -11 245 -8 058 

 

BALANSRÄKNINGAR MODERFÖRETAG 
(TKR)         

  2022-09-
30 2021-09-30 2021-12-

31 
2020-12-

31 
      

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 869 2 112 1 473 4 021 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 0 0 0 0 

  869 2 112 1 473 4 021 

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i koncernföretag 53 694 53 694 53 694 53 694 

Summa anläggningstillgångar 54 563 55 806 55 167 57 715 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar 54 213 81 213 
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BALANSRÄKNING MODERFÖRETAG

4 

RESULTATRÄKNINGAR MODERFÖRETAG 
((TTKKRR))  22002222--0011--0011  22002211--0011--0011  22002211--0011--0011  22002200--0011--0011  

    22002222--0099--3300  22002211--0099--3300  22002211--1122--3311  22002200--1122--3311  

    99  mmåånn  99  mmåånn  1122  mmåånn  1122  mmåånn  

    
     

Intäkter 
    

Nettoomsättning 914 913 1 218 1 218 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 8 8 590 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 24 

  991144  992211  11  222266  11  883322  

Rörelsens kostnader         

Handelsvaror 0 0 0 -40 

Övriga externa kostnader -2 409 -1 628 -2 256 -2 766 

Personalkostnader* -905 -158 -158 -935 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -604 -1 918 -2 557 -5 143 

Övriga rörelsekostnader 0 -8 0 0 

RRöörreellsseerreessuullttaatt  --33  000044  --22  779911  --33  774455  --77  005522  

                    

Resultat från finansiella poster         

Resultat från andelar i koncernföretag -3 500 -4 500 -7 500 -1 000 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 87 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 -93 

RReessuullttaatt  eefftteerr  ffiinnaannssiieellllaa  ppoosstteerr  --66  550044  --77  229911  --1111  224455  --88  005588  

RReessuullttaatt  eefftteerr  sskkaatttt  --66  550044  --77  229911  --1111  224455  --88  005588  

 

BALANSRÄKNINGAR MODERFÖRETAG 
(TKR)         

  2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2020-12-31 

      

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 869 2 112 1 473 4 021 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 0 0 0 0 

  869 2 112 1 473 4 021 

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i koncernföretag 53 694 53 694 53 694 53 694 

5 

Summa anläggningstillgångar 54 563 55 806 55 167 57 715 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar 54 213 81 213 

Fordringar hos koncernföretag 13 633 18 778 16 048 18 772 

Övriga fordringar 712 364 374 198 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 356 328 337 307 

  14 755 19 683 16 840 19 490 

          

Kassa och bank 11 675 4 158 3 487 9 650 

Summa omsättningstillgångar 26 430 23 841 20 327 29 140 

SUMMA TILLGÅNGAR 80 993 79 647 75 494 86 855 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital         

Bundet eget kapital        
Aktiekapital 4 898 45 062 45 062 45 062 

Fond för utvecklingsavgifter 869 2 112 1 473 4 021 

  5 767 47 174 46 535 49 083 

Fritt eget kapital         

Överkursfond 136 984 129 324 129 324 129 324 

Balanserad vinst eller förlust -55 999 -90 500 -89 860 -84 352 

Årets resultat -6 504 -7 291 -11 245 -8 057 

Summa eget kapital 80 248 78 707 74 754 85 998 

          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder 417 525 549 434 

Skulder till koncernföretag 0 0 30 0 

Aktuell skatteskuld 0 0 0 18 

Övriga kortfristiga skulder 91 109 156 239 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 237 306 5 166 

Summa kortfristiga skulder 745 940 740 857 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 80 993 79 647 75 494 86 855 

 

 

KASSAFLÖDESANALYSER MODERFÖRETAG 
((TTKKRR))  22002222--0011--0011  22002211--0011--0011  22002211--0011--0011  22002200--0011--0011  

    22002222--0099--3300  22002211--0099--3300  22002211--1122--3311  22002200--1122--3311  

    99  mmåånn  99  mmåånn  1122  mmåånn  1122  mmåånn  

                    

Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster     -11 245 -8 057 
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KASSAFLÖDESANALYSER MODERFÖRETAG

5 

Summa anläggningstillgångar 54 563 55 806 55 167 57 715 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar 54 213 81 213 

Fordringar hos koncernföretag 13 633 18 778 16 048 18 772 

Övriga fordringar 712 364 374 198 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 356 328 337 307 

  14 755 19 683 16 840 19 490 

          

Kassa och bank 11 675 4 158 3 487 9 650 

Summa omsättningstillgångar 26 430 23 841 20 327 29 140 

SUMMA TILLGÅNGAR 80 993 79 647 75 494 86 855 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital         

Bundet eget kapital        
Aktiekapital 4 898 45 062 45 062 45 062 

Fond för utvecklingsavgifter 869 2 112 1 473 4 021 

  5 767 47 174 46 535 49 083 

Fritt eget kapital         

Överkursfond 136 984 129 324 129 324 129 324 

Balanserad vinst eller förlust -55 999 -90 500 -89 860 -84 352 

Årets resultat -6 504 -7 291 -11 245 -8 057 

Summa eget kapital 80 248 78 707 74 754 85 998 

          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder 417 525 549 434 

Skulder till koncernföretag 0 0 30 0 

Aktuell skatteskuld 0 0 0 18 

Övriga kortfristiga skulder 91 109 156 239 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 237 306 5 166 

Summa kortfristiga skulder 745 940 740 857 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 80 993 79 647 75 494 86 855 

 

 

KASSAFLÖDESANALYSER MODERFÖRETAG 
((TTKKRR))  22002222--0011--0011  22002211--0011--0011  22002211--0011--0011  22002200--0011--0011  

    22002222--0099--3300  22002211--0099--3300  22002211--1122--3311  22002200--1122--3311  

    99  mmåånn  99  mmåånn  1122  mmåånn  1122  mmåånn  

                    

Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster     -11 245 -8 057 
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Justering poster som ej ingår i kassaflödet     2 557 5 161 

Betald inkomstskatt     -18 0 

KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn  fföörree  
fföörräännddrriinngg  aavv  rröörreellsseekkaappiittaall  

        --88  770066  --22  889966  

                    

Förändring av rörelsekapitalet         

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar     6 436 -1 492 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder     -100 -865 

KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn  --33  881100  --11  669999  --22  337700  --55  225533  

          

          

Investeringsverksamheten         

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar     -8 -589 

Lämnade lån åt koncernbolag     -3785 -6 587 

KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn  00  --33  779933  --33  779933  --77  117766  

          

Finansieringsverksamheten         

Nyemission     0 26 540 

Upptagna lån     0 0 

Amotering av låneskulder     0 -4 609 

KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ffiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn  1111  999988  00  00  2211  993311  

          

PPeerriiooddeennss  kkaassssaaffllööddee  8 188 -5 492 -6 163 9 502 

Likvida medel vid periodens början 3 487 9 650 9 650 148 

Likvida medel vid periodens slut 11 675 4 158 3 487 9 650 

 

NYCKELTAL 
(TKR) Definition Avstämning 2022-01-01 2021-01-01 Helår 2021 Helår 2020 
    mot finansiella 2022-09-30 2021-09-30     
Nyckeltal   rapporter 9 mån 9 mån 12 mån 12 mån 
Nettoomsättning     32 020 24 249 32 592 31 654 

Resultat per aktie         -0,01  -0,01  
EBITDA Rörelseresultat före 

avskrivningar av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar. 
EBITDA ger en 
kompletterande bild 
avseende resultat genererat 
av den löpande 
verksamheten 

EBIT -14 553 -15 858 -22 290 -23 565 
  Avskrivningar -16 196 -17 757 -23 646 -25 414 

  EBITDA 1 643 1 899 1 356 1 849 
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Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital     -8 706 -2 896 

          

Förändring av rörelsekapitalet         

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar     6 436 -1 492 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder     -100 -865 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 810 -1 699 -2 370 -5 253 

          

          

Investeringsverksamheten         

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar     -8 -589 

Lämnade lån åt koncernbolag     -3785 -6 587 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -3 793 -3 793 -7 176 

          

Finansieringsverksamheten         

Nyemission     0 26 540 

Upptagna lån     0 0 

Amotering av låneskulder     0 -4 609 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 998 0 0 21 931 

          

Periodens kassaflöde 8 188 -5 492 -6 163 9 502 

Likvida medel vid periodens början 3 487 9 650 9 650 148 

Likvida medel vid periodens slut 11 675 4 158 3 487 9 650 

 

NYCKELTAL 
(TKR) Definition Avstämning 2022-01-01 2021-01-01 Helår 2021 Helår 2020 
    mot finansiella 2022-09-30 2021-09-30     
Nyckeltal   rapporter 9 mån 9 mån 12 mån 12 mån 
Nettoomsättning     32 020 24 249 32 592 31 654 

Resultat per aktie         -0,01  -0,01  
EBITDA Rörelseresultat före 

avskrivningar av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar. 
EBITDA ger en 
kompletterande bild 
avseende resultat genererat 
av den löpande 
verksamheten 

EBIT -14 553 -15 858 -22 290 -23 565 
  Avskrivningar -16 196 -17 757 -23 646 -25 414 

  EBITDA 1 643 1 899 1 356 1 849 

Soliditet Eget kapital i förhållande till 
balansräkningen vid 
periodens slut. Soliditeten är 
ett mått som ger information i 
syfte att möjliggöra för 

Eget kapital 32 782 41 934 35 360 57 746 
  Balansomslutning 55 448 58 868 59 381 72 805 

  Soliditet 59,1% 71,2% 59,55% 79,32% 
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NYCKELTAL

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN - KONCERNEN 
Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen bör läsas tillsammans med den reviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 

2021, med jämförelsesiffror för räkenskapsåren 2020 och 2021.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2020 och 2021

Resultaträkning

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning ökade med 938 Tkr, eller 3 procent, från 31 654 Tkr till 32 592 Tkr under  
perioden 2020-12-31 till 2021-12-31. Ökningen av nettoomsättningen var främst hänförlig till ökad omsättning 
utanför Europa.

