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Finansiell information för koncernen
TSEK om inget annat nämns
Substansvärde

Substansvärde per stamaktie, SEK
Substansvärde per preferensaktie, SEK
Förändring substansvärde per preferensaktie, %
Nettokassa/-skuld
Soliditet, %

2022/06/30

2021/12/31

602 831

543 695

13,01

0,00

1 061,31

967,64*

9,7%

E.T.

-31 158

207 655

92%

100%

*Notera att Koncernens första officiella substansvärde per aktie beräknas per 2022-06-30 som kommunicerat i
informationsmaterialet vid emissionen under 2021. Sedan emissionstillfället är substansvärdesförändringen 6,1 %.

2022/01/01

2021/07/13

2022/06/30

2021/12/31

TSEK om inget annat nämns

(6 mån)

Rörelseresultat

59 519

-2 459

Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar

67 023

-56

Resultat per stamaktie, SEK

13,01

0,00

Resultat per preferensaktie, SEK

93,67

-4,38

230 906

161 776

Investeringar
* Definitioner, se sid 36

603
MSEK

1 061
SEK

Substansvärde
2022/06/30

Substansvärde per
preferensaktie
2022/06/30

9,7 %
Substansvärdeförändring
per preferensaktie sedan
2021/12/31
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Fördelning av substansvärdet

Händelser under perioden

Jan

• Investering i Epicenter (EP Center Holding AB), 10 MSEK
• Tilläggsinvestering i WiT Lanetalk Intressenter AB, 2,3 MSEK

Feb

• Investering i Zebrain AB, 10 MSEK
• Utlåning i form av ett konvertibellån till E-farm Gmbh, 3 MEUR

Mar

• Tilläggsinvestering i E-Farm Gmbh 3 MEUR

Apr

• Investering i Bright Energy AB, 41,2 MSEK
• Tilläggsinvestering i Pensionera Group AB, 21 MSEK

Maj

• Bolaget tecknar kreditavtal om totalt 100 MSEK, varav 50 MSEK utnyttjats.
• Moderbolaget tecknar avtal om att ge ut ett konvertibellån till Coeli Private Equity AB om 30
MSEK kopplat till den planerade emissionen efter sommaren.

Jun

• Tilläggsinvestering i Proxify AB, 25 MSEK
• Investering i Global Futures and Options Holdings, 6 MUSD
• Kortfristigt brygglån till Lanetalk om 2 MSEK.

Totalt uppgår periodens investeringar till 231 MSEK. Bolaget planerar att genomföra en nyemission efter
sommaren.
Under perioden har vi sett ett förändrat ränteläge och en hög inflation. Detta är ingenting som påverkat
Bolaget eller portföljbolagen i väsentlig utsträckning.
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Händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har vi investerat i ytterligare ett nytt portföljbolag, Root Digital Group AB om
60,5 MSEK varav 17,3 MSEK har betalats kontant och resterande del med revers samt konvertibellån.
Vi har även undertecknat ett konvertibellån med Zebrain om totalt 5 MSEK varav 3 MSEK har
betalats ut. ByWiT har rätt att påkalla konvertering till en bestämd kurs istället för kontant
återbetalning av lånet. Vidare har Coeli Private Equity AB betalat in 30 MSEK kopplat till den
konvertibel som beslutades i maj. Tidigare brygglån till Lanetalk kommer att omvandlas till aktier i
intern runda. Utöver det har det inte skett några väsentliga händelser efter periodens slut.

Framtidsutsikter och utveckling
Pandemin Covid-19 har påverkat i stort sett hela den globala marknaden. Effekterna av pandemin
bedöms inte vara väsentliga för koncernen eller moderbolaget i dagsläget. Bedömningen är inte
heller att krisen i Ukraina kommer att påverka koncernen eller moderbolaget i väsentlig utsträckning.
Vi har ännu inte sett några tecken på att det förändrade ränteläget eller inflationen haft någon
väsentlig inverkan på våra portföljbolag som utvecklats starkt hittills under 2022.
Även om ovan nämnda omvärldsfaktorer inte haft någon väsentlig påverkan på koncernen hittills så
följer vi detta och utvärderar löpande om det förändras. Under det kommande året förväntas
verksamheten bedrivas med oförändrad inriktning.

