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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MOVE ABOUT GROUP AB  
JAN – DEC -2021
STARK TILLVÄXT 

Året avslutades med en rekordhög omsättningsnivå motsvarande en tillväxt  
på 89,3% som inkluderar hela året med Mobileeee och 139% i Q4. Varje  
enskilt dotterbolag i koncernen visade stark tillväxt . Detta är en stor prestation 
med tanke på det omständigheter som har pågått i vår omvärld. De starka 
trenderna från 2020 har fortsatt under året och inleddes med all time high 
för koncernen. Kvartal för kvartal har visat en ökning av totala intäkter sedan 
första kvartalet 2021. Perioden Jan - Dec. 2021 slutade med en all time high 
omsättning på 57,1 miljoner kronor vs.  30,2 miljoner kroner från 2020 Jan 
-Dec  vilket resulterade i totalt 143.078 (111.139) bokningar och 4.993.795 
(4.103.538) Km körda.

VD:s kommentarer
Move About Group började året starkt, med en kraftig försäljnings- 
tillväxt. Varje kvartal har visat att vår nya strategi fungerar och har 
resulterat i en ökning av intäkterna kvartal för kvartal under året. 
Ökningen kommer från organisk tillväxt inom både offentlig-,  
företags- och privatsektorn, där samtliga visar en stark utveckling 
av våra KPI:er. Förvärvet av Mobileeee GmbH i juni 2021 som 
genomfördes för att säkra en bra ingång i Europa blev en succé där 
Tyskland uppvisar en stark tillväxtpotential. Sammantaget har  
detta ökat de totala intäkterna och överträffar samtliga tidigare år 
för koncernen.  

Beslutet av styrelsen att notera koncernen, resulterade i en lyckad 
IPO och notering på Nasdaq First North i Stockholm den 23 Februari 
2022. Processen och förberedelserna tillsammans med våra rådgi-
vare var både utmanande men givande, vilket gjorde att koncernens 
EBIT resultat 2021 påverkades av stora engångskostnader.

Inför 2021 var Move About Group inriktad på tillväxt med ett antal 
nya pooler planerade att lanseras under året. Offentliga pooler  
öppnades på alla våra marknader under året. Koncernen har  
bevisat sin förmåga att klara konkurrensen där flera anbud har  
vunnits under året i samtliga länder. I Tyskland har det vunnits  
mobilitetsanbud bland annat för distriktet Main-Taunus med flera. 
För Sveriges del har vi vunnit anbuden för kommunerna Sundby-
berg, Linköping och Karlskrona. För den norska marknaden har vi 
vunnit anbud för bland annat kommunerna Indre Østfold och 
Halden för att nämna några. Detta visar att kommuner och regioner 
tar ett stort ansvar för att minska klimatpåverkan.

Dessutom öppnas flera offentliga pooler i våra länder, vilket  
gör våra erbjudanden mer tillgängliga och mer attraktiva. 
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Utöver det har vår egen greentech plattform vuxit sig ännu starkare 
och mer agile vilket har gett oss möjlighet att interagera med andra 
plattformar som ex. det nationella kollektivtransport systemet  
”En tur” i Norge, som deras första externa mobilitets partner.
  
Vår partnerstrategi fungerar och vi har hittils öppnat pooler i hela 
Norge som gör det möjligt för lokala leverantörer att driva sina 
egna bilpooler.

Första kvartalet 2022 som är första perioden efter pandemin visar 
att det finns en stor potential för koncernens tjänster. Men effekterna 
av Covid-19 har påverkat företagssektorn under hela året 2021.  
Eftersom många företag tenderar att skjuta upp beslut eftersom 
anställda arbetade på distans och den fortsatta utvecklingen av 
pandemin var osäker. Trots detta så har flera offentliga pooler  
öppnats, flera anbud har vunnits och företag återvänder nu till våra 
tjänster eftersom pandemin nu har mindre inverkan på vårt  
samhälle. Kriget i Ukraina påverkar produktion av elektriska bilar. 
Detta kan ha en inverkan på vår performance under innevarande år.

2021 jan – dec jämfört med 2020 jan – dec totala ackumulerade 
siffror visar följande trend;

•     Bokningarna ökade med 44 % till 143.078 (111.139)
•     Det totala antalet medlemmar ökade med 45 % till

54 238 (37.318)
•     Körsträckan ökade med 18 % till 4 994’ (4.237’) km
•     De sparade CO2-utsläppen ökade med 18 % till 474 (402) ton

De totala intäkterna ökade med 17,8 Mkr eller 57% och uppgick  
till 48,0 Mkr (30,2). Användningen av delad mobilitet verkar ha 
förändrats under pandemin där vi ser en ökande trend under 2021. 
Strategin att kombinera företags- och offentliga pooler i det mobila 
ekosystemet har visat sig framgångsrikt. En ytterligare effekt av 
pandemin tycks vara ett förändrat körmönster då vi ser längre resor 
både i miltal och tidsåtgång per bokning.

Justerad EBITDA visade negativt 16,1 miljoner SEK för jan - dec 
2021, jämfört med 2,9 MSEK jan - dec 2020. Justeringsposter är  
kostnad för SBR, Noteringskostnad och Förvärvskostnad. Det  
minskade EBITDA-resultatet beror på effekterna – direkt och indirekt 
– av Covid-19 och kostnader för att skapa tillväxt i vår verksamhet 
samtidigt. Direkt på grund av kostnader som att bygga organisa-
tion, förbereda flottan, IT-utvecklingskostnad och bibehålla en god  
servicenivå inriktad på expansion. Indirekt på grund av öppnandet 
av nya siter i våra regioner, samt av uppbyggnaden av medlems-
basen.

Tidig höst började med en lättnad av Covid – 19-restriktioner tills 
en hård stängning mötte oss igen på grund av Omnikron- 
situationen senare under hösten. Nu när vi går in på 2022 lättar 
pandemin sitt grepp om världen eftersom Omnikron verkar orsaka 
färre sjukhusinläggningar. När vi går in i mars 2022 verkar  
Covid-pandemin vara under kontroll och marknaden och allmänheten 
uppmanas till att återgå till det normala.

Sedan kom den brutala attacken från Ryssland på Ukraina den  
24 februari vilken inverkan detta kommer ha på allmänhetens 
beteende är vid denna tid när rapporten släpps oförutsägbar. 

