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Q1

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MOVE ABOUT GROUP AB
JAN – MAR -2022

Året startade med den kanske kraftigaste nedstängningen av samhället på grund av Covid-19
(Omikron) under hela pandemin. Detta påverkade de första månaderna negativt jämfört med
plan, samtidigt som flera publika elbilspooler öppnades vilket påverkade utnyttjandet av vår
flotta negativt. Trots det visade Move About en organisk tillväxt på 9% under kvartalet och
med förvärvet av Mobileeee i Tyskland hela 88% tillväxt. Den svaga tillväxten i början av
kvartalet förbyttes till en snabb återhämtning under kvartalets sista månad i takt med att
samhället öppnades upp igen. Denna trend håller i sig under det andra kvartalets början och
vi ser ökad aktivitet på samtliga marknader, delvis drivet av ökad mobilitet i samhället i stort
efter flera år av pandemi, men även drivet av höga fossilia bränslepriser och en accelererad
omställning av samhället bort från beroendet av fossil energi . Q1 2022 slutade med en all
time high omsättning på 14,1 miljoner kronor vs. 7,5Mkr från 2021 Jan -Mar vilket resulterade
i totalt 35.270 (28.689) bokningar och 1.489.509 (881.031) Km körda.
VD:s kommentarer
Move About Group började året svagare än planerat på grund av
Omikron vilket hade en tydlig effekt av utnyttjandet av våra elbilspooler, inte minst inom företagssektorn. I mars vändes den svaga
trenden och intäkterna ökade med 20% i samtliga regioner jämfört
med februari. Samtidigt lanserade bolaget flera publika pooler
som var planerade sedan tidigare. Detta påverkade våra snittintäkter
per bil negativt vilket resulterade i en svag bruttomarginal under
årets start.
Mot slutet av kvartalet såg vi dock snabba förbättringar på
bruttomarginalen men vi har fortfarande en bit kvar före vi är nöjda
med untyttjandet av de publika poolerna. Tillväxten i dessa publika
pooler är i genomsnitt 20% per månad, eller 100% i beräknad
årstakt, och vi fokuserar nu på att ansluta företag i närheten av
poolerna vilket förväntas öka takten ytterligare.
Beslutet av styrelsen att notera koncernen, resulterade i en lyckad
IPO och notering på Nasdaq First North i Stockholm den
23 Februari 2022. När styrelsen dock blev varse om årets svaga
start påbörjades ett intesivt arbete med att säkerställa bolagets
långsiktiga plan.
I samband med detta drog styrelsen slutsatsen att Move About var
i behov av ett nytt ledarskap och fokus på att nå tillfredställande
resultat tidigare än den plan som lanserades i prospektet inför
börsnoteringen, inte minst på grund av de mer turbulenta förutsättningarna på kapitalmarknaden.

2022 Jan – Mar jämfört med 2021 Jan – Mar totala ackumulerade
siffror visar följande trend;
• Bokningarna ökade med 23 % till 35.270 (28.689)
• Det totala antalet medlemmar ökade med 45 % till 59.907
(41.202)
• Körsträckan ökade med 69 % till 1.489’ (881’) km
• De sparade CO2-utsläppen ökade med 69 % till 142 (84) ton
De totala intäkterna ökade med 6,6 Mkr eller 88% och uppgick till
14,1 Mkr (7,5). Användningen av delad mobilitet är i strukturell tillväxt,
men har såklart påverkats av nedstängningen av sammhället under
pandemin de senaste åren. Tillväxten i slutet av perioden, då
restrektionerna släpptes, vittnar om en återgång till ökad mobilitet
som kommer i tillägg till den strukturella tillväxten. Det finns
anledning att tro att de höga drivmedelspriserna för fossila fordon
ger oss ytterligare fördelar.
Justerad EBITDA visade negativt -10,6 miljoner SEK för jan - mar
2022, jämfört med -5,9 MSEK jan - mar 2021. Justeringsposter är
kostnad för SBR, Noteringskostnad och implementering av nytt
ekonomisystem. 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 organisation, 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
medlemsbasen. Bristen på elbilar, eller framflyttade leveranser,
påverkade också vårt resultat negativt, framförallt i Tyskland.
Delårsrapport Q1 2022
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SEK

