Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Såsom redogörelse enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för Move About Group AB, org.
nr. 559311-9232, (”Bolaget”) anföra följande.
Efter lämnandet av Bolagets senaste årsredovisning för räkenskapsåret 2021-04-13—2021-05-31,
innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har följande händelser av
väsentlig betydelse inträffat, samtliga händelser har offentliggjorts genom Bolagets delårsrapporter
och genom pressmeddelande:
I juni 2021 förvärvade Bolagets dotterbolag Move About AS 72,8 procent av aktierna i det tyska
elbilspoolsföretaget Mobileeee GmbH.
Vid årsstämma den 8 oktober 2021 fattades bland annat följande beslut:
(i) Beslut att genomföra en apportemission genom vilken Bolaget förvärvade 100 procent
av aktierna i Move About AS;
(ii) Beslut om inlösen av aktier;
(iii) Beslut om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital efteråt uppgick till
503 177,50 kronor;
(iv) uppdelning (split) av Bolagets aktier, varvid en (1) befintlig aktie delades i ett hundra
(100) nya aktier, varefter antalet aktier uppgick till 20 127 100;
(v) ändring av bolagsordningen, varigenom Bolaget bland annat bytte bolagskategori till att bli ett
publikt bolag.
I oktober 2021 upptog Bolaget ett lån om sammanlagt cirka 9,8 MNOK från ett konsortium av
långivare. En ränta om 2,1 procent per månad utgår på respektive lån. Lånen ska återbetalas i
sin helhet antingen (i) i samband med Erbjudandet, (ii) den 1 juni 2022 eller (iii) i den utsträckning
Mobileeee GmbH erhåller subventioner från tyska Bundesministerium Für Verkehr
und digitale Infrastruktur, inom fem dagar från att sådana subventioner erhålls. Långivare som
lämnat lån om sammanlagt cirka 7,2 MNOK har begärt att erhålla återbetalning genom kvittning
av lånebeloppet samt upplupen ränta mot units i erbjudandet som genomförs i samband med
Bolagets IPO.
I december 2021 upptog bolaget ett lån om 10 MSEK från investmentbolaget Modelio Equity AB
(publ). Uppläggningsavgiften uppgick till 500 000 SEK och lånet löper med en ränta om 2,5
procent per påbörjad trettiodagarsperiod från utbetalningsdagen. Oaktat om lånet återbetalas i
förtid ska en minimumränta motsvarande 6 procent utbetalas. Beroende på vilket datum som
först inträffar så ska lånet jämte upplupen ränta ska återbetalas antingen den 31 mars 2022
eller fem bankdagar efter at de nya aktierna som emitteras inom ramen för erbjudandet som
genomförs i samband med Bolagets IPO har registrerats hos Bolagsverket. Långivaren äger rätt
men har ingen skyldighet att kvitta delar eller hela sin utestående fordran mot aktier och eller
andra värdepapper som långivaren eventuellt tecknar sig för inom ramen för erbjudandet som
genomförs i samband med Bolagets IPO eller i andra emissioner som genomförs under lånets
löptid.
Styrelsen beslutade den 1 februari 2022 t om att genomföra en nyemission av aktier och
teckningsoptioner (s.k. units) inför Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market. Totalt
tecknades och emitterades 4 800 000 units.
Bolagets aktie togs upp till handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 23
februari 2022.
Bolaget vann en budprocess med Haldens kommun som innebär att Move Abouts samarbete med
kommunen förlängs med ytterligare fyra år. Kontraktet kommer vara en viktig del i Bolagets
investering i Østfold regionen.
Bostadsutvecklaren Bonava ingick avtal med Bolaget avseende en klimatsmart bilpool där
hyresgäster i Bonavas nya bostäder, i kvarteret Förseglet i Västerås, kommer kunna boka fossilfria
fordon från Bolaget.

Bolagets tyska dotterbolag Mobileeee vann en upphandling gällande offentlig elbilsdelning i den
tyska staden Ludwigshafen. Kontraktet inkluderar skapandet av 27 bildelningsstationer med
infrastruktur för laddning av de 40 elbilar som ska ingå i tjänsten.
Bolagets intäkter ökade till 16,2 MSEK för det fjärde kvartalet 2021 från 6,8 MSEK för det fjärde
kvartalet 2020. Nettoresultat var -22,5 MSEK för det fjärde kvartalet 2021 jämfört med
-5,3 MSEK för det fjärde kvartalet 2020.
Bolaget har bytt VD från Morten von Krogh till Bolagets nuvarande VD, Olof Jonasson. Bolaget har
också bytt CFO från Bent Fossum till Magnus Bergan.
Ängelholms kommun inleder ett samarbete med Bolaget avseende leverans av upp till åtta bilar
från Bolaget. Bilarna kommer användas av kommunens anställda och kommer kunna bokas av
kommunens invånare på kvällar och helger då de inte används av kommunens anställda.
Bolaget expanderar i Trollhättan och öppnar en ny station med tre delade elbilar, öppna att boka
för privatpersoner, boende och verksamma i närområdet.
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