Som nämnts i vår Q3-rapport tror vi fortfarande att människor 
kommer att kombinera distansarbete med arbete på sin arbet-
splats och en ännu högre efterfrågan på delade mobilitetstjänster 
förutses. 
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LEDNINGSRAPPORT

Move About Group

HÖJDPUNKTER

Året avslutades med rekordhöga intäkter i koncernen.
När Mobileeee GmbH införlivas från 2021.01.01 ökar den totala intäkterna med 89,3% jämfört med förra året. (Kontrolldatum 16.06.2021) 
och 139% oktober – december 2021 vs. 2020.

EBITDA visade på en negativ utveckling och slutade på -26,2 miljoner SEK. Justerad EBITDA visar på -16,1 miljoner kronor, vilket är en  
minskning med 20,1 miljoner kronor jämfört med 2020. Detta har främst att göra med en engångskostnad för att göra koncernens börsin-
troduktion redo och bygga en ny organisation. Företaget har samtidigt lyckats få verksamheten att växa vid sidan av noteringsprocessen, 
bygga upp organisation, processer och rutiner för att möta utmaningarna i ett börsnoterat företag.

 
SEK’000

Ej reviderat
2021 Jan - Dec

 
2020 Jan - Dec 2019 Jan - Dec 2021 Q4 2020 Q4

Totala inntäkter  57 142  30 188  28 175  16 230  6 793 

Bruttovinst  31 952  21 211  22 609  10 307  4 472 

Rörelsesresultat före  av- och nedskrivningär -26 185 -91  3 643 -13 504 -2 954 

Röreslesresultat -47 772 -9 227 -3 379 -20 144 -5 222 

Summa tilgångar  134 029  24 714  23 844  134 029  24 714 

Kortfristiga skulder  95 203  24 451  21 266  95 203  24 451 

Långfristiga skulder  33 487  8 880  11 122  33 487  8 880 

Eget kapital  5 340 -8 617 -8 544  5 340 -8 617 

Koncernens prestation kvartal för kvartal har varit på uppgång under hela året. Drivet av förvärvet av Mobileeee GmbH från och med 
16.06.2021. Kvartalsvisa resultat på totala intäkter visas nedan, kvartal för kvartal, ( justerad EBITDA)

MSEK 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4

Totala inntäkter  7,4  6,8  7,5  11,2  12,0  16,2 

Bruttovinst  5,4  4,5  4,9  5,6  7,4  10,3 

Justerat rörelsesresultat före  av- och 
nedskrivningär  0,6 -3,0 -4,1 -2,4 -3,3 -9,0 

Justerat röreslesresultat -1,9 -5,3 -7,1 -5,0 -8,8 -17,9 

     Reviderat    Ej reviderat  
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STRATEGISK UTVECKLING STATUS PÅ OPERATIVA  
MARKNADER

Vi fortsatte vårt fokus på vår strategi för Smart & Agile tillväxt där vi 
fokuserar på att föra vårt hållbara delade mobilitetskoncept till så 
många städer som möjligt. Den här strategin ligger fast men vi  
kommer noga övervaka och överväga risker innan vi ingår nya 
avtal, särskilt med hänsyn till situationen i Ukraina. 

De kombinerade forsknings- och planeringsaktiviteterna, där även 
vårt nyförvärvade team i Tyskland bidrar, fortsätter över hela  
Europa som förberedelse för kommande etableringar i nya städer 
och länder. Förvärvet och implementeringen av Mobileeee GmbH  
i Move About-gruppen har varit framgångsrikt och vi kommer att 
använda denna position som vår spjutspets på den tyska och  
europeiska marknaden under den kommande framtiden. 

Utgivningen av sjätte utvärderingsrapporten från IPCC (The UN  
Intergovernmental Panel on Climate Change) visar på nödvän-
digheten av “tid att agera”. Vi tror att våra klimatsmarta mobilitetst-
jänster passar perfekt för företag, kommuner, statliga organ och 
andra att engagera sig i och att leverera efter sin ESG plan, med 
verkliga utsläppsbesparingar till det bästa för vår planet.

På våra befintliga operativa marknader blev effekterna av Covid-19, 
2:a och 3:e vågorna snabbt uppenbara, eftersom människor  
uppmuntrades att arbeta hemifrån i både den offentliga och privata 
sektorn och alla utbildningsinstitutioner stängdes. När de interna-
tionella gränserna stängdes minskade dessutom det internationella 
resandet avsevärt. 

Som ett svar på det ökade vi vår offentliga strategi och ökade också 
vår närvaro tillsammans med våra strategiska partners. Detta har 
lett till ökade intäkter trots covid 19-effekterna. Vår operativa  
aktivitet har bibehållits och hela flottan av elbilar är i drift och växer.  
Genom vår ambitionsstrategi för skalning och förvärv är vår organi-
sation redo att genomföra vår ursprungliga etableringsplan   
i sin fulla omfattning. Nu ännu mer bemyndigad av vår framgångs-
rika noteringsprocess där koncernen har fått förbättrade  
möjligheter för att kunna överträffa förväntningarna. Nu när vi  
kommer ur pandemin är vi förberedda på en kraftig tillväxt, med  
ny finansiering klar och en organisation som står redo.

2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4

18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

-

TOTAL INKOMST

139% 
Q4 2021 vs Q4 2020



89% 
Omsättningstillväxt  

2020 till 2021
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Koncernen fortsatte på den stigande trenden från de senaste  
kvartalen, och uppfyllde våra tillväxtambitioner för året. Ett starkt 
fjärde kvartal slutade med all time high både gällande kvartals- och 
årsresultat för koncernen. Q4 isolerat visade en total omsättning på 
16,2 Mkr, en ökning med 9,4 Mkr från Q4 2020(6,8). 

En total tillväxt på 128 egenägda bilar för hela året 2021 mot 62 bilar 
för 2020, där 51 bilar kom till under Q4 2021.

Vi ser en ökning av efterfrågan på våra tjänster och en medlem-
stillväxt för kvartalet visar 3 368 ytterligare medlemmar och 16 920  
för året.

Norge
Q4 visade en positiv trend från de redan positiva Q3-siffrorna. 
Norge har haft en hög pipeline som har genererat i att 6 nya 
B2B-kontrakt tecknades under Q4 totalt. 6 nya publika platser  
öppnades som planerat under Q4. Stavanger 1 & 2, Skøyen och 
Kongsberg. Flera offentliga pooler är planerade att öppna under 
första kvartalet 2022 för att fortsätta de starka trenderna för nya 
platser och ökad tillgänglighet för våra tjänster. 