VD har ordet
Bästa aktieägare ..och alla byWiT-intresserade!
Hoppas att ni alla har haft en skön sommar nu när vi närmar oss en spännande och intensiv höst. Det
har gått mer än nio månader sedan byWiT framgångsrikt genomförde den första av flera planerade
årliga emissioner. Den då övertecknade emissionen tillförde oss drygt 560 Mkr, varav cirka 400 Mkr i
nytt kapital och drygt 160 Mkr i tillgångsvärden från den befintliga portföljen av fyra bolag (E-farm,
Lanetalk, Klingit och Prime Penguin) som förvärvades i samband med emissionen.
Denna plattform gav oss en fantastisk start att börja bygga vårt gemensamma investmentbolag
byWiT med vår vision att långsiktigt investera i och vidareutveckla digitala bolag med stor
utvecklingspotential. Ambitionen är att varje portföljbolag ska kunna avkasta omkring fem till åtta
gånger investerat kapital och bidra till att öka värdet på byWiTs portfölj som helhet. En central del i
vår strategi är också vårt omfattande operativa engagemang i alla våra portföljbolag. Vi ser detta
som viktig del i att reducera risknivån och höja avkastningen på investeringarna.
Ur ett investeringsperspektiv har det första halvåret 2022 varit intensivt. Vi har investerat i fyra nya
portföljbolag för totalt 120 Mkr. Vidare har vi också genomfört följdinvesteringar om 79 Mkr i fyra
befintliga portföljbolag. Utöver det har vi också tecknat en konvertibel om 3 MEUR.
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Sammanlagt har vi investerat totalt cirka 230 Mkr. Vi har under våren även tecknat lånefaciliteter i
form av ett förlagslån om 100 Mkr samt en konvertibel om 30 Mkr för att tillvarata ytterligare
attraktiva investeringsmöjligheter utöver vad befintlig kassa erbjuder. Hälften av portföljen
(värdemässigt) består redan idag av bolag som visar på ett positivt resultat och i övriga bolag har vi
god kontroll över framtida kapitalbehov. Vi ligger före vår investeringsplan och merparten av våra
aktieägares pengar arbetar nu i våra portföljbolag vilket vi bedömer är mycket positivt för vår
avkastning långsiktigt.
Vi kan också glädjande visa på att värdeutvecklingen på byWiTs portfölj varit positiv under första
halvåret 2022. Substansvärdet per halvårsskiftet uppgick till cirka 1 061 kr/preferensaktie, en ökning
med ca 10% sedan årsskiftet och en ökning med 6% sedan investeringstillfället i november 2021.
Värdering görs utifrån branschens sedvanliga värderingsprinciper (IPEVCVG) som också stöds av
organisationerna Invest Europa och SVCA.
Tittar vi på portföljen i sin helhet har utvecklingen under första halvåret 2022 varit stark och våra
bolag har i snitt fördubblat omsättningen jämfört med samma period förra året och utsikterna
framåt är mycket goda. Delar av denna fina utveckling blir inte fullt ut synlig i vårt substansvärde som
ett resultat av våra värderingsprinciper. Idag återfinns portföljbolagens produkter och tjänster i ett
30-tal länder och marknader, vilket ökar kontinuerligt. Det gör också antalet fantastiska personer
(anställda och konsulter) som arbetar i våra bolag. Duktiga medarbetare är givetvis en central del i
att bygga värden i portföljbolagen.
I början av juli gjorde vi vår senaste investering när vi investerade i Root-gruppen (digital
marknadsföring) som är vår första investering i segmentet Buy and Build-investering. Tittar vi
aggregerat på portföljen idag fördelar sig investeringarna värdemässigt på 30% på Early Growth (5
bolag), 60% på Scale-Up Growth (4 bolag) och 10% på Buy and Build (1 bolag). Du kan läsa mer om
respektive bolag och dess inriktning på sidan 7–12 i denna delårsrapport.
Vi har sedan en tid förberett oss för höstens årliga nyemission och vi kommer i samband med den
också att ge ut ett prospekt som ska godkännas av Finansinspektionen. Ambitionen är att ta in 400–
600 Mkr i nytt kapital och vi planerar att göra detta under september och oktober månad. Vi arbetar
med att bygga framtidens bolag som alla driver strukturella förändringar på de marknader där det
finns. Självklart påverkas även vi av världssituationen både geopolitiskt och ekonomiskt. Vi är
långsiktiga investerare vilket innebär att vi samtidigt kan se positivt på de många spännande
investeringsmöjligheter som skapas i kölvattnet av den nu mera utmanande ekonomiska och
geopolitiska situation framåt.
Vi ser fram emot ett minst lika spännande och intensivt andra halvår och tackar för förtroendet som
du som investerare visat oss på byWiT.
Vi hörs snart igen!

Ulf Söderström
VD byWiT
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Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten i korthet
Investmentbolaget byWiT startade år 2021 med syfte att tillvarata investeringsmöjligheter inom
digitala tillväxtbolag. Ambitionen är att byWiT ska bli den bästa ägaren av digitala tillväxtbolag
inom Norden och norra Europa genom att agera som operationella investerare. Med hjälp av
teamets mångåriga erfarenhet som entreprenörer och investerare ska Bolaget bygga globala så
kallade Champions (branschledande utmanare med stor skalbarhet och tillväxt). Bolaget har en
omfattande utvärderingsprocess som ämnar till att hitta tillväxtbolag som digitaliserar analoga
branscher och nischer.
Bolaget investerar i minoritetsandelar för att säkerställa grundares och entreprenörers fortsatta
engagemang och incitament. Målsättningen är att bygga en portfölj av 10-15 globala digitala
vinnare.

Sourcingmodell och investeringskriterier
byWiT hittar investeringsmöjligheter genom att systematiskt arbeta med nätverk, saminvesterare
och uppsökande verksamhet. Bolagets utvärdering av potentiella investeringar följer en
systematisk process i ett flertal steg såsom genomgång av storlek och potential samt uppfyllande
av byWiTs specifika investeringskriterierkrav. byWiT har som ambition att fylla ett tomrum på
marknaden genom att vara en aktiv, långsiktig och kapitalstark partner och ägare.
Bolaget har bestämda investeringskriterier som används för att utvärdera potentiella
investeringar. byWiT utvärderar drygt 100 potentiella investeringar årligen. Dock passar inte alla
bolag in i den uppsatta investeringsstrategin. byWiT utvärderar intäktspotential och varje bolag ska
ha förutsättning att kunna nå en omsättning om 1 miljard SEK, bolagen ska också ha en
affärsmodell med bevisad så kallade ’unit economics’. Vidare ska bolagen gå att skala
internationellt samt kunna nå en ledande position inom sin marknad, bransch eller nisch.
Målsättningen är att alla bolag ska ha egenskaper som helt matchar investeringskriterierna men
undantag kan förekomma. Om ett bolag exempelvis inte har förutsättningarna att växa globalt kan
det ändå vara aktuellt att investera i om bolaget har en hög lönsamhet och skalbarhet i en lokal
marknad.

6

byWiT AB

559327-3153

Våra innehav i koncernen
Bolag

Huvudsaklig verksamhet

Initial investering (år)

Bokfört värde

Proxify

Digital rekryteringsplattform

2021

121 255

Pensionera

Digital pensionslösning

2021

120 000

Klingit

Digital design och marknadsföring

2021

42 134

E-Farm

Digital marknadsplats för begagnade
jordbruksmaskiner

2021

150 055

Lanetalk

Digitalisering av bowling

2021

45 490

Prime Penguin

SaaS-lösning för e-handelslogistik

2021

33 598

Epicenter

Kontorshotell och coworking

2022

10 020

Zebrain

Digital coaching

2022

10 000

Bright

SaaS-plattform för energimarknaden

2022

41 230

GFO-X

Reglerad börs för digitala tillgångar

2022

61 316

byWiT bidco

Vilande bolag

2022

25

Koncernstruktur
Då koncernen tillämpar IFRS är bokfört värde detsamma som verkligt värde. byWiT AB äger fyra av sina
faktiska portföljbolag genom helägda holdingbolag vars syfte enbart är att äga andelar i portföljbolagen. Se
utförligare beskrivningar för mer information om portföljbolagen nedan.