14,1 miljoner

Q1 Totala intäkter

LEDNINGSRAPPORT
Move About Group

HÖJDPUNKTER

SEK’000
Totala Intäkter
Bruttovinst
Rörelsesresultat före av- och nedskrivningar

2022 Q1

2021 Q1

14 125

7 545

6 590

4 850

-14 628

-5 907

Röreslesresultat

-21 478

-8 773

Summa tillgångar

153 614

32 541

Kortfristiga skulder

74 486

15 632

Långfristiga skulder

37 895

21 068

Eget kapital

41 232

-4 160

Move About Sverige

Under första kvartalet 2022 invigde Move About Sverige sitt enskilt största nya mobilitetsprojekt med 30 elbilar till Linköpings kommun.
Vi växte också med ytterligare sex elbilspooler inom fastighetssektorn, varav tre var expansioner hos befintliga kunder och tre var helt nya
kontrakt. Även tillväxttakten på nytillkomna slutanvändare ökade starkt under första kvartalet med nästan dubblade nivåer jämfört med
Q1 2021, till stor del en effekt av effektivare kampanj- och marknadsföringsverktyg, samt förbättrade arbetsflöden och nya medlemskapsalternativ.
Totalt genomfördes 16 810 resor på totalt 747 159 km med 348 elbilar som delades av 23 335 medlemmar i Sverige.

Move About Tyskland (Mobileeee)

Även om vi har sett en ökning med över 30% jämfört med föregående period av såväl antal användare som antal körda kilometer i den
befintliga flottan, så kunde tillväxten varit ännu högre. Detta på grund av försenade leveranser av elbilar. . I genomsnitt är våra leveranser på
beställda bilar minst 4 månader om vi ens får leverans över huvud taget. Vi måste dock anpassa oss till situationen och vara så kreativa vi
kan då marknaden efterfrågar våra tjänster mer än någonsin tidigare.
Spännande nya upphandlingar som är på gång framåt är staden (Wiesbaden) samt projektet med Deutsche Bahn. Utmaningen är att hitta
lämpliga elbilar om vi vinner dessa kontrakt, men situationen är inte unik för oss, och vi har fördelen att inte vara bunden till någon enstaka
leverantör. Efter att restriktionerna rörandes pandemin lyftes i slutet av perioden upplevde vi en ökat tillväxttakt i marknaden, men även de
höga priserna på fossila drivmedel har spelat in samt myndigheter och företags vilja att minska sitt behov av fossila bränslen.
Totalt genomfördes 11 155 resor på totalt 276 907 km med 216 elbilar som delades av 9 191 medlemmar i Tyskland.
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Move About Norge

De första två månaderna drabbades Norge av nationell nedstänging på grund av Omikronviruset. I mars tog regeringen bort restriktionerna och
tillväxten, liksom i våra andra länder, sköt fart igen.
Vi har även ökat vår aktivitet i marknaden för kortidsuthyrning av elbilar på olika marknadsplatser. Det här är ett relativt nytt men lukrativt
komplement till våra elbilspooler och ett sätt för oss att säkerställa jämn och hög beläggning av våra bilar. Nya poolöppningar: Arendal 7 elbilar, Tønsberg - 4 elbilar, Kristiansund - 2 elbilar, Bogstadveien p-hus Oslo - 10 elbilar, Sexes gate Oslo - 4 elbilar. Nya kontrakt: Halden
Kommune 20 – elbilar, Kolombus Stavanger 16 – elbilar.
Totalt genomfördes 4 664 resor på totalt 460.302 km med 249 elbilar som delades av 26.244 medlemmar i Norge.

Move About Norge

Move About Norge

moveabout_norge

moveabout_norge

Tekst som passer kampanjen
Få 30% på alle våre elbiler i tidsrommet
25. januar - 14. februar. Book allerede
nå for å sikre deg akkurat den elbilen
du ønsker

Tekst som passer kampanjen
Få 30% på alle våre elbiler i tidsrommet
25. januar - 14. februar. Book allerede
nå for å sikre deg akkurat den elbilen
du ønsker

🚗

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

COVID-19

Styrelsen har godkänt den sammanfattade sammanställda
delårsrapporten för Q1. 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.