Totala intäkter Q4 2021 hamnade på +53,7% och slutade på 4,3  
miljoner kronor, + 2,3 miljoner mot förra året på 2,0 miljoner kronor. 
Q4 EBT slutade på negativa SEK 11,4 miljoner, en minskning med 
8,8 miljoner jämfört med förra året på negativa SEK 2,6 miljoner. 
Detta beror på flera saker tex. engångsposter när det gäller  
noteringsprocessen och även kostnaden för att bygga organisa-
tionen för att möta vår nya situation som börsnoterat företag.

Vi har under hela 2021 sett effekterna av digital marknadsföring och 
dess inverkan på medlemstillväxten. Q4 är inget undantag där vår 
SoMe-strategi har visat sitt värde. Allt fler riktade kampanjer lanse-
rades för alla våra kundsegment. Dessutom har det genomförts 
traditionell telefonförsäljning och flygbladsincitament under perioden 
med stor framgång.

Sverige 
Q4 har varit ännu en hektisk period med mycket aktiviteter 
pågående. Flera kommuner t.ex. Sundbyberg och Linköping och 
många företagskunder är uppsignade till flottsupport. 

Vissa startade under Q3 och några för start under Q4 och Q1 2022. 
”Customer first mindset” i kundservice mäts och trendar positivt. 
Liksom i Norge öppnas även 6 nya publika pooler i Sverige under 
Q4. Vi har öppnat våra tjänster i Sundbyberg, Karlskrona och 
Linköping tillsammans med 3 nya platser i Göteborg. Sverige slutade 
med en total intäkt för fjärde kvartalet på 5,4 miljoner kronor en 
minskning med -1,0 miljoner kronor jämfört med Q4 2020 (6,4). Q4 
EBT slutade på negativa 4,7 miljoner kronor, en minskning med 5,2 
miljoner kronor jämfört med Q4 2020. Nedgången har bland annat 
att göra med skalningen av vår verksamhet, och engångskostnader 
för vår noteringsprocess. 

Tyskland
Den positiva trenden för Tyskland där hög efterfrågan och fokus på 
delade mobilitetstjänster och miljömedvetenhet utlöser flera nya 
affärsmöjligheter. Flera nya företagskunder har kommit in under 
fjärde kvartalet och flera stora affärer har tecknats för start under 
första halvåret 2022. Q4 slutade på totalt 5,9 miljoner kronor i intäkter, 
en ökning med 0,3 miljoner kronor och % jämfört med Q4 2020(5,6). 
Q4 EBT slutade på negativa SEK 2,0 miljoner, en ökning med SEK 
0,7 miljoner jämfört med. Q4 2020. 
 

GRUPP  
OKTOBER - DECEMBER 2021
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Norge Jan – Dec 2021
Koncernens prestationer bygger på goda lokala prestationer och 
ansträngningar. Vår norska verksamhet är inget undantag. 2021 har 
varit ett år med stora framgångar för vår norska verksamhet och för 
koncernen. Vårt team har utökats med nya säljare under hela året. 
Det har varit stort fokus på att utnyttja strategiska partnerskap  
genom ex. Autogruppen för vår nationella expansionsstrategi.  
Jan - Dec 2021 totala intäkter ökade med +53,7% och slutade på 
13,4 miljoner SEK, + 4,7 miljoner mot förra året på 8,7 miljoner SEK. 
Jan – Dec 2021 EBT slutade på negativa 26,6 miljoner kronor, en  
minskning med 20,0 miljoner kronor från förra året. De främsta  
orsakerna till avvikelsen beror på engångsposter för noteringspro-
cessen och även uppbyggnaden av den framtida organisationen 
för att kunna möta utmaningarna som börsnoterat bolag. Trots att 
marknaden har påverkats av Covid-19-pandemin där företag  
har varit tvungna att stänga kontor och människor har arbetat på 
distans, har Move About fortfarande kunnat öka intäkterna från 
kommuner. Beslut om nya företagspooler är försenade på grund  
av osäkerhet för när de anställda kommer tillbaka från  
distansarbete. Detta bromsar den beräknade tillväxten för våra 
företagskunder. 

Tre nya kontrakt i kommunerna Indre Østfold, Marker och Skiptvedt 
startade. Vi har även fortsatt vårt kontrakt med kommunen  
i Halden. Totalt öppnades 10 offentliga pooler under året. De nya 
poolerna är Drammen, Kongsberg, Stavanger, Skøyen 1 & 2,  
Tåsen och flera pooler i Oslo. Vår pipeline av möjligheter till större 
samarbeten växer. Och vi ser redan nu effekter av pandemins  
minskade tryck på samhället. Allt som allt en stor prestation från 
det norska teamet. 

Sverige Jan – Dec 2021
Vårt svenska team har arbetat hårt med prospekt och nya kontrakt 
både för kommunsektorn men även mot större företagskunder. 
Utöver det har vår strategi för expansion även inom  
den offentliga sektorn bevisat att det är värt det. Totala intäkter jan 
– dec 2021 slutar på 24,2 miljoner SEK, SEK + 1,1 miljoner mot förra 
året på 23,1 miljoner SEK. Jan – dec 2021 EBT slutade på negativa 
4,1 miljoner kronor till största delen beroende på  
en ökning av nya bilar för att öppna nya pooler, en minskning med 
6,4 miljoner kronor från positiva 2,2 miljoner kronor januari – dec 
2020. Resultatet har påverkats av Covid 19 och förseningar vid start 
av nya pooler.

Nya kontrakterade företagskontrakt registreras för Q4, utöver större 
fastighetssamarbeten för att etablera samåkning i större bostad-
sprojekt.  Intäkterna av dessa kommer vi se effekter av i första 
halvåret 2022.

Tyskland Jan – Dec 2021
Det tyska företaget Mobileeee GmbH förvärvades under juni/juli 
2021. Vilket förde Move About till en aktieägarposition på 72,8%  
i bolaget i slutet av juli. Förvärvet och övergången till Move About 
Group har varit en succé från start. Koncernen har börjat att  
samarbeta som en enhet med gränsöverskridande verksamhet för 
att skapa mervärde till alla dotterbolagen.