E-farm är en digital marknadsplats för begagnade jordbruksmaskiner.
Bolagets digitala plattform har en global potential. E-Farm har
påbörjat en omfattande digitalisering av den europeiska marknaden
för begagnade jordbruksmaskiner som uppgår till 20 miljarder EUR.
Sedan bolaget grundades 2015 så har omsättningen mer än
fördubblats år från år och uppgick 2021 till cirka 250 MSEK. Bolaget
finns idag etablerat i 20 länder i Europa. Investeringen är gjord via
dotterbolaget
E-farm Intressenter AB.
Investeringsår:
2021

Kategori:
Scale-Up Growth

Bransch:
Teknikbolag inom
jordbrukssektorn (’Agtech’)

Hemsida:
www.e-farm.com
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Klingit är en teknisk plattform som hjälper företag med bland annat
design, UX, varumärke, marknadsföring på social media. Bolagets filosofi
är att bra, kvalitativ design är ett krav för företag att lyckas med sina
affärer och insåg att marknaden saknade tillgång till företag som kunde
erbjuda dessa tjänster på ett snabbt, kvalitativt och kostnadseffektivt sätt
oavsett storlek på företag. Klingit startades 2020 har idag drygt 100 kunder
med allt ifrån enmansföretag till stora företag såsom H&M, Grant
Thornton och Claes Ohlsson. Bolaget har ett flertal intäktsströmmar varav
merparten är på prenumerationsbasis. Investeringen är gjord via
dotterbolaget WiT Klingit Intressenter AB.

Investeringsår:
2021

Kategori:
Early Growth

Bransch:
Grafisk design

Hemsida:
www.klingit.com

Lanetalk digitaliserar bowling för både spelare och bowlingcenters. På
marknaden finns över 150 miljoner bowlingspelare i världen, där Lanetalk är
den enda aktören globalt som kan erbjuda digitala tävlingar (globalt,
regionalt och lokalt) i realtid. Vidare har Lanetalk utvecklat en app som
erbjuder såväl professionella som nöjesbowlare ett digitalt verktyget som
möjliggör för användaren att utveckla sin egens spelförmåga samt även följa
och spela mot andra bowlare runt om i världen. Sedan nystarten 2019 har
samarbeten knutits med de största systemleverantörerna av
bowlingsystem, med nästan 1 000 bowlingcenters i över 40 länder i Europa
och USA och med några av bowlingvärldens mest framgångsrika
professionella tävlingsspelare. Bolaget kommer att ett flertal
intäktsströmmar varav merparten kommer att vara prenumerationsintäkter.
Investeringen är gjord via dotterbolaget WiT Lanetalk Intressenter AB.

Investeringsår:
2021

Kategori:
Early Growth

Bransch:
Bowling/Sport

Hemsida:
www.lanetalk.com
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Prime Penguin har specialiserat sig på logistik för E-handelsbolag.
Prime Penguin erbjuder E-handelsföretag en kostnadseffektiv och
kraftfull logistiklösning med enkel integration mot ett flertal
logistiklösningar och lagerlokaler primärt i stora delar av Norden och
Europa. Bolagets logistikplattform är kompatibel med över 35 Ehandelslösningar (Shopify, WooCommerce mfl.). Bolaget har ett flertal
intäktsströmmar varav merparten är så kallade SaaS-intäkter.
Investeringen är gjord via dotterbolaget WiT Prime Penguin
Intressenter AB.

Investeringsår:
2021

Kategori:
Early Growth

Bransch:
Logistik

Hemsida:
www.primepenguin.com

Pensionera är Sveriges största digitala pensions- och kapitalrådgivare.
Pensionera erbjuder digital pensionslösning där kunderna får kontroll och
överblick över samtliga sina intjänade pensioner. Bolaget erbjuder också en
bred produktportfölj av tjänster kopplade till kundernas pensioner där
licensierade rådgivare bland annat hjälper kunderna med rådgivning kring
fondsparande, privat sparande, förhandlingar i försäkringsavtal,
försäkringsflyttar, uttagsplanering, pensionsprognoser. Pensionera äger
också IKC Capital som är ett värdepappersbolag med ett flertal olika
fonderbjudanden. IKC lyder under Finansinspektion. Pensionera grundades
2016 och har idag över 60 000 kunder (prenumeranter) och över 10
miljarder SEK under förvaltning. Boalget har ett flertal olika intäktsströmmar
varav en stor del är så kallade SaaS-intäkter.

Investeringsår:
2021

Kategori:
Scale-Up Growth

Bransch:
Fintech

Hemsida:
www.pensionera.se
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Bright är ett SaaS-bolag och en så kallad ’white lable’-lösning för
elbolag som vill erbjuda sina kunder en digital lösning för smart och
intelligent översyn samt hantering av kundernas elkonsumtion. Bolaget
har idag kontrakt med merparten av elbolagen i Sverige och har sedan
en tid också påbörjat en utlandsexpansion. Bright grundades 2011 och
idag används bolagets digitala plattform av hundratusentals användare
i Sverige och Norden.

Investeringsår:
2022

Kategori:
Scale-Up Growth

Bransch:
Teknikbolag inom energisektorn
(‘Energy Tech’)

Hemsida:
www.getbright.se

EpiCenter är norra Europas största så kallade co-workingkoncept med
etableringar i Stockholm, Oslo och Helsingfors. EpiCenter erbjuder sina
kunder förutom möjligheten att hyra en kontorsplats också ett omfattande
ekosystem av tjänster och produkter såsom bland annat coaching,
utbildningar, events, nätverkande i syfte att stärka kundernas
innovationskraft och tillväxt. EpiCenter grundades 2014 och har idag över
1500 medlemskap med över 6 000 medlemmar. Årligen genomför EpiCenter
över 150 events.
Investeringsår:
2022

Kategori:
Strategisk

Bransch:
Kontoshotell och coworking
(’Workingplace development’)

Hemsida:
www.weareepicenter.com
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GFO-X, Global Futures & Options Exchange, är en reglerad börs för så
kallade terminer och optioner för digitala tillgångar såsom Bitcoin and
Ether. GFO-X har byggt upp en modern och teknisk plattform i
världsklass och är nu på gång att etablera den första reglerade börsen i
Europa av digitala tillgångar som idag helt domineras (99%) av
oreglerade plattformar. GFO-X har tillstånd av Financial Conduct
Authority (Finansinspektionen i England) och har ett partnerskap med
världens största så kallade clearinghus. GFO-X kommer att kunna
erbjuda institutioner och kapitalförvaltare en helt reglerade marknad
där de kan få möjlighet att exponera sig och sina kunder mot digitala
tillgångar.

Investeringsår:
2022

Kategori:
Early Growth

Bransch:
Fintech

Hemsida:
www.gfo-x.com

Proxify sammankopplar talangfulla utvecklare med företag i stark tillväxt
som är i behov av utvecklingsresurser i virtuella utvecklingsteam. Genom
bolagets stora nätverk av utvecklare kan Proxify supportera företag globalt.
Proxify kan på kort tid matcha kundernas behov av utvecklingsresurser med
rätt kompetens till attraktiva priser. Bolaget har idag över 350 kunder i 22
länder. Bolaget har sedan starten 2018 haft en stark tillväxt, varit lönsamt
och har dessutom positivt och växande kassaflöden.