När effekterna av Covid-19 minskar och det allmänna samhället
öppnar igen, förväntas ökad efterfrågan på både offentliga och
företagsmarknader. Företag återgår till normal aktivitet och att
arbeta hemifrån har blivit det nya normala. Att arbeta hemifrån/
distans har ökat fokus på att utnyttja alternativ till att äga en privat
bil. Däremot inte sagt att nya varianter eller andra pandemier kan
drabba samhället på samma sätt igen.
För ytterligare information:

HALVLEDARE OCH ÅTKOMST
AV ELBILAR
På grund av pandemin föreligger det en underproduktion av
halvledare som används i alla bilar och batterierna till elbilar
specifikt. Bristen på produktionskapacitet leder 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.

Olof Jonasson,
Koncern VD,
telefon: +46 790 683 811,
mail; olof.jonasson@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.

RYSSLANDS INVASION AV
UKRAINA
Rysslands invation av Ukraina den 24.02.2022. Detta gör affärsklimatet på marknaderna oförutsägbara och svårbedömda.
Konflikten spär på leveransproblem hos vissa biltillverkare som har
förlagt komponenttillverkning i Ukraina. Förhöjda priser på bensin
och diesel torde innebära ökat användande av elbilar, samtidigt
som inflation och räntor kan dämpa aktiviteten i näringslivet.
Delårsrapport Q1 2022
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87%
Omsättningstillväxt
Q1 2021 - Q1 2022

SIFFROR FÖR MODERBOLAGET MOVE ABOUT GROUP AB
Verksamheten har begränsats till kostnader avseende revision/rådgivning och andra konsulter.

RESULTATRÄKNING

Move About Group AB
SEK 000’

2022 Q1

Nettoomsättning

-

Övriga intäkter

-

Totala intäkter

-

Kostnad för sålda tjänster

-

Bruttovinst

-

Personalkostnader

-

Övriga externa kostnader

54

Rörelsesresultat före av- och nedskrivningar

54

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Röreslesresultat

-54

Finansnetto
Resultat före skatt

1 205
-1 259

Skatt
Resultat efter skatt

-1 259

-

-

Periodens omräkningsdifferanser vid omräkning av utländska verksamheter
Periodens övrigt totalresultat

-1 259
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BALANSRÄKNING
Move About Group
SEK 000’
Balansräkning

31.03.2022

Anläggningstillgångar

-

Immateriella tillgångar

-

Materiella tillgångar
Andelar i intressebolag

503

Uppskjutna skattefordringar

-

Kundfordringar och övriga fordringar

50 769

Summa anläggningstillgångar

51 272

Omsättningstillgångar
Varulager

-

Kundfordringar och övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

3 096
3 096
54 368

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond

503
45 120

Omräkningsreserv

-

Balanserande vinstmedel

-1 261

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

44 362

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

44 362

Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder

8 162

Avsättningar för övriga skulder och kostnader
Summa långfristiga skulder

8 162

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulderoch övriga skulder

-

Aktuell skatteskuld

-

Räntebärande skulder
Avsättning förövriga skulder och kostnader
Summa kortfristiga skulder

1 844
1 844

Summa skulder

10 006

Summa eget kapital och skulder

54 368
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KONCERN - KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Move About Group
SEK 000’
Resultaträkning

2022 Q1

2021 Q1

Nettoomsättning

13 557

7 427

Övriga intäkter
Totala intäkter

568

118

14 125

7 545

Kostnad för sålda tjänster

7 535

2 695

Bruttovinst

6 590

4 850

-

-

Personalkostnader

9 525

5 780

Övriga externa kostnader

11 693

4 978

-14 628

-5 907

6 851

2 866

Rörelseresultat

-21 478

-8 773

Finansnetto
Resultat före skatt

1 932
-23 411

140
-8 913

Skatt
Resultat efter skatt

-

-

-23 411

-8 913

Rörelsesresultat före av- och nedskrivningar
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Periodens differenser vid omräkning av utländska verksamheter