Rörelseresultat före avskrivningar

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar minskade med 493 Tkr, eller -27 procent, från 1 849 Tkr till 1 356 
Tkr under perioden 2020-12-31 till 2021-12-31. Minskningen av rörelseresultat före avskrivningar var hänförlig till 
lägre intäkter från aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultat

Koncernens rörelseresultat ökade med 1 275 Tkr, eller 5,4 procent, från -23 565 Tkr till -22 290 Tkr under 
perioden 2020-12-31 till 2021-12-31. Ökningen av rörelseresultat var hänförlig till minskade kostnader för 
handelsvaror samt minskade av- och nedskrivningar.
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(TKR) Definition Avstämning 2022-01-01 2021-01-01 Helår 2021 Helår 2020 
    mot finansiella 2022-09-30 2021-09-30     
Nyckeltal   rapporter 9 mån 9 mån 12 mån 12 mån 
Nettoomsättning     32 020 24 249 32 592 31 654 

Resultat per aktie         -0,01  -0,01  
EBITDA Rörelseresultat före 

avskrivningar av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar. 
EBITDA ger en 
kompletterande bild 
avseende resultat genererat 
av den löpande 
verksamheten 

EBIT -14 553 -15 858 -22 290 -23 565 
  Avskrivningar -16 196 -17 757 -23 646 -25 414 

  EBITDA 1 643 1 899 1 356 1 849 

Soliditet Eget kapital i förhållande till 
balansräkningen vid 
periodens slut. Soliditeten är 
ett mått som ger information i 
syfte att möjliggöra för 
investerare att bedöma den 
finansiella stabiliteten i 
Bolaget och Bolagets 
förmåga att klara sig på lång 
sikt.  

Eget kapital 32 782 41 934 35 360 57 746 
  Balansomslutning 55 448 58 868 59 381 72 805 

  Soliditet 59,1% 71,2% 59,6% 79,3% 

Antal anställda 
vid periodens slut     31 26 29 14 

Antal aktier vid 
periodens slut     19 591 129 1 802 487 955 1 802 487 955 1 802 487 955 

 

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN - 
KONCERNEN 
Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen bör läsas tillsammans med den reviderade årsredovisningen 
för räkenskapsåret 2021, med jämförelsesiffror för räkenskapsåren 2020 och 2021. 

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2020 och 2021 
Resultaträkning 
Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning ökade med 938 Tkr, eller 3 procent, från 31 654 Tkr till 32 592 Tkr 
under perioden 2020-12-31 till 2021-12-31. Ökningen av nettoomsättningen var främst hänförlig till 
ökad omsättning utanför Europa. 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar minskade med 493 Tkr, eller -27 procent, från 1 849 
Tkr till 1 356 Tkr under perioden 2020-12-31 till 2021-12-31. Minskningen av rörelseresultat före 
avskrivningar var hänförlig till lägre intäkter från aktiverat arbete för egen räkning. 

Rörelseresultat 

Koncernens rörelseresultat ökade med 1 275 Tkr, eller 5,4 procent, från -23 565 Tkr till -22 290 
Tkr under perioden 2020-12-31 till 2021-12-31. Ökningen av rörelseresultat var hänförlig till 
minskade kostnader för handelsvaror samt minskade av- och nedskrivningar. 

Resultat efter finansiella poster 

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade med 1 448 Tkr, eller 6,1 procent, från -23 834 
Tkr till -22 386 Tkr under perioden 2020-12-31 till 2021-12-31. Det förbättrade resultatet är 
hänförligt till minskade kostnader för handelsvaror samt minskade av- och nedskrivningar. 
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Resultat efter finansiella poster

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade med 1 448 Tkr, eller 6,1 procent, från -23 834 Tkr till -22 386 
Tkr under perioden 2020-12-31 till 2021-12-31. Det förbättrade resultatet är hänförligt till minskade kostnader för 
handelsvaror samt minskade av- och nedskrivningar.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt ökade med 1 448 Tkr, från -23 834 Tkr till -22 386 Tkr under perioden 2020-12-31 
till 2021-12-31. Det förbättrade resultatet är hänförligt till minskade kostnader för handelsvaror samt övriga  
externa kostnader.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 37 409 per sista december 2021, en minskning med 16 765 Tkr,  
eller 31 procent, jämfört med året tidigare då anläggningstillgångarna uppgick till 54 174 Tkr.  

Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 21 972 Tkr per sista december 2021, en ökning med 3 342 Tkr, eller 
17,9 procent, jämfört med året tidigare då omsättningstillgångarna uppgick till 18 630 Tkr. Ökningen är främst 
hänförlig till ökning av Bolagets kassa. Ökningen av kassan är till följd av positiv förändring av rörelsekapital  
under året.

Eget kapital och skuldsättning

Koncernens eget kapital minskade med 22 386 Tkr, eller -38,8 procent, från 57 746 Tkr balansdagen den 2020-
12-31 till 35 360 Tkr balansdagen den 2021-12-31. Minskningen av eget kapital var kopplad till årets negativa 
resultat. Koncernens långfristiga och kortfristiga skulder ökade med 8 962 Tkr, eller 59,5 procent, från 15 059 Tkr 
balansdagen den 2020-12-31 till 24 021 Tkr under balansdagen den 2021-12-31. Ökningen var främst hänförlig till 
Bolagets upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 
ökade med 2 186 Tkr, eller 21,9 procent, från 9 986 Tkr balansdagen den 2020-12-31 till 12 172 Tkr under 
balansdagen den 2021-12-31.

Kassaflödesanalys

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 11 223 Tkr, från -1 329 Tkr till 9 894 Tkr under perioden 
2020-12-31 till 2021-12-31. Ökningen var främst hänförlig till ökning av rörelsekapital.

Kassaflödet från investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6 880 Tkr under 2021, jämfört med -11 749 Tkr under 
2020. Investeringarna gjordes i förvärv av immateriella anläggningstillgångar. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -828 Tkr under 2021, jämfört med 20 133 Tkr under 2020. 
Kostnaderna är hänförliga till amortering av låneskulder. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten 
under 2020 är hänförligt till den nyemission som genomfördes i februari 2020.
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Jämförelse mellan de tre första kvartalen 2021 och de tre första kvartalen 2022 

Resultaträkning

Nettoomsättning
 
Koncernens nettoomsättning ökade med 7 771 Tkr, eller 32,1 procent, från 24 249 Tkr till 32 020 Tkr under de 
tre första kvartalen 2022 jämfört med de tre första kvartalen 2021. Ökningen av nettoomsättningen var främst 
hänförlig till minskade restriktioner globalt vilket har lett till ökad efterfrågan på system för att  
underlätta hybridarbete.

Rörelseresultat före avskrivningar

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar minskade med 256 Tkr, eller 13,5 procent, från 1 899 Tkr till  
1 643 Tkr under perioden 2022-01-01 till 2022-09-30 jämfört med samma period året innan. Minskningen av 
rörelseresultat före avskrivningar var hänförlig till ökade kostnader. 

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat ökade med 1 305 Tkr, eller 8,2 procent, från –15 858 Tkr till -14 553 Tkr under perioden 
2022-01-01 till 2022-09-30 jämfört med samma period året innan. Ökningen av rörelseresultat är främst hänförligt 
till ökad nettoomsättning och en minskning av av- och nedskrivningarna.  

Resultat efter finansiella poster

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade med 1 357 Tkr, eller 8,5 procent, från -15 933 Tkr till – 14 576 
Tkr under perioden under perioden 2022-01-01 till 2022-09-30 jämfört med samma period året innan.  
Det förbättrade resultatet är hänförligt till den ökade nettoomsättningen och de minskade av- och nedskrivningarna.

Resultat

Koncernens resultat efter skatt ökade med 1 357 Tkr, eller 8,5 procent, från -15 933 Tkr till -14 576 Tkr under 
perioden 2022-01-01 till 2022-09-30 jämfört med samma period året innan. Det förbättrade resultatet är hänförligt 
till den ökade nettoomsättningen och de minskade av- och nedskrivningarna.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 27 047 den 30 september 2022, en minskning med 14 610 Tkr, eller 
35,1 procent, jämfört med samma tidpunkt året tidigare då anläggningstillgångarna uppgick till 41 657 Tkr. 
Minskningen i anläggningstillgångarna är hänförlig till minskad goodwill.  

Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 28 401 Tkr den 30 september 2022, en ökning med 11 190 Tkr,  
eller 65 procent, jämfört med samma tidpunkt året tidigare då omsättningstillgångarna uppgick till 17 211 Tkr. 
Ökningen är främst hänförlig till ökning av Bolagets kassa. Ökningen av kassan är till följd av en kapitalanskaffning 
som genomfördes under Q1 2022.

Eget kapital och skuldsättning

Koncernens eget kapital minskade med 9 152 Tkr, eller 21,8 procent, från 41 934 Tkr under de tre första kvartalen 
2021 till 32 782 Tkr de tre första kvartalen 2022. Minskningen av eget kapital var främst hänförlig till en nedsättning 
av aktiekapitalet. 

Koncernens långfristiga och kortfristiga skulder ökade med 5 732 Tkr, eller 33,9 procent, från 16 934 Tkr per den 
30 september 2021 till 22 666 per den 30 september 2022. Ökningen var främst hänförlig till ökning av Bolagets 
leverantörsskulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Koncernens likvida medel inklusive 
kortfristiga placeringar ökade med 7 297 Tkr, eller 80,5 procent, från 9 064 Tkr per den 30 september 2021 till  
16 361 Tkr per den 30 september 2022. Ökningen är hänförlig till Bolagets riktade nyemission under första  
kvartalet 2022. 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödet från den löpande verksamheten  

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 5 282 Tkr, från 4 710 Tkr till - 572 Tkr, under de tre 
första kvartalen 2022 jämfört med samma period året innan.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5 835 Tkr under de tre första kvartalen 2022, jämfört med 
-5 239 Tkr samma period året innan. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 10 596 Tkr under de tre första kvartalen 2022, jämfört med 
-393 Tkr samma period året innan. 