Investeringsår:
2022

Kategori:
Scale-Up Growth

Bransch:
Digitalt distribuerade tjänster
(‘Distributed services’)

Hemsida:
www.proxify.io
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Zebrain är Nordens första SaaS- platform för utveckling av
medarbetare genom den så kallade coachingmetoden. Trenden med
coahing har vuxit sig stark i USA och är nu på väg till Europa. Genom
Zebrains digitala plattform baserad bland annat på forskningsbaserade
metoder hjälper bolaget företag att vidareutveckla sin personal till
deras fulla potential vilket motverkar bland annat stressrelaterade
symptom och sjukskrivningar. Bolaget grundades 2020 och målet är att
erbjuda kvalitativ coaching till flera människor kostnadseffektivt och ge
företagen rätt verktyg att utveckla sin personal till önskad potential.
Detta bidrar sammantaget till starkare lönsamhet lönsamhet för
företagen genom mera välmående och bättre presterande personal.

Investeringsår:
2022

Kategori:
Early Growth

Bransch:
Coaching

Hemsida:
www.zebrain.se
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Antal medarbetare per 2022-06-30
Bolaget har en anställd VD och 6 övriga anställda.

Granskning av revisorer
Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Ägarförhållanden
Bolagets enskilt största ägare är Coeli Investment Management AB som kontrollerar 16,48 % av
kapitalet och 31,46 % av rösterna. Fem utav bolagets grundare kontrollerar utöver detta
gemensamt 31,74 % av kapitalet och 58,12 % av rösterna.

Aktieägare

Coeli Investment Management AB

Stamaktier

Preferens-aktier

175 000

Röstandel

31,46%

Johan Gorecki

64 350

2 061

11,61%

Elias Jakobson

64 350

4 330

11,65%

Thomas Karlsson

64 350

3 255

11,63%

Nalle Söderström

64 350

2 431

11,61%

Ulf Söderström

64 350

3 202

11,63%

Övriga

3 250

546 598

10,41%

Totalt

500 000

561 877

100,00%
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RESULTATRÄKNING - KONCERNEN

2022/01/01

2021/07/13

(TSEK)

2022/06/30

2021/12/31

Not

(6 mån)

Rörelsens intäkter:
Nettoomsättning

909

0

67 023

-56

67 932

-56

Kostnader för ersättningar till anställda

-4 646

-1 005

Övriga externa kostnader

-3 767

-1 397

Summa rörelsens kostnader

-8 413

-2 403

RÖRELSERESULTAT

59 519

-2 459

5

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

-388

0

Summa resultat från finansiella investeringar

-383

0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

59 136

-2 459

PERIODENS RESULTAT OCH TOTALRESULTAT

59 136

-2 459

Resultat per stamaktie före och efter utspädning, SEK

13,01

0,00

Resultat per preferensaktie före och efter utspädning, SEK

93,67

-4,38

Förändringar i verkligt värde av andelar i portföljbolag
Summa rörelsens intäkter

3

Rörelsens kostnader:

Resultat från finansiella investeringar:
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Resultat per stamaktie beräknas på årets resultat, reducerat med den resultatandel som tillfaller
preferensaktier, fördelat på antal stamaktier. Se not 6 för beräkning av resultatandel och substansvärde för
stamaktier respektive preferensaktier.
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN
(TSEK)

2022/06/30

2021/12/31

635 123

337 189

Summa finansiella anläggningstillgångar

635 123

337 189

Summa anläggningstillgångar

635 123

337 189

188

0

2 005

18 996

504

0

2 697

18 996

Likvida medel

17 207

188 659

Summa omsättningstillgångar

19 903

207 655

655 026

544 844

1 062

1 015

0

47

545 092

545 092

Balanserat resultat

-2 459

0

Periodens resultat

59 136

-2 459

602 831

543 695

645

226

50 872

924

679

0

52 196

1 149

655 026

544 844

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i portföljbolag värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

3, 5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

6

Ej registrerat aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

Summa Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - KONCERNEN
(TSEK)

Ingående eget kapital
2021-07-13

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

-

-

-

-

-

-2 459

-2 459

-2 459

-2 459

Totalresultat
Periodens resultat
Summa totalresultat

0

0

0

Transaktioner med aktieägare
Bolagsregistrering

500

Nyemission

350

Kvittningsemission

165

Apportemission

500

47

Emissionskostnader

349 650

350 000

165 090

165 255

46 575

46 622

-16 224

-16 224

Utgående eget kapital
2021-12-31

1 015

47

545 092

-2 459

543 695

Ingående eget kapital
2022-01-01

1 015

47

545 092

-2 459

543 695

1 015

47

545 092

47

-47

1 062

0

545 092

56 677

602 831

Registrering
Bolagsverket

Antal
stamaktier

Antal
preferensaktier

Aktiekapital
SEK

Kvotvärde
SEK

500 000

515 255

1 015 255

1,00

46 622

46 622

1,00

561 877

1 061 877

1,00

Totalresultat
Periodens resultat
Summa totalresultat

59.136

59.136

56 677

602 831

Transaktioner med aktieägare
Apportemission
Utgående eget kapital
2022-06-30

Ingående redovisat aktiekapital per
2022-01-01

0

Händelser
Apportemission

Utgående redovisat aktiekapital per
2022-06-30

2022/01/11

500 000

2021-12-07 beslutades en apportemission om 46 622 preferensaktier till ett totalt värde av 46 622 000 kr som
registrerades av Bolagsverket 2022-01-11. I apportemissionen erhölls ytterligare aktier i dotterbolagen WiT Klingit
Intressenter AB, E-Farm Intressenter AB, WiT Lanetalk Intressenter AB och WiT Prime Penguin Intressenter AB. Apporten
skedde 2021-12-07 och vid det datumet bokfördes värdet på aktierna i dotterbolag samt utökningen av eget kapital.
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KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN

2022/01/01

2021/07/13

(TSEK)