Mobileeee GmbH avslutade året med 213 bilar i drift, ett lägre antal 
än förväntat på grund av en hög efterfrågan för elbilar i Tyskland 
och med en konstant eftersläpning i leveranserna.

Jan – Dec 2021 landade på en total intäkt på +14,5% och + 2,5 Mkr, 
vilket slutade på 19,8 Mkr vs. 17,3 miljoner kronor för 2020.  
Då förvärvet av Mobileeee GmbH skedde 2021-06-16 ingår 10,4 Mkr 
i koncernens siffror för året. Se ytterligare information om förvärvet 
i noterna till delårsrapporten. Jan -Dec 2021 EBT slutade på  
negativa 6,3 miljoner SEK vs. 4,1 miljoner kronor för jan – dec 2020.  
EPT från 16.06.2021 7 till 31.12.2021 slutade på negativa  
5,0 miljoner SEK.

KONCERNEN

2021 har varit ett framgångsrikt år för koncernen där vi har levererat 
utefter vår strategi. Vi har byggt en helt ny organisationsstruktur 
både legalt och operationellt. Vi har stärkt nyckelfunktioner med 
kvalificerad kompetens som kommer ha stor inflytelse för vår 
tillväxt framåt. Vi har investerat och förnyat våra affärssystem,  
konverterat våra koncernredovisningsstandarder och valt ett nytt 
revisorsbolag, KPMG, för alla bolag i koncernen. Allt vid sidan av 
förberedelserna för börsintroduktionen.

Koncernen har aldrig varit mer redo för att kunna möta marknaden 
och för att få vår verksamhet att växa på såväl våra befintliga som 
nya marknader.

Året slutade med ett bra fjärde kvartal och slutade med en  
rekordhög omsättning vid årets slut. Inkluderat vårt nyförvärvade 
tyska dotterbolag Mobileeee GmbH från och med 2021-01-01 
(förvärvsdata 2021-06-16) visade totala intäkter 57,1 miljoner SEK. 
En ökning med 89,3 % jämfört med helåret 2020 (30,2). Totala  
intäkter för koncernen slutade på 48,0 miljoner kronor, (Mobileeees 
siffror från 16.06.21) en ökning med 17,8 miljoner kronor från 2020 
(30,2).

JAN – DEC 2021
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HÖJDPUNKTER SOM FINNS NEDAN FÖR KONCERNENS  
KONCERNREDOVISNING.
  

Finansiella nyckeltal
SEK 000’ 2021 Jan - Dec 2020 Jan - Dec 2021 Oct - Dec 2020 Oct - Dec

Totala inntäkter  48 034  30 188  16 230  6 793 
Bruttovinst  29 960  21 211  10 307  4 472 
Rörelsesresultat före  av- och nedskrivningär -26 185 -91 -13 504 -2 954 
Justerat rörelsesresultat före  av- och nedskrivningär -16 147  1 479 -13 504 -2 954 
Resultat efter finansiella poster -47 772 -9 890 -20 144 -5 222 
Summa tilgångar  134 029  24 714  134 029  24 714 
Kortfristiga skulder  95 203  24 451  95 203  24 451 
Långfristiga skulder  33 487  8 880  33 487  8 880 
Eget kapital  5 340 -8 617  5 340 -8 617 
Netto rörelseskapital -11 924 -16 387 -14 408 -11 007 
Netto räntebärande skuld  21 199  1 307  21 199  1 307 

Cash Flows 2021 Jan - Dec 2020 Jan - Dec 2021 Oct - Dec 2020 Oct - Dec

Löpande verksamhet -19 833  3 166 -4 420 -5 632 
Investeringsverksamheten -8 855 -18 -8 741  -   
Finansieringsverksamheten  33 440 -3 094  12 392  4 137 
Fritt kassaföde -28 688  3 147 -13 160 -5 632 
Likvida medel vid årets slut  5 851  981  5 851  981 

FÖRÄNDRINGAR I KONCERN

Under 2021 har koncernen framgångsrikt uppnått sina mål att bli 
ett börsbolag.  Något försenat noterades gruppen på Nasdag First 
North i Stockholm 2022-02-23. Det nybildade moderbolaget för 
koncernen Move About Group AB är noteringsenhet. Aktieägare 
från den gamla koncernen som innehar Move About AS, Norge har 
alla, från och med den 8 oktober 2021, bytt sina aktier till aktier i det 
börsnoterade företaget Move About Group AB. 

Move About AS, som dåvarande moderbolag, avslutade en kapi-
talökning på 25 miljoner NOK under februari 2021 och ytterligare 
12,5 miljoner NOK i juni. Detta utöver kapitalökningen i mars 2020 
på 8 MNOK. Dessutom omstrukturerar vi våra finansiella positioner 
genom att förlänga och utöka våra kreditgränser med våra leasing-
partners. 

Bolaget har under de tre första kvartalen 2021 utökat leasinglinjer 
på totalt 60 MNOK med olika leverantörer. Arbetet med att säkra 
ekonomin för framtida tillväxt kommer att fortsätta och vi räknar 

med att säkra ytterligare leasinglinjer primo Q4 2021. Move About 
AS har beviljats ett brygglån på 10 miljoner kronor tills noterings-
likviden är tillgänglig.

Move About Group AB, det nya holdingbolaget för koncernen,  
har inte haft någon aktivitet under perioden. Aktieägare i det tidigare 
holdingbolaget i koncernen Move About AS byts från Move About 
AS till Move About Group AB från och med den 8 oktober 2021.  
Dessutom har det nya koncernbolaget ingått ett kortsiktigt avtal 
om en bryggfinansiering på 10 miljoner kronor i december 2021 för 
att säkra likviditeten för koncernen fram till noteringen  
i februari.
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RISKER

De risker som definieras nedan beskrivs för koncernen. Finansiell 
risk presenteras i noterna till delårsrapporten

COVID-19

När effekterna av Covid-19 minskar och det allmänna samhället 
öppnar igen, förväntar vi oss att våra tjänster på både offentliga och 
företagsmarknader kommer att eskalera. Företag kommer att vara 
tillbaka på normal aktivitet och att arbeta hemifrån har blivit de nya 
normala. Att arbeta hemifrån/distans har ökat fokus på att utnyttja 
alternativ till att äga en privat bil. 

