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Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 

70 000 användare på sin plattform och runt 1 000 elbilar i sin 

fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och 

kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner 

som företag, kommuner och organisationer. Bolagets omfattande 

mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger 

användaren tillgång till Bolagets stationer av elbilar, elcyklar och 

elscootrar.

Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom 

plattformen hjälper till att reducera CO2 utsläpp.

För en levande planet
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Kort bakgrund

2007 - 2008
Första elbildelningsbolaget

2013 - 2019
Kraftigt ökad omsättning

2020
Tillväxt & sikte på börsen

2021
Expansion till Tyskland

2021
Satsning på publika pooler

Bolaget etableras i Norge och 

Sverige som det första 

delbilningsbolaget med enbart 

fossilfria fordon i flottan.

I takt med att elbilsmarknaden och 

IT utvecklades ökade bolagets 

omsättning kraftigt. Bolaget 

bedömde marknaden vara mogen 

för en större tillväxtsatsning.

I slutet av året rekryterades ny VD 

och CFO med lång 

branscherfarenhet och en 

tillväxtplan med sikte på 

börsnotering lanserades.

Förvärv av Mobileeee i Tyskland 

som liknade Move Abouts affär, i 

syfte att nå skalekonomi men 

också att växa vidare i Europa.

Bolaget växte flottan betydligt, 

rekryterade personal och lanserade en 

mängd publika pooler. Tidigare 

bilpooler togs på delad, eller låg risk 

med företag och kommuner

Feb 2022
Börsnotering

Feb 2022
Covid-19 (Omikron) 

Mar 2022
En ny strategi

Apr 2022
Ny ledning

2022 – nu
Effektiviseringsprogram

Börsnotering i februari 2022 efter 

kostsamma förberedelser (IFRS, 

nytt ekonomisystem etc)

Omikron ”stängde” samhället i Q1 

2022, med väsentlig negativ effekt 

på fordons-flottans 

kapacitetsutnyttjande samtidigt 

som börsens risk-aptit 

förändrades dramatiskt efter 

invasionen av Ukraina och 

stigande räntor.

I slutet av mars 2022 blev det klart 

för styrelsen att bolaget hade en 

ohållbar cash-burn och var i 

behov av ny ledning samt fokus 

på effektivitet i organisationen.

Ny ledning, Tf CEO samt CFO på 

plats i April 

Ett drastiskt åtgärdsprogram 

lanserades i Q2 för att snabbt återgå 

till en självfinansierad verksamhet och 

fokus på lönsam tillväxt 



Åtgärdsprogram Q2 ‘22

Inköpt kommunikations-tjänst nu 

helt in-house

Full effekt Q2 2022 ✓

Reduktion av diverse 

konsulttjänster

Full effekt Q2 2022 ✓

Övergång till riktad marknadsföring 

via Intercom

Full effekt Q2 2022 ✓

Reduktion av personal, från 46 till 

25 tjänster

Full effekt Q4 2022 ☐

Konsolidering av IT plattform 

mellan Mobileeee och Move About

Gradvis 

implementering Q4 till 

Q2 2023

☐

Ökad duration av leasingavtal från 

36 till 60 månader

100 av cirka 450 bilar i 

Norden på nya avtal
☐

Mindre kontorslokaler i Oslo, 

Göteborg och Frankfurt

Full effekt Q4

2022
☐

Öka intäkter till + 9 250 SEK 

per bil/månad

Gradvis effekt Q2 till 

Q4 2022
☐
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+ + –
Kapacitetsutnyttjandet på 

bilarna tar fart efter 

nedstängingen i Q1 (ökning 

med ca 1 500 

SEK/bil/månad)

Reduktion av kostnader för 

IPO, IFRS, konsulter samt 

annan ”low hanging fruit” 

ger snabbt resultat

Negativa effekter av ökade 

elpriser samt försenade 

leveranser av elbilar, 

framförallt i Tyskland



1H 2022 Resultatutveckling

IFRS Underliggande



• Fokus på att öka intäkterna i Move Abouts ca 300 bilpooler i 

Sverige och Norge

• Konsolidera antalet leasingpartner, öka durationen på kontrakt 

samt ökade leasingramar

• Strukturera och förenkla erbjudandet till kommuner och företag

• Samordna verksamheterna för enklare hand-over mellan 

länderna

• Reducera kostnaden för skador och försäkring

• Selekterad tillväxt i nya pooler till lägre risk och befintliga affärer

• Kartlägga marknaden för potentiella framtida uppköp

1

2

3

Norden

Tyskland

• Växa bilpoolen från dagens ca 200 bilar till 350-400 under 2023

• Kartlägga marknaden för potentiella framtida uppköp

Move About Group

• Konsolidering av Tech-plattform stort fokus under 2023

• Benchmarking, förbättrade rapporter

• Integrering av Mobileeeee för att utvinna synergier

Fokus framöver



• Under våren har 10 MSEK tillförts bolaget i 

konvertibellån från existerande större ägare

• Under sommaren har ytterligare 8 MSEK tillförts bolaget 

i lån, bla från aktieägare

• Teckningsoption (T01) tillför bolaget 4.8 M nya aktier i 

oktober (snittpris i sept till 30% rabatt)

• Målet med effektiviseringsplanen är att bolaget skall vara 

självfinansierat i den löpande driften i slutet av 2022

• Ytterligare tillväxt kan ske utan kapitalinvesteringar i 

flotta eller organisation, men ökade leasingramar kräver 

antingen 1. starkare balansräkning eller 2. senare genom 

förbättrade rapporterade resultat

• Tf VD ökat behållning från 79 000 aktier i IPO’n till 630 

141 aktier

Finansiering



Sammanfattning

2023 är bolaget väl positionerat att realisera signifikant 

leverage i en snabbt växande marknad.

✓ Tillväxt på 30% Q2/Q1 2022

✓ Effektiviseringsprogrammet börjar visa resultat, 

merparten realiseras 2H 2022

✓ Mål om cash-breakeven före 2023 bekräftat

✓ Fokus på existerande flotta och effektivitet i Norden. 

Fokus på tillväxt i Tyskland

✓ Ett lyckat genomförande av T01 nästa milstolpe att 

uppfylla
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