2022/06/30

2021/12/31

(6 mån)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

59 136

-2 459

-67 030

56

-188

0

16 487

-18 996

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder

419

226

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder

627

924

Investeringar i portföljbolag

-230 906

-161 776

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-221 455

-182 025

0

399 530

Likvid kvittningsemission***

0

-12 623

Emissionskostnader

0

-16 224

50 000

0

50 000

370 684

-171 455

188 659

188 659

0

2

0

17 207

188 659

Justeringar för poster som inte påverkar kassaflödet*

8

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar**

4

Finansieringsverksamheten
Likvid från emission av aktier

Upptagna lån
Kassaflöde finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

6

7

* Poster som inte påverkar kassaflödet består av värdeförändringar och realisationsresultat på
andelar i portföljbolag
** Kortfristigt lån till dotterbolaget WiT Klingit Intressenter AB 2021-12-31 och till WiT Lanetalk Intressenter
AB 2022-06-30.
*** Tidigare aktieägare som i kvittningsemissionen valde ersättning för sina aktier i form av likvida medel.
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RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET

2022/01/01

2021/07/13

(TSEK)

2022/06/30

2021/12/31

Not

(6 mån)

Rörelsens intäkter:

Nettoomsättning

909

0

Summa rörelsens intäkter

909

0

Personalkostnader

-4 646

-1 005

Övriga externa kostnader

-3 767

-1 397

Summa rörelsens kostnader

-8 413

-2 403

RÖRELSERESULTAT

-7 504

-2 403

5

0

-388

0

54 988

-56

Summa finansiella poster

54 605

-56

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

47 101

-2 459

-

-

47 101

-2 459

Rörelsens kostnader:

Finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Förändringar i verkligt värde i övriga företag
med ägarintresse

Periodens skatt
Periodens resultat

3
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BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET
(TSEK)

2022/06/30

2021/12/31

259 267

194 409

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

3, 5

Andelar i intresseföretag

3, 5

41 230

0

Investeringar i övriga företag med ägarintresse

3, 5

322 592

142 780

Summa finansiella anläggningstillgångar

623 088

337 189

Summa anläggningstillgångar

623 088

337 189

188

0

2 005

18 996

504

0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

4

Förutbetalda kostnader

2 697

18 996

Kassa och bank

17 207

188 659

Summa omsättningstillgångar

19 903

207 655

642 991

544 844

1 062

1 015

0

47

1 062

1 062

545 092

545 092

Balanserat resultat

-2 459

0

Periodens resultat

47 101

-2 459

Summa fritt eget kapital

589 734

542 633

Summa eget kapital

590 796

543 695

645

226

50 872

924

679

0

52 196

1 149

642 991

544 844

Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

6

Ej registrerat aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAGET
(TSEK)

Aktiekapital
Ingående eget kapital
2021-07-13

Ej registrerat
aktiekapital Över-kursfond

-

-

-

0

0

0

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

-

-

-2 459

-2 459

-2 459

-2 459

Totalresultat
Periodens resultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Bolagsregistrering

500

Nyemission

350

Kvittningsemission

165

Apportemission

500

47

Emissionskostnader

349 650

350 000

165 090

165 255

46 575

46 622

-16 224

-16 224

Utgående eget kapital
2021-12-31

1 015

47

545 092

-2 459

543 695

Ingående eget kapital
2022-01-01

1 015

47

545 092

-2 459

543 695

47 101

47 101

44 642

590 796

Totalresultat
Periodens resultat
Summa totalresultat

1 015

47

545 092

47

-47

1 062

0

545 092

44 642

590 796

Registrering
Bolagsverket

Antal
stamaktier

Antal
preferensaktier

Aktiekapital
SEK

Kvotvärde
SEK

500 000

515 255

1 015 255

1,00

46 622

46 622

1,00

561 877

1 061 877

1,00

Transaktioner med aktieägare
Apportemission
Utgående eget kapital
2022-06-30

Ingående redovisat aktiekapital per
2022-01-01

0

Händelser
Apportemission
Utgående redovisat aktiekapital per
2022-06-30

2022/01/11

500 000

2021-12-07 beslutades en apportemission om 46 622 preferensaktier till ett totalt värde av 46 622 000 kr som
registrerades av Bolagsverket 2022-01-11. I apportemissionen erhölls ytterligare aktier i dotterbolagen WiT Klingit
Intressenter AB, E-Farm Intressenter AB, WiT Lanetalk Intressenter AB och WiT Prime Penguin Intressenter AB. Apporten
skedde 2021-12-07 och vid det datumet bokfördes värdet på aktierna i dotterbolag samt utökningen av eget kapital.
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KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET

2022/01/01

2021/07/13

(TSEK)

2022/06/30

2021/12/21

(6 mån)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

47 101

-2 459

-54 995

56

-188

0

16 487

-18 996

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder

419

226

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder

627

924

9 452

-20 249

Justeringar för poster som inte påverkar kassaflödet*

8

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar**

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i koncernföretag

3

-64 858

0

Investeringar i intresseföretag

3

-41 230

0

Investeringar i övriga företag med ägarintresse

3

-124 819

-161 776

-230 906

-161 776

0

399 530

Likvid kvittningsemission***

0

-12 623

Emissionskostnader

0

-16 224

50 000

0

50 000

370 684

-171 455

188 659

188 659

0

2

0

17 207

188 659

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Likvid från emission av aktier

Upptagna lån
Kassaflöde finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

6

7

* Poster som inte påverkar kassaflödet består av värdeförändringar och realisationsresultat på värdepappersinnehav
** Kortfristigt lån till dotterbolaget WiT Klingit Intressenter AB 2021-12-31 och till WiT Lanetalk Intressenter AB 202206-30.
*** Tidigare aktieägare som i kvittningsemissionen valde ersättning för sina aktier i form av likvida medel.
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NOTER
(TSEK)