TILLVÄXT BORTOM COVID-19

Vi har en fast övertygelse om att marknaden kommer att återvända 
starkt i takt med att samhället återöppnar med regelbundna  
aktiviteter i takt med att utbildningsinstitutioner och arbetsplatser 
öppnar igen och det internationella resandet återupptas. Vi förbe-
reder oss för en stark omstart och förbereder nya produkter för  
att stödja behovet av delad mobilitet.

Vår ambition att slutföra en marknadsnotering under 2021 avbröts 
till den 23 februari 2022.

Över hela Europa ser vi tydliga trender och planer på att återställa 
och fokusera på hållbara mobilitetslösningar efter covid-19.  
Det förväntas att kollektivtrafik i många städer inte kommer att vara 
det föredragna valet av mobilitet till att börja med. Move About 
Group förväntar sig således ett stärkt stöd för delad mobilitet och 
ett starkt politiskt fokus på gröna mobilitetslösningar.

HALVLEDARE OCH ÅTKOMST  AV ELBILAR

På grund av pandemin finns det en underproduktion av halvledare 
som används i alla bilar. Bristen på produktionskapacitet kan leda 
till brist på elbilar på marknaden. Koncernen som helhet arbetar 
med planer för att säkerställa efterfrågan på ytterligare volym och 
tillväxt i alla närvarande geografiska områden.

RYSSLANDS INVASION AV
UKRAINA

När denna rapport gjordes har Ryssland invaderat Ukraina den 
24.02.2022. Detta gör affärsklimatet på våra marknader oförutsäg-
bara och vi har i detta skede ingen information om hur detta  
kommer att påverka vår verksamhet. Ändå fruktar vi att en effekt av 
denna fientliga attack mot Ukraina kan leda till höjda elpriser, ökad 
inflation och höjda räntor och drabba finansmarknaderna som 
exempel.
 

Styrelsen har godkänt den sammanfattade sammanställda  
delårsrapporten för januari - december 2021. Rapporten har inte 
varit föremål för revision eller granskning.

Koncernstämman för årets slut den 31 december 2021 är planerad 
att hållas på koncernens huvudkontor i Göteborg den 21 juni 2022.

För ytterligare information:

Morten A. von Krogh, 
Koncern VD, 
telefon: +47 971 94 931, 
mail; IR@moveaboutgroup.com

Move About Group  AB,  
Magasingatan 22, 
411 18 Göteborg, 
Org. no: 559311 - 9232, 

www.moveaboutgroup.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB er bolagets Certified Adviser och kan nås på 
telfon, 08-5030 1550, och via e-mail, ca@mangold.se.

474 ton 
Co2-utsläpp

sparat under 2021



SEK 16,2 miljoner

Q4 Totala inkomster
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Det nybildade moderbolaget Move About Group bildas under 2021 där redovisningsperioden går från 01.06.2021 till 31.12.2021. Det har inte 
varit någon verksamhet i bolaget fram till dess att aktieägarna i det tidigare holdingbolaget Move About As överfördes till det nya innehavet 
från och med 2021-10-08. 

Verksamheten har begränsats till kostnader avseende revision/rådgivning och andra konsulter. Dessutom gjorde koncernen ett brygg- 
finansieringslån i december 2021. 

SIFFROR FÖR MODERBOLAGET MOVE ABOUT GROUP AB

RESULTATRÄKNING

Move About Group AB 
SEK 000’ 2021 Jun -Dec

Nettoomsätning  -   
Övriga rörelsesinntäkter  -   
Totala inntäkter  -   
Kostnad for sålda tjänster  -   
Bruttovinst  -   

Personalkostnader  -   
Övriga extärna kostnader  275 
Rörelsesresultat före av- och nedskrivningar  275 
Av- och nedskrivning av mateiella och immateriella anleggstilgångar  -   
Röreslesresultat -275 
Finansnetto  968 
Resultat före skatt -1 243 
Skatt
Resultat efter skatt -124 

Periodens omräkningsdifferanser vid omräkning av utenländska verksamheter
Periodens övrigt totalresultat -1 243 
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SEK 000’
Balansräkning 31.12.2021

Anleggningstilgångar  -   
Immateriella tilgångar  -   
Materiella tilgångar  -   
Andelar i interessebolag  503 
Uppskjutna skattefordringar  -   
Kundfordringar och övriga fordringar  9 500 
Summa anleggningstilgångar  10 003 

Omsätningstilgångar    
Varulager  -   
Kundfordringar och övriga fordringar  -   
Likvida medel  62 
Summa omsätningstilgångar  62 
Summa tilgångar  10 066 

Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder  -   
Avstättningar for övriga skulder och kostnader  -   
Summa långfristiga skulder  -   

Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
Aktiekapital  503 
Överkursfond  -   

Omräkningsreserv  -   
Balanserad vinstmedel -1 243 
Eget kapital hänförligt tillmoderbolagets ägare -740 
Innehav utan bestämmande inflytande  -   
Summa eget kapital -740 

Move About Group

BALANSRÄKNING

Kortfristiga skulder
Leveratörsskulder och övriga skulder  364 
Aktuell skatteskuld  -   
Räntbärande skulder  10 392 
Avstättning förövriga skulder och kostnader  50 
Summa kortfristiga skulder  10 805 
Summa skulder  10 805 
Summa eget kapital och skulder  10 066 
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Move About Group

SEK 000’
Resultaträkning 2021 Jan - Dec 2020 Jan - Dec 2021 Oct - Dec 2020 Oct - Dec

Nettoomsätning  45 791  26 574  15 092  6 106 
Övriga rörelsesinntäkter  2 243  3 615  1 138  687 
Totala inntäkter  48 034  30 188  16 230  6 793 
Kostnad for sålda tjänster  18 074  8 977  5 924  2 321 
Bruttovinst  29 960  21 211  10 307  4 472 

KONCERN - KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 -    -    -    -   

Personalkostnader  26 832  11 550  8 730  5 016 
Övriga extärna kostnader  29 313  9 753  15 081  2 411 
Rörelsesresultat före av- och nedskrivningar -26 185 -91 -13 504 -2 954 
Av- och nedskrivning av mateiella och immateriella 
anleggstilgångar  18 601  9 136  6 640  2 268 

Röreslesresultat -44 786 -9 227 -20 144 -5 222 
Finansnetto  2 986  663  2 343 -1 238 
Resultat före skatt -47 772 -9 890 -22 487 -5 309 
Skatt  -    -    -    -   