Uttalande angående rörelsekapital

Det är Flowscapes bedömning att Bolaget per datumet för Bolagsbeskrivningen har tillräckligt med rörelsekapital 
för att finansiera den löpande verksamheten de kommande tolv månaderna. Per den 30 september 2022 uppgick 
Bolagets kassa och bank till 16 361 Tkr.  
 
Investeringar

Investeringarna avser förvärv av immateriella anläggningstillgångar, och är främst hänförliga till forskning och 
utveckling. Ingen enskild investering är väsentlig för Bolaget. 

Pågående investeringar

Flowscape har inga huvudsakliga pågående investeringar eller framtida investeringar som styrelsen gjort klara 
åtaganden om.

Samriskföretag

I Bolaget finns inga samriskföretag eller andra företag i vilka Bolaget innehar en kapitalandel eller som har stor 
betydelse för bedömningen av Bolaget egna tillgångar och skulder, finansiella ställning eller resultat.
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Balansräkning 
Anläggningstillgångar 

Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 27 047 den 30 september 2022, en minskning med 14 
610 Tkr, eller 35,1 procent, jämfört med samma period året tidigare då anläggningstillgångarna 
uppgick till 41 657 Tkr.  

Omsättningstillgångar 

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 28 401 Tkr den 30 september 2022, en ökning med 
11 190 Tkr, eller 65 procent, jämfört med samma period året tidigare då omsättningstillgångarna 
uppgick till 17 211 Tkr. Ökningen är främst hänförlig till ökning av Bolagets kassa. Ökningen av 
kassan är till följd av positiv förändring av rörelsekapital under året. 

Eget kapital och skuldsättning 

Koncernens eget kapital minskade med 9 152 Tkr, eller 21,8 procent, från 41 934 Tkr under de tre 
första kvartalen 2021 till 32 782 Tkr de tre första kvartalen 2022. Minskningen av eget kapital var 
främst hänförlig till minskat aktiekapital.  

Koncernens långfristiga och kortfristiga skulder ökade med 5 732 Tkr, eller 33,9 procent, från 16 
934 Tkr under de tre första kvartalen 2021 till 22 666 Tkr under de tre första kvartalen 2022. 
Ökningen var främst hänförlig till ökning av Bolagets leverantörsskulder samt upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar ökade med 7 
297 Tkr, eller 80,5 procent, från 9 064 Tkr de tre första kvartalen 2021 till 16 361 Tkr under de tre 
första kvartalen 2022. Ökningen är hänförlig till Bolagets riktade nyemission under första kvartalet 
2022. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödet från den löpande verksamheten  

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 5 282 Tkr, från 4 710 Tkr till - 572 Tkr, 
under de tre första kvartalen 2022 jämfört med samma period året innan.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5 835 Tkr under de tre första kvartalen 
2022, jämfört med -5 239 Tkr samma period året innan.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 10 596 Tkr under de tre första kvartalen 
2022, jämfört med -393 Tkr samma period året innan.  

Uttalande angående rörelsekapital 
Det är Flowscapes bedömning att Bolaget per datumet för Bolagsbeskrivningen har tillräckligt med 
rörelsekapital för att finansiera den löpande verksamheten de kommande tolv månaderna. Per den 
30 september 2022 uppgick Bolagets kassa och bank till 16 361 Tkr.  

Investeringar 
Utförda investeringar 

2020 - 11 749 Tkr 

2021 - 6 880 Tkr 

Tre första kvartalen 2022 - 5 835 Tkr 

Investeringarna avser förvärv av immateriella anläggningstillgångar, och är främst hänförliga till 
forskning och utveckling. Ingen enskild investering är väsentlig för Bolaget.  
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STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR 

Styrelsen och styrelsens arbetsformer

Enligt Flowscapes bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter, 
med högst tre suppleanter. Flowscapes styrelse består för närvarande av fem stämmovalda styrelseledamöter, 
inklusive styrelseordföranden. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Samtliga stämmovalda 
styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under år 2023. I tabellen nedan 
presenteras styrelseledamöterna, deras befattningar, det år de utsågs och deras oberoende, dels i förhållande till 
Bolaget och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till Bolagets större aktieägare. Större aktieägare 
definieras i Svensk kod för bolagsstyrning som aktieägare, vilka direkt eller indirekt, kontrollerar tio procent eller 
mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.  Nedan redovisas även detaljerade uppgifter om styrelseledamöterna, 
bland annat utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag, samt innehav i Flowscape. Uppdrag i dotterbolag inom 
koncernen har exkluderats. 
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2021 - 6 880 Tkr 

Halvåret 2022 - 3 813 Tkr 

Investeringarna avser förvärv av immateriella anläggningstillgångar, och är främst hänförliga till 
forskning och utveckling. Ingen enskild investering är väsentlig för Bolaget.  

Pågående investeringar 

Flowscape har inga huvudsakliga pågående investeringar eller framtida investeringar som 
styrelsen gjort klara åtaganden om. 

Samriskföretag 

I Bolaget finns inga samriskföretag eller andra företag i vilka Bolaget innehar en kapitalandel eller 
som har stor betydelse för bedömningen av Bolaget egna tillgångar och skulder, finansiella 
ställning eller resultat. 

STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR  

Styrelsen och styrelsens arbetsformer 
Enligt Flowscapes bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre ledamöter och högst fem 
ledamöter, med högst tre suppleanter. Flowscapes styrelse består för närvarande av fem 
stämmovalda styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Styrelsen har sitt säte i 
Stockholms kommun. Samtliga stämmovalda styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av 
den årsstämma som hålls under år 2023. I tabellen nedan presenteras styrelseledamöterna, deras 
befattningar, det år de utsågs och deras oberoende, dels i förhållande till Bolaget och dess ledande 
befattningshavare, dels i förhållande till Bolagets större aktieägare. Större aktieägare definieras i 
Svensk kod för bolagsstyrning som aktieägare, vilka direkt eller indirekt, kontrollerar tio procent 
eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.  Nedan redovisas även detaljerade uppgifter om 
styrelseledamöterna, bland annat utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag, samt innehav i 
Flowscape. Uppdrag i dotterbolag inom koncernen har exkluderats.  

 

      
   OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL  
      

NAMN BEFATTNING INVALD BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN STÖRRE AKTIEÄGARE  
Henrik Tjernberg Styrelseordförande 2015 Ja Ja  

Peter Reigo Styrelseledamot 2018 Nej Nej  
Per Adolfsson Styrelseledamot 2022 Ja Ja  

Christian Söderlind Styrelseledamot 2022                                Ja Ja  
Viktor Heide Styrelseledamot 2022 Ja Ja  
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Henrik Tjernberg, styrelseordförande  

Född 1960. Styrelseordförande sedan 2016, ledamot sedan 2015.

Utbildning: Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 
samt juridik på Stockholms Universitet.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Började arbeta som 
mjukvaruutvecklare på Micro Systemation AB 1985, 1986 blev han 
verkställande direktör på samma bolag. Styrelseordförande i Micro 
Systemation AB under perioden 2002 – 2021. Mottog pris i EY:s ”Årets 
entreprenör”-tävling år 2018 som manligt stjärnskott i Stockholmsregionen.
  
Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande i 
Tjernkraft HOG AB. 

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 39 108 aktier privat, 
motsvarande 0,20 procent av Bolagets röster och kapital. 10 033 
teckningsoptioner privat.

Peter Reigo, styrelseledamot 

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Master of Science i maskinteknik och en Teknologie Licentiat inom 
mekatronik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: 13 år på Ericsson inom 
produktutveckling och produktion i olika projektledar- och chefsbefattningar 
samt fyra år på Scania som industridoktorand inom produktutveckling. 
På Ericsson lärde sig Peter ledarskap och hur avancerade produkter och 
system kan utvecklas och industrialiseras med både mjukvara och hårdvara. 
Grundare av Flowscape. 
  
Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: Verkställande direktör 
på Flowscape AB sedan 2011. VD och styrelseledamot i Reigo Invest AB samt 
styrelsesuppleant i Nybrokliniken AB och Karla Dental AB. 

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 4 299 773 aktier via bolag, 
motsvarande 21,95 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 
teckningsoptioner privat.
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Per Adolfsson, styrelseledamot   

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 
Stockholm och Worcester Polytechnic Institute (WPI) i Massachusetts, USA. 

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Över 35 års erfarenhet från IT-
industrin. 25 års arbetslivserfarenhet från stora globala företag som Compaq, 
HP och Microsoft.  Verkställande direktör på Softronic AB, Avega Group AB, 
Bisnode Sverige AB och Microsoft Sverige AB.
  
Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot i 
Precio Fishbone, Datema AB och Avensia AB. 

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 62 500 aktier privat, 
motsvarande 0,32 procent av Bolagets röster och kapital. 10 033 
teckningsoptioner privat.

Christian Söderlind, styrelseledamot  

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Master of Science från Linköpings Universitet.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Sales Executive på eWork Group 
samt grundare av SaaS-bolaget Inkopio.  

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande i 
Inkopio AB. Invald entreprenör i Prins Daniels Fellowship.  

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 16 026 aktier privat, 
motsvarande 0,08 procent av Bolagets röster och kapital. 10 033 
teckningsoptioner privat. 
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Viktor Heide, styrelseledamot 

Född 1992. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: AP-degree i Service, Hospitality and Tourism Management från 
Copenhagen Business Academy.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Grundare av det danska SaaS-
bolaget Contractbook. Mentor på Startup Central och operations på Eurest. 
Listad i Forbes ”30 under 30” 2022.
  
Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: COO på Contractbook.

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 10 033 teckningsoptioner privat.

Pejman Tehrani, CFO 

Född 1988. Anställd sedan 2022.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Redovisningsekonom på Spotify, 
revisorsassistent på PricewaterhouseCoopers samt interimkonsult på 
Securitas Intelligent Services, Selecta och Nordr.
  
Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot i 
PT Consulting AB, Pejman Invest Holding AB och Lyxbilarstockholm AB. 
Styrelseordförande i Sthlm Omsorg AB. 

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 23 100 aktier via bolag samt  
23 253 privat, motsvarande 0,24 procent av Bolagets röster och kapital.  
33 446 teckningsoptioner privat. 

Ledande befattningshavare

Flowscapes ledning består av de personer som presenteras nedan i  
detta stycke. 

Nedan finns detaljerade uppgifter om de ledande befattningshavarna, bland 
annat utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag, samt innehav i Flowscape. 
Uppdrag i dotterbolag inom koncernen har exkluderats.

Peter Reigo, VD 

Född 1969. Anställd sedan 2011.
Se vidare information under ”Styrelse”.
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Joakim Hanusek, CTO/VP Product Management & System 
Architecture 

Född 1973. Anställd sedan 2019.

Utbildning: Kandidatexamen från KTH och civilingenjörsexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Över 20 års erfarenhet från 
Ericsson och olika ledande roller.
  
Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot i 
Ståaldrigstill AB.

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 50 aktier privat, motsvarande 
0,002 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.

Anders Malmström, VP Global Marketing & Sales Europe

Född 1966. Anställd sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Över 10 års erfarenhet av att arbeta 
som strategi- och managementkonsult och hantera organisationer under 
förändring och att expandera verksamheter på nya marknader.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande i 
Spirano AB. 

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 8 750 aktier privat, motsvarande 
0,045 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.
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Vendela Palmberg, VP Product Development  

Född 1991. Anställd sedan 2017.

Utbildning: M.Sc. från Linköpings universitet.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Business Analyst på Coca-Cola 
Enterprises och konsult på Afry.
  
Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: -

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 975 aktier privat, motsvarande 
0,005 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.

Magnus Arildsson, VP North America

Född 1968. Anställd sedan 2020.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Schiller International 
University i Paris och London. Masterexamen i informationsteknologi från 
South Bank University i London, Storbritannien. Certifikat i kundansvar från 
INSEAD.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: 19 år på IBM i olika säljroller. Tre år 
på Ericsson som Head of IoT Platform. Medgrundare av Accessy AB.
  
Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: - 

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 5 000 aktier privat, motsvarande 
0,02 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.

Revisor

På årsstämman den 1 juni 2022 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Flowscapes revisor 
för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med Henrik Boman, auktoriserad revisor och medlem i FAR 
(Föreningen Auktoriserade Revisorer), som huvudansvarig revisor. Henrik Boman har varit huvudansvarig 
revisor för Flowscape sedan årsstämman 2016.
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Ersättningar och arvoden

Ersättning till styrelsen beslutas av bolagsstämman. I tabellen nedan redovisas ersättning till styrelseledamöterna 
och de ledande befattningshavarna under de tre senaste åren. Samtliga belopp uttrycks i kronor. 

41 

medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), som huvudansvarig revisor. Henrik Boman 
har varit huvudansvarig revisor för Flowscape sedan årsstämman 2016. 

Ersättningar och arvoden 
Ersättning till styrelsen beslutas av bolagsstämman. I tabellen nedan redovisas ersättning till 
styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna under de tre senaste åren. Samtliga 
belopp uttrycks i kronor.  

Styrelse (Tkr) 2020 2021 2022 

Henrik Tjernberg 120 120 120 

Urban Fagerstedt 60 60  

Johan Hägerlöf 60 60  

Per Adolfsson   60 

Christian Söderlind   60 

Viktor Heide   60 

Peter Reigo18 0 0 0 

 

Peter Reigo (VD) 
(Tkr) 

2020 2021 Halvåret 2022 

Lön 705 800 541 

Rörlig ersättning 0 0 0 

Pensionsförsäkringar 
och övriga försäkringar 

0 0 28 

Bilförmån 0 0 0 

Summa 705 800 569 

Ledande 
befattningshavare 
(fördelat på 419 
ledande 
befattningshavare) 
(Tkr)  

2020 2021 Halvåret 2022 

Lön 2519 3846 2113 

 
18 Peter Reigo, tillika verkställande direktör, erhåller ej styrelsearvode eftersom han är anställd inom Bolaget och erhåller 
lön. 
19 Inkluderar Joakim Hanusek, Anders Malmström, Vendela Palmberg och Magnus Arildsson då Pejman Tehrani påbörjade 
sin anställning 1 oktober 2022. 

17

18

17

18
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Pension och övriga förmåner 

Utöver vad som anges i detta avsnitt har Flowscape inte slutit något avtal med medlem av förvaltnings-, lednings- 
eller kontrollorgan som ger sådan medlem rätt till pension eller liknande förmåner efter avslutat uppdrag. Bolaget 
har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avslutande av anställning eller 
uppdrag. 

Avtal om ersättning efter avslutat uppdrag 

Det är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag för någon av styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna.

Övrig information om styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress 
Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm.

Det föreligger inte några familjeband eller närståenderelationer mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande 
befattningshavarna. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål 
under de senaste fem åren. Ingen av dem har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation 
i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller ledande befattningshavare under de fem 
senaste åren. Inte heller har någon anklagelse eller sanktion utfärdats av reglerings- eller tillsynsmyndigheter 
(inbegripet godkända yrkessammanslutningar) mot någon av dem under de senaste fem åren. Ingen 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som 
medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande 
funktioner hos en emittent. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen eller andra uppdrag som kan 
stå i strid med de uppgifter de utför för Flowscape. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Flowscape genom innehav av aktier. 

Det har inte förekommit några särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra 
parter enligt vilken någon i styrelsen eller annan ledande befattningshavare tillsatts.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har begränsat sin möjlighet att avyttra sina innehav av 
värdepapper i Bolaget under en viss tid.
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Pensionsförsäkringar 
och övriga försäkringar 

305 290 146 

Bilförmån 0 0 0 

Summa 2824 4136 2259 

Pension och övriga förmåner 
Utöver vad som anges i detta avsnitt har Flowscape inte slutit något avtal med medlem av 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan som ger sådan medlem rätt till pension eller liknande 
förmåner efter avslutat uppdrag. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller 
liknande förmåner efter avslutande av anställning eller uppdrag. 

Avtal om ersättning efter avslutat uppdrag 
Det är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag för någon av styrelseledamöterna 
eller de ledande befattningshavarna. 

Övrig information om styrelseledamöterna och de ledande 
befattningshavarna 
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med 
adress Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm. 

Det föreligger inte några familjeband eller närståenderelationer mellan styrelseledamöterna 
och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har dömts 
i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av dem har varit inblandad i någon 
konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller 
tillsynsorgan eller ledande befattningshavare under de fem senaste åren. Inte heller har någon 
anklagelse eller sanktion utfärdats av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet godkända 
yrkessammanslutningar) mot någon av dem under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som 
medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller 
övergripande funktioner hos en emittent. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen eller andra 
uppdrag som kan stå i strid med de uppgifter de utför för Flowscape. Som framgår ovan har dock 
ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Flowscape 
genom innehav av aktier.  

Det har inte förekommit några särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, 
leverantörer eller andra parter enligt vilken någon i styrelsen eller annan ledande befattningshavare 
tillsatts. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har begränsat sin möjlighet att avyttra sina 
innehav av värdepapper i Bolaget under en viss tid. 
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BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning inom Flowscape

Flowscape är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholms kommun. Till grund för styrningen av Bolaget 
ligger bland annat bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen (2005:551). 

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman 
utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition 
av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av 
styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.
 
Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas 
till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt 
annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda 
aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast 
den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom 
ombud och kan även biträdas av högst två personer. 

Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i 
kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.

Initiativ från aktieägarna

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom 
till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda i god tid före bolagsstämman, i enlighet med den 
information som tillhandahålls på Bolagets webbplats i samband med offentliggörandet av tid och plats för 
bolagsstämman.

Valberedning

Flowscapes valberedning utses av styrelsen och ska bestå av representanter från två av Bolagets större 
aktieägare enligt aktieboken per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal jämte styrelsens ordförande. 
Målsättningen ska vara att finna personer till valberedningen som inte ingår i Bolagets styrelse. Styrelsen 
beslutar om något arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Någon ytterligare instruktion avseende hur 
valberedningen ska arbeta finns ej. 

Styrelsen

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är 
styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland 
annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande 
utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar 
också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen 
Bolagets verkställande direktör. 

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets 
bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre ledamöter och högst fem 
ledamöter med högst tre suppleanter. 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och ska fastställas på det konstituerande 
styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete 
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mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer 
styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering. 

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare 
styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver 
styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av 
Bolaget. 

För närvarande består Bolagets styrelse av fem stämmovalda ledamöter, vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, 
ledning och revisor”.

Verkställande direktör och ledande befattningshavare

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den 
dagliga driften av verksamheten. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i 
arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar också 
för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av 
materialet på styrelsemötena. 

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, 
omsättningens utveckling, Bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare 
affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig 
betydelse för Bolagets aktieägare. 

Verkställande direktör och ledande befattningshavare presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledning och revisor”.

Ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. Vid 
årsstämman den 1 juni 2022 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 120000 kronor och till 
övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget med 60000 kronor vardera. Styrelsens ledamöter har inte rätt till 
några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare har fattats av styrelsen.