Not 1 : Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten för perioden januari – juni 2022 är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och
årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. De
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas är i överensstämmelse med de som beskrivs i
årsredovisningen för 2021. Nya och ändrade IFRS-standarder och tolkningar med tillämpning från 2022 har inte väsentligt
påverkat de finansiella rapporterna.
Redovisningsprinciper och noter avser både moderbolag och koncern om inte annat anges.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att ledningen gör bedömningar och
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga.
Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används för att bedöma de redovisade värdena på
tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Innehavens värdering till verkligt värde inkluderar uppskattningar och bedömningar vilka är att betrakta som
väsentliga för redovisningsändamål. Bolagets direktinvesteringar i onoterade bolag värderas utifrån erhållna
emissionskurser, prisuppgifter, samt inrapporterade värden från underliggande bolagens interna värderingar
för innehaven. Värdering berörs närmare under Finansiella instrument nedan.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, övriga
kortfristiga fordringar, långfristiga värdepappersinnehav och kortfristiga placeringar. Bland skulder återfinns
leverantörsskulder.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapporten över finansiell ställning när bolaget blir part i
instrumentets villkor. Förvärv och avyttringar av finansiella tillgångar redovisas således på affärsdagen som är
den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Upplåning redovisas när transaktionen
fullbordas, det vill säga på likviddagen.
Verkligt värde har beräknats för samtliga finansiella tillgångar och skulder enligt IFRS 13. Verkligt värde
uppskattas vara lika med bokfört värde för kundfordringar och andra fordringar, övriga kortfristiga fordringar,
kassa och övriga likvida medel, leverantörsskulder och övriga skulder samt upplåning. Bokfört värde minskat
med nedskrivningar utgör ett uppskattat verkligt värde för kundfordringar och leverantörsskulder.
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Koncernens finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt IFRS 13 i följande tre kategorier:
Nivå 1: Noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder.
Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i Nivå 1,
antingen direkt eller indirekt.
Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte i sin helhet baseras på observerbara marknadsdata.
Per 2022-06-30 innehar koncernen endast finansiella tillgångar i form av investeringar i onoterade bolag.
Onoterade innehav redovisas i nivå 3.
Bolaget har valt att marknadsvärdera samtliga finansiella tillgångar med utgångspunkt i IPEV – International
Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines. I riktlinjerna beskrivs ett antal metoder för att
fastställa verkligt värde för respektive innehav. Stor vikt läggs vid nyligen genomförda marknadsmässiga
transaktioner i bolaget t.ex. nyemission eller förvärv av existerande aktier. Transaktioner i jämförbara bolag kan
även användas. Andra värderingsmetoder är diskontering av prognostiserade kassaflöden med relevant
diskonteringsränta och genom att applicera värderingsmultiplar såsom EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBITA, EV/EBIT,
PER och P/AuM som justeras för att ta hänsyn till skillnader i marknad, verksamhet och risk. I allmänhet
appliceras vidare en likviditetsrabatt för onoterade tillgångar. Värdering sker löpande och publiceras i samband
med bolagets finansiella rapporter.

Nya och ändrade IFRS med tillämpning i aktuell period
respektive i framtida perioder
Publicerade nya eller ändrade IFRS med tillämpning under kommande år har inte förtidstillämpats i denna
rapport. Någon förtidstillämpning planeras inte heller under kommande år. Inga av nyheterna och ändringarna
förväntas ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

Not 2 : Finansiell riskhantering och känslighetsanalys
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: investeringsrisk, marknadsrisk, kredit- och
motpartsrisk samt valutarisk. Ledningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker.

Investeringsrisker
Bolagets avkastning på investerat kapital är till stor del beroende av värdeutvecklingen i de förvärvade
portföljbolagen. Vidare är avkastningen i hög grad beroende av värderingen av portföljbolagen vid investeringsrespektive avyttringstidpunkterna. Bolagets riskhantering utgörs av en gedigen selekteringsprocess för
investeringarna och eftersträvar en diversifierad portfölj. Vi genomför en noggrann utvärdering av potentiella
portföljbolag och väljer ut de bolag som har en klar och tydlig profil med potential att generera bästa möjliga
avkastning. I vår utvärderingsprocess undersöker vi fundamentala områden som över tiden starkt påverkar
avkastningen i riskkapitalbolagen såsom ledningens förvaltningshistorik, kompetens, erfarenhet och strategi.
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Marknadsrisk
Bolagets intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten är i allt väsentligt oberoende av förändringar i
marknadsräntor. Det finns marknadsrisk kopplat till värdet på bolagets finansiella anläggningstillgångar. Nedan
följer en känslighetsanalys som visar vilken effekt en värdeförändring på 10 procent till 30 procent skulle få på
de finansiella anläggningstillgångarna.
Känslighetsanalys
(belopp i TSEK)

Bokfört
belopp

Finansiella anläggningstillgångar 635 123,39

+/- 10%

+/- 20%

+/-30%

63 512,34

127 024,68

190 537,02

Kredit- och motpartsrisk
Kreditrisk uppstår genom tillgodohavanden hos banker och finansinstitut. Den maximala
kreditriskexponeringen utgörs av det bokförda värdet på de exponerade tillgångarna. Endast banker och
finansinstitut som av oberoende värderare fått lägst kreditrating ”A” accepteras. Bolagets bankmedel finns hos
Nordea Bank Abp, filial i Sverige som har kreditrating A (Fitch Ratings 2021). För att minimera kreditrisker görs
löpande bedömning av partners kreditvärdighet. Kreditrisk kan även uppstå indirekt i det fall ett portföljbolag
upptagit krediter. Denna risk minimeras genom gedigen due diligence och uppföljning av portföljbolagen.

Likviditetsrisk
Bolagets likviditetsrisk består i händelse att Bolaget saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden. Per
2022-06-30 uppgår bolagets omsättningstillgångar till 20 MSEK och kortfristiga skulder uppgår vid samma
tidpunkt till 52 MSEK. Efter sommaren planerar Bolaget att genomföra en nyemission som kommer tillföra en
kassa om uppskattningsvis 500 MSEK.

Valutarisk
Bolaget är exponerat för valutakursrisk i de investeringar som görs i utländska bolag samt ett bankkonto i EUR.
Ingen valutasäkring görs av investeringarna i bolagen då investeringshorisonten är långsiktig. Per 2022-06-30
uppgår total exponering mot
EUR till 150,1 MSEK och mot USD till 61,3 MSEK. Bolaget har ingen exponering mot
andra valutor.
Nedan följer en känslighetsanalys som visar vilken effekt en valutakursförändring i förhållandet mellan EUR och
SEK respektive USD och SEK skulle få.