Resultat efter skatt -47 772 -9 890 -22 487 -5 309 

Periodens omräkningsdifferanser vid omräkning  
av utenländska verksamheter -467  800  283 -101 

Periodens övrigt totalresultat -48 239 -9 089 -22 205 -5 410 

Övrigt totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -46 351 -9 890 -21 950 -5 309 
Innehav utan betämmande innflytande -1 421  -   -538  -   

Resultatr per aktie
Före utsprädning (24. 927. 100) -1,86 -0,40 -0,88 -0,21 
Efter utsprädning (24. 927. 100) -1,86 -0,40 -0,88 -0,21 

Övrigt totalresultat -467  800  283 -101 

Periodensomräkningsdifferanservid omräkning  
av utenländska verksamheter -467  800  283 -101 

Periodens övrigt totalresultat  -    -    -    -   
Totalresultat hänförlligt till:
Moderbolagets ägare -322  800  206 -101 
Innehav utan betämmande innflytande -145  -    77  -   

Totalresultat hänförlligt till:
Moderbolagets ägare -46 673 -9 089 -21 744 -5 410 
Innehav utan betämmande innflytande -1 566  -   -461  -   
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Move About Group

SEK 000’
Balansräkning 2021 Jan - Dec 2020 Jan - Dec

Anleggningstilgångar
Immateriella tilgångar  43 716  1 307 
Materiella tilgångar  60 890  14 613 
Andelar i interessebolag  15  14 
Uppskjutna skattefordringar  -    -   
Kundfordringar och övriga fordringar  1 238  717 
Summa anleggningstilgångar  105 860  16 650 

Omsätningstilgångar
Varulager  862  214 
Kundfordringar och övriga fordringar  21 457  6 870 
Likvida medel  5 851  981 
Summa omsätningstilgångar  28 170  8 064 
Summa tilgångar  134 029  24 714 

Eget kapital och skulder  -    -   
Eget kapital  -    -   
Aktiekapital  503  -   
Överkursfond  0  -   
Omräkningsreserv  96 -9 910 
Balanserad vinstmedel -5 471  1 293 
Eget kapital hänförligt tillmoderbolagets ägare -4 872 -8 617 
Innehav utan bestämmande inflytande  10 211  -   
Summa eget kapital  5 340 -8 617 

Skulder  -    -   
Långfristiga skulder  -    -   
Räntebärande skulder  500  1 307 
Avstättningar for övriga skulder och kostnader  32 987  7 573 
Summa långfristiga skulder  33 487  8 880 

Kortfristiga skulder  -    -   
Leveratörsskulder och övriga skulder  21 879  19 071 
Aktuell skatteskuld  -    -   
Räntbärande skulder  20 699  -   
Avstättning förövriga skulder och kostnader  52 625  5 380 
Summa kortfristiga skulder  95 203  24 451 
Summa skulder  128 690  33 331 
Summa eget kapital och skulder  134 029  24 714 

KONCERN - SAMMANDRAGEN KONCERNBALANSRÄKNING     
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SEK’000
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond

Om-
räknings-

reserv
Balanserade 
 vinstmedel Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Summa eget 

kapital
earn

Ingående eget kapital 2020-01-01  -    -   -237 -8 307 -8 544  -   -8 544 

Årets totalresultat  -    -    -    -    -    -    -   

Årets resultat  -    -    -   -9 890 -9 890  -   -9 890 

Årets övrigt totalresultat  -    -    800  -    800  -    800 

Årets totalresultat  -    -    800 -9 890 -9 089  -   -9 089 

Transaktioner med koncernens 
ägare

Lämnade utdelningar  -    -    -    -    -    -    -   

Nyemissiona  -    -    -    7 767  7 767  -    7 767 

Aktierelaterade ersättningar  -    -    -    1 250  1 250  -    1 250 

Av personal inlösta aktieoptioner  -    -    -    -    -    -    -   

Summa tillskott från och  
värdeöverföringar till ägare

 -    -    -    9 017  9 017  -    9 017 

Utgående eget kapital 2020-12-31  -    -    564 -9 180 -8 617  -   -8 617 

SEK’000
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond

Om-
räknings-

reserv
Balanserade 
 vinstmedel Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01  -    -    564 -9 180 -8 617  -   -8 617 

Årets totalresultat
Årets resultat  -    -    -   -46 351 -46 351 -1 421 -47 772 
Årets övrigt totalresultat  -    -   -467  -   -467  -   -467 
Årets totalresultat  -    -   -467 -46 351 -46 818 -1 421 -48 239 

Transaktioner med koncernens 
ägare
Tillskott från och värdeöverföringar 
till ägare
Lämnade utdelningar  -    -    -   -6 700 -6 700  -   -6 700 

Nyemissiona  503  -    -    54 519  55 022  -    55 022 

Aktierelaterade ersättningar  -    -    -    2 241  2 241  -    2 241 

Av personal inlösta aktieoptioner  -    -    -    -    -    -    -   
Summa tillskott från och  
värdeöverföringar till ägare

 503  -    -    50 060  50 563  -    50 563 

Innehav utan bestämmande 
innflytelse

 -    -    -    -    -    11 632  11 632 

Utgående eget kapital 2021-12-31  503  -    96 -5 471 -4 872  10 211  5 340 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 
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Kassaflöden 
SEK 000’

2021  
Jan - Dec

2020  
Jan - Dec

2021 
 Oct - Dec

2020  
Oct - Dec

Kassaflöde från rörelseverksamheten 
Resultat före skatt -48 239 -9 890 -22 487 -5 292 
Periodens skatt  -    -    -    -   
Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar  -    -    -    16 
Avskrivningar  18 601  9 136  6 640  2 294 
Förändring i varulager -649  621 -205  415 
Förändring i kundfordringar -5 915 -560 -6 736 -156 
Förändring i leverantörsskulder  7 401  3 213  11 605  1 110 
Aktiebaserade utbetalningar  2 057  1 426  503  1 490 
Övriga förändringar  6 257 -1 159  6 006 -5 595 
Ränta på leasingskulder  655  378  254  84 