-350

-250

-23 061

-8 663

-21 849

-8 663

-1 212

-

Före utspädning

-0,93

-0,35

Efter utspädning

-0,93

-0,35

Övrigt totalresultat

-350

-250

-350

-250

-

-

-255

-250

-95

-

-21 849

-8 663

-1 212

-

Periodens övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare
Innehav utan bestämmande innflytande
Resultat per aktie

Periodens omräkningsdifferenser omräkning av utländska
Periodens övrigt totalresultat
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Totalresultat hänförlligt till:
Moderbolagets ägare
Innehav utan betämmande innflytande
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Move About Group
SEK 000’
Balansräkning

2022 Q1

2021 Q1

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

43 589

946

Materiella tillgångar

67 236

19 201

Andelar i intressebolag

-

-

Uppskjutna skattefordringar

-

-

2 371

827

113 197

20 974

Kundfordringar och övriga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar och övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

633

658

31 677

6 281

8 106

4 629

40 417

11 567

153 614

32 541

503

20 133

45 120

1 155

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Omräkningsreserv

446

1 712

Balanserade vinstmedel

-13 837

-27 160

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

32 232

-4 160

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

9 000

-

41 232

-4 160
-

Skulder

-

Långfristiga skulder

-

-

Räntebärande skulder

8 757

10 815

Avsättningar för övriga skulder och kostnader

29 139

10 253

Summa långfristiga skulder

37 895

21 068

12 451

2 219

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder
Aktuell skatteskuld

-

-

Räntebärande skulder

-

-

Avsättning för övriga skulder och kostnader

62 035

13 413

Summa kortfristiga skulder

74 486

15 632

Summa skulder

112 382

36 701

Summa eget kapital och skulder

153 614

32 541
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

SEK’000

Aktiekapital

Överkursfond

Omräknings- Balanserade
reserv vinstmedel

Summa

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Summa eget
kapital

earn
-

-

Årets resultat

-

Årets övrigt totalresultat

-

Årets totalresultat

Ingående eget kapital 2021.01.01

564

-9 180

-8 617

-

-8 617

-

-

-46 351

-46 351

-1 421

-47 772

-

-467

-

-467

-

-467

-

-

-467

-46 351

-46 818

-1 421

-48 239

-

-

-

-6 700

-6 700

-

-6 700

503

-

-

54 519

55 022

-

55 022

Årets totalresultat

Transaktioner med koncernens
ägare
Lämnade utdelningar
Nyemissioner
Aktierelaterade ersättningar

-

-

-

2 241

2 241

-

2 241

Innehav utan bestämmande inflytelse

-

-

-

-

-

-

-

503

-

-

50 060

50 563

-

50 563

-

-

-

-

-

11 632

11 632

503

-

96

-5 471

-4 872

10 211

5 340

Summa

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Summa eget
kapital

Av personal inlösta aktieoptioner
Summa tillskott från och
värdeöverföringar till ägare
Utgående eget kapital 2021.12.31

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Omräknings- Balanserade
reserv vinstmedel

Aktiekapital

Överkursfond

-

-

564

-9 180

-8 617

-

-8 617

Årets resultat

-

-

-

-46 351

-46 351

-1 421

-47 772

Årets övrigt totalresultat

-

-

Årets totalresultat

-

-

-467
-467

-46 351

-467
-46 818

-1 421

-467
-48 239

Transaktioner med koncernens
ägare
Tillskott från och värdeöverföringar
till ägare
Lämnade utdelningar

-

-

-

-

-

-

-

Nyemissioner

-

45 120

-

13 833

58 953

-

58 953

Aktierelaterade ersättningar

-

-

-

-

-

-

-

Av personal inlösta aktieoptioner
Summa tillskott från och
värdeöverföringar till ägare
Innehav utan bestämmande
inflytelse
Utgående eget kapital 2022.03.31

-

-

-

-

-

-

-

-

45 120

-

13 833

58 953

-

58 953

-

-

-

-

-

-

-

503

45 120

446

-13 837

32 232

9 000

41 232

SEK’000
Ingående eget kapital 2022.01.01
Årets totalresultat
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KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN
Move About Group
Kassaflöden
SEK 000’