Känslighetsanalys
(belopp i MSEK)

Bokfört belopp

+/- 10%

+/- 20%

+/-30%

Innehav i EUR

150,10

15,01

30,02

45,03

Innehav i USD

61,32

6,13

12,26

18,39
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Not 3 : Investeringar i portföljbolag värderade till verkligt värde via
resultaträkningen
Koncernen

2022/06/30

2021/12/31

Ingående anskaffningsvärde

337 245

0

Periodens investeringar

230 906

337 245

Utgående anskaffningsvärde

568 151

337 245

Ingående värdeförändringar

-56

0

Periodens värdeförändringar

59 258

-56

Utgående värdeförändringar

59 202

-56

Ingående valutaeffekt

0

0

Periodens valutaeffekt

7 769

0

Utgående valutaeffekt

7 769

0

635 123

337 189

Proxify AB

121 255

43 780

Pensionera Group AB

120 000

99 000

42 134

37 609

150 055

56 682

WiT Lanetalk Intressenter AB

45 490

66 520

WiT Prime Penguin Intressenter AB

33 598

33 598

EP Center Holding AB, (Epicenter)

10 020

0

Zebrain AB

10 000

0

Bright Energy AB

41 230

0

Global Futures and Options Holdings

61 316

0

25

0

635 123

337 189

Utgående bokfört värde

Bokfört värde per portföljbolag

WiT Klingit Intressenter AB
E-Farm Intressenter AB

byWiT bidco AB
Utgående bokfört värde

För värderingsprinciper, se not 1. För mer information om portfölj- respektive holdingbolag se not 5.
Periodens värdeförändring är en följ av positiv värdeförändring i Proxify (52,5 MSEK), E-Farm (25,6 MSEK) och Klingit (4,5
MSEK), delvis motverkat av en nedskrivning i Lanetalk (-23,3 MSEK). Periodsens valutaeffekt beror på valutaomvärdering
av innehaven i E-Farm (5,2 MSEK) och GFO-X (2,5 MSEK). För mer information se not 5.
25

byWiT AB

559327-3153

Moderbolaget

2022/06/30

2021/12/31

Ingående anskaffningsvärde

337 245

0

Periodens investeringar

230 906

337 245

Utgående anskaffningsvärde

568 151

337 245

-56

0

Periodens värdeförändringar

52 461

-56

Utgående värdeförändringar

52 405

-56

Ingående valutaeffekt

0

0

Periodens valutaeffekt

2 532

0

Utgående valutaeffekt

2 532

0

623 088

337 189

Proxify AB

121 255

43 780

Pensionera Group AB

120 000

99 000

37 609

37 609

119 218

56 682

WiT Lanetalk Intressenter AB

68 816

66 520

WiT Prime Penguin Intressenter AB

33 598

33 598

EP Center Holding AB, (Epicenter)

10 020

0

Zebrain AB

10 000

0

Bright Energy AB

41 230

0

Global Futures and Options Holdings

61 316

0

25

0

623 088

337 189

Ingående värdeförändringar

Utgående bokfört värde

Bokfört värde per portföljbolag

WiT Klingit Intressenter AB
E-Farm Intressenter AB

byWiT bidco AB
Utgående bokfört värde

För värderingsprinciper, se not 1. För mer information om portfölj- respektive holdingbolag se not 5.
Periodens värdeförändring är en följd av en positiv värdeförändring i Proxify (52,5 MSEK). Periodens valutaeffekt beror på
valutaomvärdering av innehavet i GFO-X (2,5 MSEK). För mer information se not 5.
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Not 4 : Övriga fordringar
2022/06/30

2021/12/31

0

18 996

Kortfristigt lån WiT Lanetalk Intressenter AB

2 005

0

Summa

2 005

18 996

Kortfristigt lån WiT Klingit Intressenter AB*

*Lånet utbetalades den 23 december 2021 och återbetalades 5 januari 2022. Givet den korta perioden har ingen ränta
betalats.

Not 5 : Finansiella tillgångar och skulder
Koncernen

2022/06/30
Innehåller optioner
och andra finansiella
instrument

Verkligt värde
via resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

635 123

635 123

2 005

2 005

2 005

17 207

17 207

17 207

19 212

654 335

654 335

645

645

645

50 000

50 000

50 000

50 645

50 645

50 645

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Upplupet
anskaffnings-värde

Värdering
Direktinvesteringar

635 123

Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa finansiella tillgångar

635 123

Leverantörsskulder
Låneskulder
Summa finansiella skulder

0

Koncernens tillgångar och skulder
värderade till verkligt värde per 30 juni
2022.

Tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Direktinvesteringar
Summa tillgångar

635 123
0

0

635 123
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Koncernen

2021/12/31
Verkligt värde
via resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

337 189

337 189

188 659

188 659

188 659

188 659

525 848

525 848

226

226

226

226

226

226

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Upplupet
anskaffnings-värde

Värdering

Direktinvesteringar

337 189

Likvida medel
Summa finansiella tillgångar

337 189

Leverantörsskulder
Summa finansiella skulder

0

Koncernens tillgångar och skulder
värderade till verkligt värde per 31
december 2021

Tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Fondandelar och Direktinvesteringar
Summa tillgångar

337 189
0

0

337 189
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Moderbolaget

2022/06/30
Verkligt värde
via resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

623 088

623 088

2 005

2 005

2 005

17 207

17 207

17 207

19 212

642 300

642 300

645

645

645

50 000

50 000

50 000

50 645

50 645

50 645

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Upplupet
anskaffnings-värde

Värdering

Direktinvesteringar

623 088

Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa finansiella tillgångar

623 088

Leverantörsskulder
Låneskulder
Summa finansiella skulder

0

Moderbolagets tillgångar och skulder
värderade till verkligt värde per 30 juni
2022.

Tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Direktinvesteringar
Summa tillgångar

623 088
0

0

623 088

29

byWiT AB

559327-3153

2021/12/31
Verkligt värde
via resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

337 189

337 189

188 659

188 659

188 659

188 659

525 848

525 848

226

226

226

226

226

226

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Upplupet
anskaffnings-värde

Värdering
Direktinvesteringar

337 189

Likvida medel
Summa finansiella tillgångar

337 189

Leverantörsskulder
Summa finansiella skulder

0

Moderbolagets tillgångar och skulder
värderade till verkligt värde per 31
december 2021.

Tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

Fondandelar och Direktinvesteringar

Summa tillgångar

337 189

0

0

337 189

I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda
instrument i nivå 3. Samtliga bolagets direktinvesteringar har klassificerats i nivå 3 eftersom de ej har observerbara indata
och eftersom de handlas sällan eller inte alls på en aktiv marknad.
Nivå 3-investeringar inkluderar bolagets innehav i onoterade bolag. När observerbara priser inte är tillgängliga för dessa
värdepapper använder bolaget en eller flera värderingstekniker, (t.ex. avkastningsmetoder eller inkomstbaserade
metoder), eller en kombination av teknikerna, där tillräckliga och tillförlitliga uppgifter finns tillgängliga. Inom nivå 3
består användningen av marknadens tillvägagångssätt generellt använda omsättnings- och resultatmultiplar av
jämförbara bolag, medan användningen av inkomstbaserade tillvägagångssätt består i allmänhet av nuvärdet av
beräknade framtida kassaflöden, justerade för likviditets-, kredit-, marknads- och/eller andra riskfaktorer.
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Antaganden, uppskattningar och bedömningar som används av bolaget på grund av bristen på observerbara indata kan
avsevärt påverka det verkliga värdet på aktierna och därmed bolagets resultat. Per 2022-06-30 har merparten av bolagets
innehav värderats till senast kända transaktionskurs, vilket motsvarar anskaffningsvärdet. Avseende Proxify så har bolaget
under perioden genomfört en nyemission och värderingen bygger på kursen i denna emission. E-farm och Lanetalk har
värderats baserat på en EV/SALES-multipel och E-farm har därmed justerats upp till följd av en kraftigt försäljningstillväxt
och positiva framtidsutsikter samtidigt som Lanetalk skrivits ned till följd av svagare utveckling än väntat hänförligt till
försenad produktlansering.
Följande tabell visar förändringarna för instrument på nivå 3 under första halvåret, räkenskapsåret 2022.