Netto kassaflöde från den löpande  
verksamheten -19 833  3 166 -4 420 -5 632 

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Avyttring av anläggningstillgångar  1 238  -    1 238  -   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 093 -18 -9 979  -   
Avyttring av andelar och övriga finansiella tillgångar  -    -    -    -   
Förvärv av andelar och övriga finansiella tillgångar  -    -    -    -   
Förändring av koncerninterna räntebärande skulder  -    -    -    -   
Avyttring av övriga investeringar  -    -    -    -   
Förvärv av övriga investeringar  -    -    -    -   

Netto kassaflöde från investeringsverksamheten -8 855 -18 -8 741  -   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av koncernfordringar  -    -    -    -   
Upptagna långfristiga lån  11 896  2 120  10 392  -   
Upptagna kortfristiga lån  23 639  610  21 661  -   
Amortering av långfristiga lån -751 -438 -188 -187 
Amortering av kortfristiga lån  -    -    -    -   
Nettoförändring av checkräkningskredit  -    -    -    -   
Leasingbetalningar IFRS 16 -18 964 -10 299 -6 459 -2 619 
Ökning/minskning av aktiekapital  10 920  4 913 -19 714  6 943 
Lämnad utdelning  -    -    -    -   
Aktieägartillskott  6 700  -    6 700  -   
Koncernbidrag  -    -    -    -   

Netto kassaflöde från finansieringsverksamheten  33 440 -3 094  12 392  4 137 

Valutakursdifferens i likvida medel  117  91  93 -6 

Nettokassaflöde likvida medel  4 870  144 -675 -1 502 

Likvida medel vid periodens början  981  836  6 526  2 482 

Likvida medel vid periodens slut  5 851  981  5 851  981 

Move About Group

KASSAFLÖDESANALYS - GRUPP 
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Q4
Du är vad du kör.

Klimatsmart mobilitet.
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MODERBOLAG

Koncernen har varit under rekonstruktion under perioden. Move 
About Group AB, vårt nya svenska holdingbolag för koncernen har 
etablerats och alla tidigare aktieägare överförs till den nya enheten 
från och med 2021-10-08

ANTECKNINGAR

NOTE 01 //   GRUNDER FÖR FÖRBEREDELSER  
           OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten är utformad i enlighet med EU-godkända  
IFRS-standarder och EU-godkända tolkningar av tillämpliga stand-
arder, IFRIC. De finansiella rapporterna har upprättats i enlighet 
med IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser  
i Årsredovisningslagen.

Termen “sammanställda finansiella rapporter” avser den finansiella 
information som upprättas genom att kombinera den finansiella 
informationen för enheter under gemensam kontroll, som inte  
uppfyller kraven för en koncern enligt IFRS 10 Koncernredovisning. 
De sammanslagna finansiella rapporterna är avsedda att presentera 
koncernens historiska finansiella information. Ett viktigt krav  
för upprättandet av dessa historiska finansiella rapporter är att alla 
enheter har samma gemensamma kontroll. Detta uppfylls genom 
ägandet av Move About AS/ Move About Group AB.

De redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen är oförän-
drade jämfört med de sammanställda finansiella rapporterna. 
 

FINANSIELL RISK
Företagets källa till sin finansiering görs genom intäkter, eget kapital, 
externa lån, flottarrangemang om leasing och leverantörskrediter.  
Under 2020 och 2021 har bolaget genomfört flera kapitalökningar.  
Där 8 Mkr samlades in 2020 och där 37,5 MNSEK samlades in fram  
till 2021 06. Dessa kapitaltillskott gjordes huvudsakligen endast  
i kontantavräkning och har förbättrat koncernens soliditet och likvidi-
tetspositioner positivt under 2021

Medlen för det insamlade kapitalet är att göra det möjligt för koncernen 
att uppfylla de uppsatta tillväxtmålen och även möjliggöra notering-
sprocessen. Noteringsprocessen i sig görs för att få tillgång till ytterligare 
tillväxtkapital för att säkerställa koncernens tillväxtambitioner. De  
insamlade medlen kommer att användas i linje med företagets strategi. 
Aktieandelen kommer att hållas till cirka 30 %.

 
 
 
 
Andra stora finansieringskällor är leasingramar för de bilar som  
används. Koncernen siktar på att ha finansierings ramar för ytterligare 
leasingkontrakt för kommande 12 månader. Vanliga leverantörer  
stödjer företaget löpande på normala handelskrediter.

Dessutom har bolaget en lånefacilitet i en lokal bank för att klara  
toppar i bolagets positioner.

BROFINANSIERING
Koncernen har under december beviljats ett kortfristigt brygglån på  
10 miljoner kronor för att säkra likviditet tills likviden från noterings- 
processen är tillgänglig. 

KREDITRISK
Företagets intäkter kommer från kreditkortsbetalningar från offentliga 
användare och även intäkter från fakturering av företagskunder.  
Kreditrisken från offentlig användning som betalas med kreditkort är 
mycket låg. När det gäller affärssegmentet kommer vissa kunder att ha 
förskottsbetalning och vissa inom områden. Tjänsten kommer att 
stängas om den inte betalas. Kreditrisken för detta segment kommer 
att reduceras i motsvarande mån. Koncernen är inte beroende av 
någon större kund. Härtill har koncernen anlitat ett inkassobolag för 
att totalt minska kreditrisken. 

VALUTARISK
Företaget är verksamt i 3 länder. De företag som driver de olika länderna 
har sin egen fullständiga inkomst- och kostnadsstruktur i lokal valuta. 
Endast överskottslikviditet kommer att drivas på en konsoliderad 
struktur för hela koncernen. Valutakursrisken anses vara låg.

BOKSLUT - UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör  
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna 
och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och  
kostnader. Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa uppskattningar 
och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till  
osäkerhet i uppskattningar är desamma som beskrivs i de sammanslagna 
finansiella rapporterna 
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NOTE 02 //  PÅGÅENDE ORO
 
Bolaget befinner sig i en tillväxtfas där förlusterna är i linje med 
planerna.

Ledningen arbetar med specifika planer för att erhålla tillräcklig  
finansiering av Bolagets tillväxt och verksamhet, inklusive genom-
förandet av en kapitalökning som ska bidra till att säkerställa att 
Bolaget kommer att kunna realisera sina planer för de kommande 
räkenskapsåren.

Baserat på detta anser ledningen att Bolagets likvida medel, om  
de planerade initiativen för att tillhandahålla kapital genomförs,  
är tillräckliga för att säkerställa dess framtida verksamhet minst ett 
år framåt i tiden för att presentera de finansiella rapporterna med 
fortsatt drift.