Med VD Peter Reigo har ej separat avtal träffats om särskilda uppsägningstider. Övriga ledande befattningshavare 
i koncernen har anställningsvillkor enligt kollektivavtal eller likvärdigt.

Revision

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse 
till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en eller två kvalificerade revisorer med eller 
utan revisorssuppleanter. Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Henrik Boman som 
huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, ledning och revisor”. 

Under 2021 uppgick den totala ersättningen till Flowscapes revisor för granskning av koncernens redovisning till 
cirka 250 Tkr. 

Intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen 
– som innehåller krav på att information om de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och 
riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i bolagsstyrningsrapporten.  
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Styrelsen ska bland annat se till att Bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att 
fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system 
för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och de risker som Bolaget och dess verksamhet är förknippad 
med. 

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att Bolagets operativa strategier 
och mål följs upp och att ägarnas investering skyddas. Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den 
externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god 
redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav på noterade bolag efterlevs. Den interna 
kontrollen omfattar huvudsakligen följande komponenter vilka beskrivs nedan under avsnitt ”Kontrollmiljö”, 
”Kontrollaktiviteter” och ”Information och kommunikation”.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen. Kontrollmiljön skapar den kultur som Bolaget verkar 
utifrån och definierar normer och riktlinjer för verksamhetens agerande. Kontrollmiljön består i praktiken av 
dokumenterade riktlinjer, manualer och instruktioner som kommunicerats ut i hela organisationen. 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollstrukturen har utformats för att hantera de risker som styrelsen och företagsledningen anser är betydande 
för den operativa verksamheten, efterlevnaden av lagar och regelverk samt för den finansiella rapporteringen.

Definierade beslutsprocedurer, inklusive attestinstruktioner är etablerade för till exempel investeringar och 
tecknande av avtal. Där så är lämpligt har automatiska kontroller speciellt relaterade till den finansiella 
rapporteringen etablerats. Flertalet kontrollaktiviteter är integrerade i företagets nyckelprocesser, såsom 
orderbokning, intäktsredovisning, investeringar, leverantörskontrakt och inköp. 

Information och kommunikation

De viktigaste styrdokumenten avseende den finansiella rapporteringen uppdateras kontinuerligt och kommuniceras 
till relevanta medarbetare via Bolagets intranät, informationsbrev, regelbundna möten etc. Informationskanaler 
är etablerade för att så effektivt som möjligt kommunicera till berörda medarbetare inom organisationen. Bolaget 
arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla informationsflödet och de kanaler som används. Bolaget har 
även en informationspolicy avseende såväl intern som extern kommunikation.
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Information om aktien

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 
kronor, fördelat på minst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår per 
Bolagsbeskrivningens offentliggörande till 4 897 782,25 kronor fördelat på totalt 19 591 129 aktier.

För det fall samtliga teckningsoptioner  utnyttjas för teckning av aktier kan ytterligare högst 301 010 aktier 
emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 75 252,50 kronor.

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,25 kronor. Bolagets aktier har emitterats i 
enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är inte föremål för erbjudanden som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 

Utveckling av aktiekapitalet

Vissa rättigheter förknippade med aktierna

De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av Bolagets 
bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt

Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta i proportion till antalet aktier 
som innehas av aktieägaren i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier, m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontant- eller 
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana värdepapper i proportion till 
det antal aktier de innehar före emissionen. Per datumet för denna Bolagsbeskrivning finns det inget i Bolagets 
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Information om aktien 
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 4 500 000 kronor och högst 18 000 
000 kronor, fördelat på minst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget 
uppgår per Bolagsbeskrivningens offentliggörande till 4 897 782,25 kronor fördelat på totalt 
19 591 129 aktier. 

För det fall samtliga teckningsoptioner  utnyttjas för teckning av aktier kan ytterligare högst 301 010 
aktier emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 75 252,50 kronor. 

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,25 kronor. Bolagets aktier 
har emitterats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är inte 
föremål för erbjudanden som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.  

Utveckling av aktiekapitalet  

År Händelse 
Förändring antal 

aktier 
Förändring 

aktiekapital (kronor) Totalt antal aktier 

Totalt 
aktiekapital 

(kronor) 
Kvotvärde 

(kronor) 

2022 
Omvänd 
aktiesplit -1 939 521 826,000 -44 080 041,625 19 591 129,000 4 897 782,250 0,250 

2022 Nyemission 156 625 000,000 3 915 625,000 1 959 112 955,000 48 977 823,875 0,025 
2020 Nyemission 175 000 000,000 4 375 000,000 1 802 487 955,000 45 062 198,875 0,025 
2020 Nyemission 210 000 000,000 5 250 000,000 1 627 487 955,000 40 687 198,875 0,025 
2018 Nyemission 600 000 000,000 15 000 000,000 1 417 487 955,000 35 437 198,875 0,025 
2018 Nyemission 472 730 001,000 11 818 250,025 817 487 955,000 20 437 198,875 0,025 
2017 Nyemission 78 249 114,000 1 956 227,850 344 757 954,000 8 618 948,850 0,025 
2017 Nyemission 51 035 118,000 1 275 877,950 266 508 840,000 6 662 721,000 0,025 
2016 Nyemission 92 345 880,000 2 308 647,000 215 473 722,000 5 386 843,050 0,025 
2016 Nyemission 24 649 991,000 616 249,775 123 127 842,000 3 078 196,050 0,025 
2015 Nyemission 49 190 542,000 1 229 763,550 98 477 851,000 2 461 946,275 0,025 
2015 Nyemission 12 074 470,000 301 861,750 49 287 309,000 1 232 182,725 0,025 
2014 Nyemission 2 572 000,000 64 300,000 37 212 839,000 930 320,975 0,025 
2014 Nyemission 4 640 839,000 116 020,975 34 640 839,000 866 020,975 0,025 
2014 Nyemission 300 000,000 7 500,000 30 000 000,000 750 000,000 0,025 
2014 Nyemission 9 700 000,000 242 500,000 29 700 000,000 742 500,000 0,025 
2014 Aktiesplit 19 995 000,000 0,000 20 000 000,000 500 000,000 0,025 
2014 Fondemission 4 000,000 400 000,000 5 000,000 500 000,000 100,000 
2007 Bolagsbildning 1 000,000 100 000,000 1 000,000 100 000,000 100,000 

 

Vissa rättigheter förknippade med aktierna 
De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av 
Bolagets bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i 
aktiebolagslagen (2005:551). 

Rösträtt 
Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta i proportion 
till antalet aktier som innehas av aktieägaren i Bolaget. 

Företrädesrätt till nya aktier, m.m. 
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontant- 
eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana 
värdepapper i proportion till det antal aktier de innehar före emissionen. Per datumet för denna 
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Information om aktien 
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 4 500 000 kronor och högst 18 000 
000 kronor, fördelat på minst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget 
uppgår per Bolagsbeskrivningens offentliggörande till 4 897 782,25 kronor fördelat på totalt 
19 591 129 aktier. 

För det fall samtliga teckningsoptioner  utnyttjas för teckning av aktier kan ytterligare högst 301 010 
aktier emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 75 252,50 kronor. 

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,25 kronor. Bolagets aktier 
har emitterats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är inte 
föremål för erbjudanden som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.  

Utveckling av aktiekapitalet  

År Händelse 
Förändring antal 

aktier 
Förändring 

aktiekapital (kronor) Totalt antal aktier 

Totalt 
aktiekapital 

(kronor) 
Kvotvärde 

(kronor) 

2022 
Omvänd 
aktiesplit -1 939 521 826,000 -44 080 041,625 19 591 129,000 4 897 782,250 0,250 

2022 Nyemission 156 625 000,000 3 915 625,000 1 959 112 955,000 48 977 823,875 0,025 
2020 Nyemission 175 000 000,000 4 375 000,000 1 802 487 955,000 45 062 198,875 0,025 
2020 Nyemission 210 000 000,000 5 250 000,000 1 627 487 955,000 40 687 198,875 0,025 
2018 Nyemission 600 000 000,000 15 000 000,000 1 417 487 955,000 35 437 198,875 0,025 
2018 Nyemission 472 730 001,000 11 818 250,025 817 487 955,000 20 437 198,875 0,025 
2017 Nyemission 78 249 114,000 1 956 227,850 344 757 954,000 8 618 948,850 0,025 
2017 Nyemission 51 035 118,000 1 275 877,950 266 508 840,000 6 662 721,000 0,025 
2016 Nyemission 92 345 880,000 2 308 647,000 215 473 722,000 5 386 843,050 0,025 
2016 Nyemission 24 649 991,000 616 249,775 123 127 842,000 3 078 196,050 0,025 
2015 Nyemission 49 190 542,000 1 229 763,550 98 477 851,000 2 461 946,275 0,025 
2015 Nyemission 12 074 470,000 301 861,750 49 287 309,000 1 232 182,725 0,025 
2014 Nyemission 2 572 000,000 64 300,000 37 212 839,000 930 320,975 0,025 
2014 Nyemission 4 640 839,000 116 020,975 34 640 839,000 866 020,975 0,025 
2014 Nyemission 300 000,000 7 500,000 30 000 000,000 750 000,000 0,025 
2014 Nyemission 9 700 000,000 242 500,000 29 700 000,000 742 500,000 0,025 
2014 Aktiesplit 19 995 000,000 0,000 20 000 000,000 500 000,000 0,025 
2014 Fondemission 4 000,000 400 000,000 5 000,000 500 000,000 100,000 
2007 Bolagsbildning 1 000,000 100 000,000 1 000,000 100 000,000 100,000 

 

Vissa rättigheter förknippade med aktierna 
De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av 
Bolagets bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i 
aktiebolagslagen (2005:551). 

Rösträtt 
Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta i proportion 
till antalet aktier som innehas av aktieägaren i Bolaget. 