2022 Q1

2021 Q1

Kassaflöde från rörelseverksamheten
Resultat före skatt
Periodens skatt
Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar
Förändring i varulager
Förändring i kundfordringar
Förändring i leverantörsskulder
Aktiebaserade utbetalningar
Övriga förändringar
Ränta på leasingskulder

-23 411
6 851
-229
10 220
-9 428
-12 180
202

-8 913
2 866
-444
589
-16 852
373
-18 698
114

-27 975

-40 965

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Avyttring av anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
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

-6 346
-

-4 588
-

Netto kassaflöde från investeringsverksamheten

-6 346

-4 588

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av koncernfordringar
Upptagna långfristiga lån
Upptagna kortfristiga lån
Amortering av långfristiga lån
Amortering av kortfristiga lån
Nettoförändring av checkräkningskredit
Leasingbetalningar IFRS 16
Ökning/minskning av aktiekapital
Lämnad utdelning
Aktieägartillskott
Koncernbidrag

4 408
-11 289
-188
-6 335
45 120
-

12 188
8 033
-188
-3 378
25 000
-

Netto kassaflöde från finansieringsverksamheten

31 717

41 655

Valutakursdifferens i likvida medel

350

250

Nettokassaflöde likvida medel

-2 255

-3 648

Likvida medel vid periodens början

5 851

981

Likvida medel vid periodens slut

8 106

4 629

Netto kassaflöde från den löpande verksamheten

Delårsrapport Q1 2022
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Q1
Du är vad du kör.
Klimatsmart mobilitet.

15
Kvartalsrapport Q3 2021

MODERBOLAG
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

Andra stora finansieringskällor är leasingramar för de bilar som
används. Koncernen siktar på att ha finansieringsramar 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.

KREDITRISK
NOTE 01 // GRUNDER FÖR FÖRBEREDELSER
OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten är utformad i enlighet med EU-godkända IFRS-standarder och EU-godkända tolkningar av tillämpliga
standarder, 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 / Move About Group AB.
De redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen är oförändrade 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 2021 och 2022 har bolaget genomfört flera kapitalökningar.
Där 45,2 Mill Sek tillfördes i Q1 2022. Dessa kapitaltillskott gjordes
huvudsakligen endast i kontantavräkning och har förbättrat
koncernens soliditet och likviditetspositioner positivt under 2022

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.

Medlen för kapitalet är att realisera koncernens tillväxtmål samt
noteringsprocess. 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 %.
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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
genomförandet av en kapitalökning som ska bidra till att säkerställa
att Bolaget kommer att kunna realisera sina planer för de
kommande räkenskapsåren.

NOTE 04 // FINANSIELLA INSTRUMENT
– VERKLIGT VÄRDE
Det redovisade värdet av alla finansiella tillgångar och skulder ger
en rimlig approximation av verkligt värde.

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 // NÄRSTÅENDE PARTER
Närstående parter har kontroll
Det finns inga parter som har kontroll över Move About Group
Koncernföretag
Namn

Registrerad i

Grund för
inflytande

Move About AS

Oslo, Norge

100% dotterbolag

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

Transaktioner mellan närstående och Move About AS.
Det har inte skett några väsentliga förändringar i avtal eller andra
transaktioner mellan närstående under de redovisade räkenskapsperioderna.
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142 ton
Co2-utsläpp
sparat under Q1 2022

LEDNINGSRAPPORT
Styrelsen och koncernledningen har idag behandlat och godkänt
den finansiella rapporten för perioden 1 jan- 31 mars 22 för Move
About Group.

RAPPORTERING

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

Move About Group Q2 2022 rapport publiceras den 23 aug 2022.

Move About Group Q1 2022-rapporten kommer att finnas tillgänglig
från och med den 23 maj 2022.

Bolagets årsstämma äger rum den 21 juni 2022.

Göteborg den 19 maj 2022

Olof Jonasson
Koncern VD
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ZERO HASSLE – ZERO EMISSIONS