NOTE 03 //  INKOMST

 

NOTE 04 //  EXTERNA UTGIFTER

NOTE 05 //   GEOGRAFISK INFORMATION

Koncernverksamheten omfattar mobilitetstjänster under bildeln-
ingsparaplyet där det inte finns några ytterligare segment.

Företagets intäkter är uppdelade i nedanstående geografiska  
områden.

Siffrorna presenteras före eliminering av interna positioner

Intäkterna i Tyskland presenteras per förvärvsdagen 16.06.2021.

NOTE 06 //  NÄRSTÅENDE PARTER

Närstående parter har kontroll
Det finns inga parter som har kontroll över Move About Group

Koncernföretag  

Transaktioner mellan närstående och Move About AS.
Det har inte skett några väsentliga förändringar i avtal eller andra 
transaktioner mellan närstående under de redovisade räkenskaps-
perioderna.

Namn Registrerad i Grund för 
inflytande

Move About AS Oslo, Norge Moderbolag 

Move About AB Göteborg, Sverige 100% dotterbolag

Move About Technology AB Göteborg, Sverige 100% dotterbolag

Move About Vervaltungs GmbH Frankfurt am Main 100% dotterbolag

Mobileeee GmbH Frankfurt am Main 72,8% dotterbolag

 

Xxxxxxxxxxxx
2021 2020

SEK'000
Intäkter från egna bilar  45 791  26 574 
Övriga rörelsesinntäkter  2 243  3 615 

Summa intäkter  48 034  30 188 

Xxxxxxxxxxxx
2021 2020

SEK’000
Kostnader relaterade till bilar  18 074  8 977 
Personalkostnader  26 832  11 550 
Boende  3 695  976 
administrasjonskostnader  25 618  8 776 

Summa externa kostnader  74 219  30 279 

Xxxxxxxxxxxx
2021 2020

SEK’000
Norge  13 376  8 704 
Sverige  23 931  21 484 
Tyskland  10 727  -   

Summa intäkter  48 034  30 188 
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NOTE 07 //  FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG
 
Den 6 juni 2021 förvärvade företaget 27,8% av Mobileeee GmbH  
i Frankfurt am Main, Tyskland. Förvärvet gjordes kontant och  
reglerades den 6 juni 2021. Dessutom förvärvade bolaget 32,7 % av 
aktierna den 16 juni 2021 genom ett aktiebytesarrangemang med 
aktier i Move About AS för några nyckelaktieägare. Per den 16 juni 
2021 erhålls bestämmande inflytande för bolaget. Från och med 
detta datum ingår ekonomin för Mobileeee i det sammanslagna 
bokslutet och en förvärvsanalys upprättas. Från och med den  
17 juli förvärvade bolaget ytterligare 12% av bolaget genom ytterli-
gare ett aktiebyteavtal med aktier i Move About AS som slutade 
med en andel på 72,8% av de totala aktierna i bolaget. 

Vid utgången av 2021 driver Mobileeee GmbH en flotta på 213 bilar 
och är en stor aktör i den tyska miljön Green EV Mobility.  Med detta 
förvärv av Mobileeee GmbH förväntar sig gruppen att bli en viktig 
aktör inom grön mobilitet på den tyska marknaden och en stor 
bidragande faktor till tillväxtplanerna för den konsoliderade  
koncernen. 

INKÖPSPRISFÖRDELNING
Förvärvsanalysen är preliminär då anskaffningsvärdena för det ver-
kliga värdet inte är slutgiltigt fastställda. 

Värdet på de förvärvade immateriella positionerna om 2 223 TSEK 
uppskattas som verkligt värde på positionerna.

INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE
Verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande har 
beräknats utifrån köpeskillingen för den förvärvade delen och  
verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande har 
beräknats utifrån köpeskillingen per aktie.

GOODWILL
Goodwilldelen av transaktionen omfattar synergier i effektiva  
processer, användning av plattformstjänster, know-how och skalför-
delar. Goodwillen förväntas inte vara skattepliktig. 

ANSKAFFNINGSKOSTNAD
Kostnaden för förvärvet uppgår till TSEK 1 518 och omfattar  
kostnader för konsulter och advokater med due diligence-processen, 
avtalsförhandlingar och pappersarbete. De totala kostnaderna 
bokförs som övrig kostnad i delårsbokslutet.

TRANSAKTIONEN

NOTE 08 //  FINANSIELLA INSTRUMENT  
          – VERKLIGT VÄRDE
 
Det redovisade värdet av alla finansiella tillgångar och skulder ger 
en rimlig approximation av verkligt värde.

NOTE 09 //  HÄNDELSER EFTER  
          RAPPORTPERIODENS SLUT
 
Notering av företaget 
Bolaget har under kalenderåret 2021 fokuserat på att få koncernens 
börsintroduktion klar. Processen kom 2022-02-23 där koncernen 
noterades på Nasdaq First North-börsen i Stockholm. Ticker, MOV. 
Se vår detaljerade information under avsnittet Investeringsrelation-
er på vår hemsida. Moveaboutgroup.com.

SEK'000                       
Immateriella tilgångar  2 223 
materiella anläggningstilgångar  1 200 
Kundfordringar och övriga fordringar  5 687 
Likvida medel  12 726 
Räntebärande skulder -13 105 
Leveratörsskulder -6 751 
Skatt -1 343 
Tilgångar och skulder, netto  637 

Innehav utan bestämmande -15 980 
Koncerngoodwill  39 776 
Netto  24 433 

Likvida medel  11 634 
Andel i Move About AS  12 799 
Summa transaksjonspris  24 433 



+16.900 
Nya kunder

registrerad 2021
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Styrelsen och koncernledningen har idag behandlat och godkänt 
den finansiella rapporten för perioden 1 januari – 31 december 
2021 för Move About Group.

Styrelsen intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av  
moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning 
och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfak-
torer som moderbolaget och koncernbolagen är exponerade för.

RAPPORTERING
Move About Group Q4 2021-rapporten kommer att finnas tillgänglig 
från och med den 29 mars 2022.

Move About Group Q1 2022 rapport vill publiseras 23 mai 2022. 

Bolagets årsstämma avholds 21 juni 2022.

LEDNINGSRAPPORT

Göteborg den 28 mars 2022

Morten von Krogh 
Koncern VD
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