Företrädesrätt till nya aktier, m.m. 
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontant- 
eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana 
värdepapper i proportion till det antal aktier de innehar före emissionen. Per datumet för denna 
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Information om aktien 
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 4 500 000 kronor och högst 18 000 
000 kronor, fördelat på minst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget 
uppgår per Bolagsbeskrivningens offentliggörande till 4 897 782,25 kronor fördelat på totalt 
19 591 129 aktier. 

För det fall samtliga teckningsoptioner  utnyttjas för teckning av aktier kan ytterligare högst 301 010 
aktier emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 75 252,50 kronor. 

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,25 kronor. Bolagets aktier 
har emitterats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är inte 
föremål för erbjudanden som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.  

Utveckling av aktiekapitalet  

År Händelse 
Förändring antal 

aktier 
Förändring 

aktiekapital (kronor) Totalt antal aktier 

Totalt 
aktiekapital 

(kronor) 
Kvotvärde 

(kronor) 

2022 
Omvänd 
aktiesplit -1 939 521 826,000 -44 080 041,625 19 591 129,000 4 897 782,250 0,250 

2022 Nyemission 156 625 000,000 3 915 625,000 1 959 112 955,000 48 977 823,875 0,025 
2020 Nyemission 175 000 000,000 4 375 000,000 1 802 487 955,000 45 062 198,875 0,025 
2020 Nyemission 210 000 000,000 5 250 000,000 1 627 487 955,000 40 687 198,875 0,025 
2018 Nyemission 600 000 000,000 15 000 000,000 1 417 487 955,000 35 437 198,875 0,025 
2018 Nyemission 472 730 001,000 11 818 250,025 817 487 955,000 20 437 198,875 0,025 
2017 Nyemission 78 249 114,000 1 956 227,850 344 757 954,000 8 618 948,850 0,025 
2017 Nyemission 51 035 118,000 1 275 877,950 266 508 840,000 6 662 721,000 0,025 
2016 Nyemission 92 345 880,000 2 308 647,000 215 473 722,000 5 386 843,050 0,025 
2016 Nyemission 24 649 991,000 616 249,775 123 127 842,000 3 078 196,050 0,025 
2015 Nyemission 49 190 542,000 1 229 763,550 98 477 851,000 2 461 946,275 0,025 
2015 Nyemission 12 074 470,000 301 861,750 49 287 309,000 1 232 182,725 0,025 
2014 Nyemission 2 572 000,000 64 300,000 37 212 839,000 930 320,975 0,025 
2014 Nyemission 4 640 839,000 116 020,975 34 640 839,000 866 020,975 0,025 
2014 Nyemission 300 000,000 7 500,000 30 000 000,000 750 000,000 0,025 
2014 Nyemission 9 700 000,000 242 500,000 29 700 000,000 742 500,000 0,025 
2014 Aktiesplit 19 995 000,000 0,000 20 000 000,000 500 000,000 0,025 
2014 Fondemission 4 000,000 400 000,000 5 000,000 500 000,000 100,000 
2007 Bolagsbildning 1 000,000 100 000,000 1 000,000 100 000,000 100,000 

 

Vissa rättigheter förknippade med aktierna 
De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av 
Bolagets bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i 
aktiebolagslagen (2005:551). 

Rösträtt 
Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta i proportion 
till antalet aktier som innehas av aktieägaren i Bolaget. 

Företrädesrätt till nya aktier, m.m. 
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontant- 
eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana 
värdepapper i proportion till det antal aktier de innehar före emissionen. Per datumet för denna 
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Information om aktien 
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 4 500 000 kronor och högst 18 000 
000 kronor, fördelat på minst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget 
uppgår per Bolagsbeskrivningens offentliggörande till 4 897 782,25 kronor fördelat på totalt 
19 591 129 aktier. 

För det fall samtliga teckningsoptioner  utnyttjas för teckning av aktier kan ytterligare högst 301 010 
aktier emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 75 252,50 kronor. 

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,25 kronor. Bolagets aktier 
har emitterats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är inte 
föremål för erbjudanden som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.  

Utveckling av aktiekapitalet  

År Händelse 
Förändring antal 

aktier 
Förändring 

aktiekapital (kronor) Totalt antal aktier 

Totalt 
aktiekapital 

(kronor) 
Kvotvärde 

(kronor) 

2022 
Omvänd 
aktiesplit -1 939 521 826,000 -44 080 041,625 19 591 129,000 4 897 782,250 0,250 

2022 Nyemission 156 625 000,000 3 915 625,000 1 959 112 955,000 48 977 823,875 0,025 
2020 Nyemission 175 000 000,000 4 375 000,000 1 802 487 955,000 45 062 198,875 0,025 
2020 Nyemission 210 000 000,000 5 250 000,000 1 627 487 955,000 40 687 198,875 0,025 
2018 Nyemission 600 000 000,000 15 000 000,000 1 417 487 955,000 35 437 198,875 0,025 
2018 Nyemission 472 730 001,000 11 818 250,025 817 487 955,000 20 437 198,875 0,025 
2017 Nyemission 78 249 114,000 1 956 227,850 344 757 954,000 8 618 948,850 0,025 
2017 Nyemission 51 035 118,000 1 275 877,950 266 508 840,000 6 662 721,000 0,025 
2016 Nyemission 92 345 880,000 2 308 647,000 215 473 722,000 5 386 843,050 0,025 
2016 Nyemission 24 649 991,000 616 249,775 123 127 842,000 3 078 196,050 0,025 
2015 Nyemission 49 190 542,000 1 229 763,550 98 477 851,000 2 461 946,275 0,025 
2015 Nyemission 12 074 470,000 301 861,750 49 287 309,000 1 232 182,725 0,025 
2014 Nyemission 2 572 000,000 64 300,000 37 212 839,000 930 320,975 0,025 
2014 Nyemission 4 640 839,000 116 020,975 34 640 839,000 866 020,975 0,025 
2014 Nyemission 300 000,000 7 500,000 30 000 000,000 750 000,000 0,025 
2014 Nyemission 9 700 000,000 242 500,000 29 700 000,000 742 500,000 0,025 
2014 Aktiesplit 19 995 000,000 0,000 20 000 000,000 500 000,000 0,025 
2014 Fondemission 4 000,000 400 000,000 5 000,000 500 000,000 100,000 
2007 Bolagsbildning 1 000,000 100 000,000 1 000,000 100 000,000 100,000 

 

Vissa rättigheter förknippade med aktierna 
De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av 
Bolagets bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i 
aktiebolagslagen (2005:551). 

Rösträtt 
Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta i proportion 
till antalet aktier som innehas av aktieägaren i Bolaget. 

Företrädesrätt till nya aktier, m.m. 
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontant- 
eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana 
värdepapper i proportion till det antal aktier de innehar före emissionen. Per datumet för denna 
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Information om aktien 
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 4 500 000 kronor och högst 18 000 
000 kronor, fördelat på minst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget 
uppgår per Bolagsbeskrivningens offentliggörande till 4 897 782,25 kronor fördelat på totalt 
19 591 129 aktier. 

För det fall samtliga teckningsoptioner  utnyttjas för teckning av aktier kan ytterligare högst 301 010 
aktier emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 75 252,50 kronor. 

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,25 kronor. Bolagets aktier 
har emitterats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är inte 
föremål för erbjudanden som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.  

Utveckling av aktiekapitalet  

År Händelse 
Förändring antal 

aktier 
Förändring 

aktiekapital (kronor) Totalt antal aktier 

Totalt 
aktiekapital 

(kronor) 
Kvotvärde 

(kronor) 

2022 
Omvänd 
aktiesplit -1 939 521 826,000 -44 080 041,625 19 591 129,000 4 897 782,250 0,250 

2022 Nyemission 156 625 000,000 3 915 625,000 1 959 112 955,000 48 977 823,875 0,025 
2020 Nyemission 175 000 000,000 4 375 000,000 1 802 487 955,000 45 062 198,875 0,025 
2020 Nyemission 210 000 000,000 5 250 000,000 1 627 487 955,000 40 687 198,875 0,025 
2018 Nyemission 600 000 000,000 15 000 000,000 1 417 487 955,000 35 437 198,875 0,025 
2018 Nyemission 472 730 001,000 11 818 250,025 817 487 955,000 20 437 198,875 0,025 
2017 Nyemission 78 249 114,000 1 956 227,850 344 757 954,000 8 618 948,850 0,025 
2017 Nyemission 51 035 118,000 1 275 877,950 266 508 840,000 6 662 721,000 0,025 
2016 Nyemission 92 345 880,000 2 308 647,000 215 473 722,000 5 386 843,050 0,025 
2016 Nyemission 24 649 991,000 616 249,775 123 127 842,000 3 078 196,050 0,025 
2015 Nyemission 49 190 542,000 1 229 763,550 98 477 851,000 2 461 946,275 0,025 
2015 Nyemission 12 074 470,000 301 861,750 49 287 309,000 1 232 182,725 0,025 
2014 Nyemission 2 572 000,000 64 300,000 37 212 839,000 930 320,975 0,025 
2014 Nyemission 4 640 839,000 116 020,975 34 640 839,000 866 020,975 0,025 
2014 Nyemission 300 000,000 7 500,000 30 000 000,000 750 000,000 0,025 
2014 Nyemission 9 700 000,000 242 500,000 29 700 000,000 742 500,000 0,025 
2014 Aktiesplit 19 995 000,000 0,000 20 000 000,000 500 000,000 0,025 
2014 Fondemission 4 000,000 400 000,000 5 000,000 500 000,000 100,000 
2007 Bolagsbildning 1 000,000 100 000,000 1 000,000 100 000,000 100,000 

 

Vissa rättigheter förknippade med aktierna 
De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av 
Bolagets bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i 
aktiebolagslagen (2005:551). 

Rösträtt 
Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta i proportion 
till antalet aktier som innehas av aktieägaren i Bolaget. 

Företrädesrätt till nya aktier, m.m. 
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontant- 
eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana 
värdepapper i proportion till det antal aktier de innehar före emissionen. Per datumet för denna 
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Information om aktien 
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 4 500 000 kronor och högst 18 000 
000 kronor, fördelat på minst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget 
uppgår per Bolagsbeskrivningens offentliggörande till 4 897 782,25 kronor fördelat på totalt 
19 591 129 aktier. 

För det fall samtliga teckningsoptioner  utnyttjas för teckning av aktier kan ytterligare högst 301 010 
aktier emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 75 252,50 kronor. 

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,25 kronor. Bolagets aktier 
har emitterats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är inte 
föremål för erbjudanden som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.  

Utveckling av aktiekapitalet  

År Händelse 
Förändring antal 

aktier 
Förändring 

aktiekapital (kronor) Totalt antal aktier 

Totalt 
aktiekapital 

(kronor) 
Kvotvärde 

(kronor) 

2022 
Omvänd 
aktiesplit -1 939 521 826,000 -44 080 041,625 19 591 129,000 4 897 782,250 0,250 

2022 Nyemission 156 625 000,000 3 915 625,000 1 959 112 955,000 48 977 823,875 0,025 
2020 Nyemission 175 000 000,000 4 375 000,000 1 802 487 955,000 45 062 198,875 0,025 
2020 Nyemission 210 000 000,000 5 250 000,000 1 627 487 955,000 40 687 198,875 0,025 
2018 Nyemission 600 000 000,000 15 000 000,000 1 417 487 955,000 35 437 198,875 0,025 
2018 Nyemission 472 730 001,000 11 818 250,025 817 487 955,000 20 437 198,875 0,025 
2017 Nyemission 78 249 114,000 1 956 227,850 344 757 954,000 8 618 948,850 0,025 
2017 Nyemission 51 035 118,000 1 275 877,950 266 508 840,000 6 662 721,000 0,025 
2016 Nyemission 92 345 880,000 2 308 647,000 215 473 722,000 5 386 843,050 0,025 
2016 Nyemission 24 649 991,000 616 249,775 123 127 842,000 3 078 196,050 0,025 
2015 Nyemission 49 190 542,000 1 229 763,550 98 477 851,000 2 461 946,275 0,025 
2015 Nyemission 12 074 470,000 301 861,750 49 287 309,000 1 232 182,725 0,025 
2014 Nyemission 2 572 000,000 64 300,000 37 212 839,000 930 320,975 0,025 
2014 Nyemission 4 640 839,000 116 020,975 34 640 839,000 866 020,975 0,025 
2014 Nyemission 300 000,000 7 500,000 30 000 000,000 750 000,000 0,025 
2014 Nyemission 9 700 000,000 242 500,000 29 700 000,000 742 500,000 0,025 
2014 Aktiesplit 19 995 000,000 0,000 20 000 000,000 500 000,000 0,025 
2014 Fondemission 4 000,000 400 000,000 5 000,000 500 000,000 100,000 
2007 Bolagsbildning 1 000,000 100 000,000 1 000,000 100 000,000 100,000 

 

Vissa rättigheter förknippade med aktierna 
De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av 
Bolagets bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i 
aktiebolagslagen (2005:551). 

Rösträtt 
Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta i proportion 
till antalet aktier som innehas av aktieägaren i Bolaget. 

Företrädesrätt till nya aktier, m.m. 
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontant- 
eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana 
värdepapper i proportion till det antal aktier de innehar före emissionen. Per datumet för denna 
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bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med 
undantag för gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet.

Rätt till utdelning och överskott i händelse av likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse 
av att Bolaget träder i likvidation. Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Samtliga aktieägare som 
är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade 
att motta utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear som ett kontant belopp per 
aktie, men betalning kan även ske i annat vederlag än kontantutdelningar (sakutdelning). Om en aktieägare 
inte kan betalas genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet 
och begränsas endast genom regler om en preskriptionstid på tio år. Om fordran skulle preskriberas förfaller 
utdelningsbeloppet till Bolaget. Såvida det inte förekommer några möjliga begränsningar som föreskrivs av banker 
eller clearingsystem i relevant jurisdiktion, finns det inga begränsningar gällande rätt till utdelning för aktieägare 
som är bosatta utanför Sverige. Aktieägare med begränsad skattskyldighet i Sverige är dock normalt föremål för 
svensk källskatt. 

Central värdepapperscentral

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 
Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0018042046.

Utestående teckningsoptioner och incitamentsprogram

På årsstämman den 1 juni 2022 beslutades om inrättandet av ett incitamentsprogram i form av en riktad emission 
av teckningsoptioner, omfattande vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner och styrelseledamöter. 
Programmet kan som högst omfatta 301 010 teckningsoptioner, räknat efter sammanläggningen av aktier, vilket 
innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 75 252,50 kronor. 

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,64 kronor per aktie. 
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under en period om en månad från dagen för 
offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025, dock senast en månad från och med 
den 30 juni 2025.
 
Följande nyckelpersoner omfattas av incitamentsprogrammet:

Namn                                           Antal teckningsoptioner

Henrik Tjernberg                                      10 033

Peter Reigo                                              33 446

Per Adolfsson                                          10 033

Christian Söderlind                                  10 033

Viktor Heide                                             10 033

Pejman Tehrani                                        33 446

Joakim Hanusek                                      33 446

Anders Malmström                                  33 446

Vendela Palmberg                                   33 446

Magnus Arildsson                                    33 446
 
Resterande 60 202 teckningsoptioner som ej ännu fördelats, ligger i det helägda dotterbolaget Crowdsoft  
Nordic AB.
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Bolaget har, utöver det som ovan angivits ovan, per dagen för denna Bolagsbeskrivning inte några andra 
utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra finansiella instrument som, om de utnyttjas, skulle kunna 
medföra en utspädningseffekt för Bolagets aktieägare.

Ägarförhållanden

Per den 30 september 2022 hade Bolaget 4 878 aktieägare. I tabellen nedan redovisas de största aktieägarna 
(vars ägarandel överstiger en procent av aktierna och rösterna) i Bolaget per samma datum baserat på 
uppgifter från Euroclear Sweden AB samt därefter kända förändringar. Såvitt styrelsen känner till finns det inga 
kontrollerande aktieägare eller några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några aktieägare 
i Bolaget som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns det heller inga 
överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Aktieägaravtal 

Såvitt styrelsen känner till förekommer per dagen för upptagande av handel av Bolagets aktier inget aktieägaravtal 
eller motsvarande avtal mellan aktieägare i Flowscape i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

Upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Flowscape har beslutat att ansöka om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First 
North Growth Market. Första dag för handel är planerad till den 1 december 2022.

Information om uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier 

Enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska den som inte innehar några 
aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar (3/10) av röstetalet för samtliga aktier i 
ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en handelsplattform, och som genom förvärv av 
aktier i det noterade bolaget ensam eller tillsammans med någon som är närstående, uppnår ett aktieinnehav 
som representerar minst tre tiondelar (3/10) av röstetalet för samtliga aktier i det noterade bolaget, omedelbart 
offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i bolaget är, och inom fyra (4) veckor därefter lämna ett 
offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt). 

En aktieägare som själv eller genom dotterföretag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag 
(”Majoritetsaktieägaren”) har dock rätt att lösa in resterande aktier i bolaget. Ägare till de resterande aktierna 
(”Minoritetsaktieägarna”) har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av Majoritetsaktieägaren. Förfarandet 
för inlösen av Minoritetsaktieägarnas aktier regleras närmare i aktiebolagslagen (2005:551). 

47 

Bolagsbeskrivning finns det inget i Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera 
nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med undantag för gränserna för antalet aktier och 
aktiekapitalet. 

Rätt till utdelning och överskott i händelse av likvidation 
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella 
överskott i händelse av att Bolaget träder i likvidation. Beslut om eventuell utdelning fattas av 
bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken på 
av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade att motta utdelning. Utdelningen 
utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear som ett kontant belopp per aktie, men betalning 
kan även ske i annat vederlag än kontantutdelningar (sakutdelning). Om en aktieägare inte kan 
betalas genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet 
och begränsas endast genom regler om en preskriptionstid på tio år. Om fordran skulle 
preskriberas förfaller utdelningsbeloppet till Bolaget. Såvida det inte förekommer några möjliga 
begränsningar som föreskrivs av banker eller clearingsystem i relevant jurisdiktion, finns det inga 
begränsningar gällande rätt till utdelning för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Aktieägare 
med begränsad skattskyldighet i Sverige är dock normalt föremål för svensk källskatt.  

Central värdepapperscentral 
Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). Registret förs av 
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. 
ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0018042046. 

Utestående teckningsoptioner och incitamentsprogram 
På årsstämman den 1 juni 2022 beslutades om inrättandet av ett incitamentsprogram i form av en 
riktad emission av teckningsoptioner, omfattande vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner 
och styrelseledamöter. Programmet kan som högst omfatta 301 010 teckningsoptioner, räknat 
efter sammanläggningen av aktier, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 
75 252,50 kronor.  

Ägarförhållanden 
Per den 30 september 2022 hade Bolaget 4 878 aktieägare. I tabellen nedan redovisas de största 
aktieägarna (vars ägarandel överstiger en procent av aktierna och rösterna) i Bolaget per samma 
datum baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB samt därefter kända förändringar. Såvitt 
styrelsen känner till finns det inga kontrollerande aktieägare eller några aktieägaravtal eller andra 
överenskommelser mellan några aktieägare i Bolaget som syftar till gemensamt inflytande över 
Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns det heller inga överenskommelser eller motsvarande avtal 
som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 

Aktieägare 
Antal 
aktier 

Andel av kapital och röster 
(%) 

Peter & Karla Reigo  4 299 773 21,95% 
Christian Kock 1 194 079 6,09% 
Nordnet 
Pensionsförsäkring 1 181 675 6,03% 
Johan Hägerlöf  803 833 4,10% 
Avanza Pension 718 162 3,67% 
Erpur Adalsteinsson 511 118 2,61% 
Robert Strömfelt 301 000 1,54% 
Exelity AB 281 584 1,44% 
Pei-Quan Ye 226 221 1,36% 
Swedbank Försäkring 195 040 1,00% 
Övriga 9 878 644 50,21% 
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Totalt 19 591 129 100,0% 
 
 

Aktieägaravtal  
Såvitt styrelsen känner till förekommer per dagen för upptagande av handel av Bolagets aktier 
inget aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i Flowscape i syfte att skapa ett 
gemensamt inflytande över Bolaget. 
 

Upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth 
Market 
Styrelsen för Flowscape har beslutat att ansöka om upptagande av Bolagets aktier till handel på 
Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är planerad till den 29 november 2022. 

Information om uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier  
Enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska den som inte 
innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar (3/10) av 
röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en 
handelsplattform, och som genom förvärv av aktier i det noterade bolaget ensam eller tillsammans 
med någon som är närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar 
(3/10) av röstetalet för samtliga aktier i det noterade bolaget, omedelbart offentliggöra hur stort 
hans eller hennes aktieinnehav i bolaget är, och inom fyra (4) veckor därefter lämna ett offentligt 
uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).  
 
En aktieägare som själv eller genom dotterföretag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett 
svenskt aktiebolag (”Majoritetsaktieägaren”) har dock rätt att lösa in resterande aktier i bolaget. 
Ägare till de resterande aktierna (”Minoritetsaktieägarna”) har en motsvarande rätt att få sina 
aktier inlösta av Majoritetsaktieägaren. Förfarandet för inlösen av Minoritetsaktieägarnas aktier 
regleras närmare i aktiebolagslagen (2005:551).   
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FLOWSCAPES BOLAGSORDNING
§ 1 Firma

Bolagets firma är Flowscape Technology AB (publ)

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och internetapplikationer samt idka därmed förenlig 
verksamhet i Sverige. 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor. 

§ 5 Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller 
två kvalificerade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 8 Föranmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen 
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma 
endast om aktieägare anmält antalet biträden på det sätt som anges ovan.

§ 9 Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. 
Samtidigt som kallelser sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har 
skett. 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer 
att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller flera justeringsmän 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad



52

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut angående 

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 

c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan finns 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

9. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter 

10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december 

§ 12 Avstämningsbolag 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.

Antagen på årsstämma den 1 juni 2022 
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LEGALA FRÅGOR

Väsentliga avtal

Det finns inga väsentliga avtal som Bolaget har ingått under en period om två år omedelbart föregående 
offentliggörandet av denna Bolagsbeskrivning och Bolaget är inte part till något avtal som innehåller 
en bestämmelse enligt vilken Bolaget har en skyldighet eller rättighet som är väsentlig för Bolaget per 
Bolagsbeskrivningens datum (i båda fallen undantaget avtal som ingåtts som en del i den löpande verksamheten).

Immateriella rättigheter

Flowscape äger följande domännamn: crowdsoft.com, crowdsoft.se, crowdsofttech.se, flowdemo.se, flowscape.
biz, flowscape.co, flowscape.eu, flowscape.info, flowscape.se, flowscape.tech, flowscapesoftware.co.uk, 
flowscapesoftware.com, flowscapesoftware.se, flowscapesolutions.com, flowscapetech.com

Flowscape som varumärke är skyddat i Europa och USA. 

Försäkring

Bolaget har sedvanliga företagsförsäkringar och styrelsen bedömer att nuvarande försäkringsskydd är 
tillfredsställande med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Miljöfrågor och tillståndspliktig verksamhet

Hårdvaran som Flowscape återförsäljer måste vara CE19, FCC20 och IC-märkt21, vilket innebär att Bolaget  
måste samarbeta med underleverantörer som tillhandahåller sådan certifierad hårdvara. Bolaget följer även  
RoHS-direktivet22.

I övrigt varken innehar eller behöver Bolaget inneha specifika tillstånd, certifikat eller licenser som kan påverka 
eller begränsa Bolagets verksamhet eller medföra höga kostnader. 

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget är inte involverat i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet 
förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och har inte 
under de två senaste åren varit involverat i några sådana förfaranden, vilka kan få eller under den senaste tiden 
har haft betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående

2018 lånade Reigo Invest, ägt av Peter och Karla Reigo, ut pengar till Flowscape AB. Lånet ingicks med 
nollprocentig ränta och därmed inte på marknadsmässiga villkor. Sista amorteringen uppgående till 1 Mkr gjordes  
i april 2020. Amorteringen påverkade inte Flowscapes omsättning under 2020.

Utöver transaktioner med helägda dotterbolag, vilka framgår av Bolagets införlivade finansiella rapporter, har inga 
andra närståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget ägt rum under den period 
som täcks av den historiska finansiella informationen fram till datumet för denna Bolagsbeskrivning.  
Samtliga koncerninterna transaktioner utförs och har utförts på marknadsmässiga villkor.

19 Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med för produkten aktuell EU-lagstiftning
20 FCC står för Federal Communications Commission, vilket är en amerikansk myndighet som godkänner alla elektronikprodukter som   
     innehåller en radiomodul
21 IC-certifiering, alias ISED-certifiering, är en obligatorisk certifiering för trådlösa produkter som säljs i Kanada, 
22 RoHS är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
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Bolaget ägt rum under den period som täcks av den historiska finansiella informationen fram till datumet för denna 
Bolagsbeskrivning. Samtliga koncerninterna transaktioner utförs och har utförts på marknadsmässiga villkor.

Kostnader för Listbytet

Bolagets totala kostnader för Listbytet beräknas uppgå till cirka 0,74 Mkr. Dessa kostnader hänförs till finansiell 
rådgivning, revisorer, legal rådgivning, avnotering/notering etc. 

Rådgivares intressen

Inga av Bolagets rådgivare, finansiella intermediärer eller experter bedöms varken direkt eller indirekt ha några 
väsentliga intressen i Bolaget eller Listbytet. Advokatfirman Lindahl KB kan komma att tillhandahålla ytterligare 
legal rådgivning till Bolaget.

Handlingar tillgängliga för inspektion

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga för inspektion under Bolagsbeskrivningens giltighetstid på 
Bolagets huvudkontor på Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm: (i) Flowscapes bolagsordning; (ii) Flowscapes 
registreringsbevis; (iii) Flowscapes årsredovisning 2020 med bifogad revisionsberättelse; (iv) Flowscapes 
årsredovisning 2021 med bifogad revisionsberättelse och (v) Bolagsbeskrivningen. Handlingarna under (i) samt 
(iii)-(v) finns även i elektronisk form på Bolagets webbplats: https://flowscapesolutions.com/. 
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Historisk finansiell information

Moderbolagets och koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåren 2020 - 2022 utgör en del av 
Bolagsbeskrivningen och ska läsas som en del därav. Dessa finansiella rapporter återfinns i Bolagets 
årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 till 2021 samt i Bolagets Q3-rapporter för 2022 och 2021. Fullständig 
historisk finansiell information införlivas genom hänvisning, där hänvisningar görs enligt följande: 

• Årsredovisningen 2020: Förvaltningsberättelse (sidan 1), Förändring eget kapital (koncernen sidan 8 och   
 moderbolaget sidan 13), Resultaträkning (koncernen sidan 5 och moderbolaget sidan 10), Balansräkning   
 (koncernen sidan 6 och moderbolaget sidan 11), Kassaflöde (koncernen sidan 9 och moderbolaget sidan   
 14), Redovisningsprinciper och noter (sidan 15) och Revisionsberättelse (sidan 29). 

• Årsredovisningen 2021: Förvaltningsberättelse (sidan 1), Förändring eget kapital (koncernen sidan 9 och   
 moderbolaget sidan 14), Resultaträkning (koncernen sidan 6 och moderbolaget sidan 11), Balansräkning   
 (koncernen sidan 7 och moderbolaget sidan 12), Kassaflöde (koncernen sidan 10 och moderbolaget sidan  
 15), Redovisningsprinciper och noter (sidan 16) och Revisionsberättelse (sidan 34).

• Q3-rapport 2021: Förändring eget kapital (koncernen sidan 12 och moderbolaget sidan 17), Resulta  
 träkning (koncernen sidan 9 och moderbolaget sidan 14), Balansräkning (koncernen sidan 10 och   
 moderbolaget sidan 15) och Kassaflöde (koncernen sidan 13 och moderbolaget sidan 18).

• Q3-rapport 2022: Förändring eget kapital (koncernen sidan 12 och moderbolaget sidan 17), Resulta  
 träkning (koncernen sidan 9 och moderbolaget sidan 14), Balansräkning (koncernen sidan 10 och   
 moderbolaget sidan 15) och Kassaflöde (koncernen sidan 13 och moderbolaget sidan 18).

Samtliga dokument vilka är införlivade genom hänvisning finns att tillgå elektroniskt via Flowscapes webbplats: 
https://flowscapesolutions.com/investor-relationships. De delar av den finansiella informationen som inte har 
införlivats genom hänvisning har bedömts antingen inte vara relevant för investerare eller återfinns på annan plats 
i Bolagsbeskrivningen. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 - 2021 har reviderats av Bolagets 
revisorer och revisionsberättelsen är fogad till respektive årsredovisning.

Redovisningsstandard

Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2021 och 2020 samt de ej reviderade Q3-rapporterna för 2021 och 2022 
har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning och koncernredovisning K3 
(BFNAR 2012:1) och Årsredovisningslagen. 
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