Koncernen

Moderbolaget

Direktinvesteringar värderade
till verkligt värde

Summa

Direktinvesteringar värderade
till verkligt värde

Summa

Ingående balans

337 189

337 189

337 189

337 189

Nya investeringar

230 906

230 906

230 906

230 906

67 028

67 028

54 993

54 993

635 123

635 123

623 088

623 088

Vinster och förluster redovisade via
resultaträkningen
Utgående balans

2022/06/30

Antal aktier

Andel av Bokfört värde
kapital /
i moder- Bokfört värde
röster (%)
bolaget i koncernen

Huvudsaklig
verksamhet

Organisationsnummer

Säte

731

13,1%

121 255 176

121 255 176

Digital
rekryteringsplattform

559017-0733

Stockholm

2 800 362

12,0%

120 000 001

120 000 001 Digital pensionslösning

556976-8269

Stockholm

WiT Klingit
Intressenter AB

451 635

95,1%

37 609 415

42 133 887

Holdingbolag

559299-9741

Stockholm

E-Farm
Intressenter AB

321 958

100,0%

119 218 343

150 055 259

Holdingbolag

559257-0179

Stockholm

WiT Lanetalk
Intressenter AB

250 000

100,0%

68 816 170

45 490 093

Holdingbolag

559284-8112

Stockholm

WiT Prime Penguin
Intressenter AB

200 500

100,0%

33 598 000

33 598 000

Holdingbolag

559313-7051

Stockholm

EP Center Holding
AB, (Epicenter)

60

6,0%

10 020 000

10 020 000

Kontorshotell och
coworking

556919-8665

Stockholm

17 317

19,8%

9 999 937

9 999 937

Digital coaching

559138-1271

Stockholm

Bright Energy AB

2 533

22,9%

41 229 641

41 229 641

SaaS-plattform för
energimarknaden

556864-8231

Stockholm

Global Futures and
Options Holdings

1 588

0,8%

61 316 400

61 316 400

Reglerad börs för
digitala tillgångar

13.018.987

London

25 000

100,0%

25 000

25 000

Vilande bolag

559360-2807

Stockholm

Proxify AB
Pensionera
Group AB

Zebrain AB

byWiT bidco AB
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Ovan tabell visar bolagen direkt ägda av byWiT AB. Fyra av bolagen är holdingbolag vars syfte är att äga andelar i byWiTs
faktiska portföljbolag. Specifikation över indirekt ägda portföljbolag följer nedan. I koncernredovisningen tar byWiT AB
upp de direkt ägda portföljbolagen till verkligt värde via resultaträkningen vilket skiljer sig mot moderbolaget som
redovisar investeringar i dotter- och intressebolag till anskaffningsvärde. För koncernen inkluderar detta nedan innehav.

30/06/22

Antal
aktier

Andel
av kapital
/ röster (%)

Just Klingit AB

4 240

31,79%

-

E-FARM
GmbH

7 395

21,36%

Lanetalk
AB

3 398

790 532

Prime
Penguin AB

Bokfört värde i Bokfört värde i
moder-bolaget
koncernen

Huvudsaklig
verksamhet

Organisationsnummer

Säte

-

Digital design och
marknadsföring

559287-1304

Stockholm

-

-

Digital marknadsplats
för begagnade
jordbruksmaskiner

135.738

Hamburg

28,72%

-

-

Digitalisering av
bowling

556840-1656

Stockholm

25,77%

-

-

SaaS-lösning för ehandelslogistik

559062-5264

Stockholm

Not 6 : Eget kapital
Antal aktier

Kvotvärde

Överkurs

Röster

Stamaktie

500 000

1,00

-

10

Preferensaktie

561 877

1,00

999,00

1

Aktiekapital

1 061 877

Aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning enligt §5 i bolagsordningen, som återges förkortat nedan, i följande
prioriteringsordning.
a)

i första hand ska Preferensaktier erhålla 100 % av samtliga Utdelningar intill dess att de erhållit Utdelning
motsvarande Företrädesbelopp.

b)

i andra hand ska Preferensaktier erhålla 100 % av samtliga Utdelningar intill dess att de erhållit Utdelning
motsvarande Företrädesränta.

c)

i tredje hand ska Preferensaktier erhålla 80 % av samtliga Utdelningar och Stamaktier ska erhålla 20 % av samtliga
Utdelningar.
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”Företrädesbelopp” innebär summan av de belopp som har tillskjutits bolaget i form av teckningslikvid för
Preferensaktier och aktieägartillskott avseende Preferensaktier.

"Företrädesränta" innebär i förhållande till Preferensaktier ett belopp motsvarande en årlig icke-kapitaliserad
ränta om tre (3) procent på Företrädesbelopp.

”Utdelning” innebär samtliga utbetalningar på aktier till aktieägare, oavsett om de sker genom exempelvis
vinstutdelning, inlösen eller i samband med likvidation, upplösning eller annan avveckling av bolaget.
Innan någon Utdelning sker till stamaktieägarna har preferensaktieägarna rätt att återfå sitt investerade kapital
jämte en avkastningränta om 3% per år. Preferensaktiernas rätt till avkastningsränta är endast kopplat till
fördelningen mellan aktieslagen och Bolaget har ingen skyldighet att betala ränta till preferensaktieägarna.
Därmed bedöms de i sin helhet utgöra eget kapital.

Koncernens resultat och substansvärde per aktie
2022/06/30

2021/12/31

59 136 209

-2 458 777

Resultat per stamaktie

13,01

0,00

Resultat per preferensaktie

93,67

-4,38

Utgående substansvärde stamaktier 2022-06-30

13,01

0,00

1 061,31

967,64*

Årets resultat, kr

Utgående substansvärde preferensaktier 2022-06-30

Notera att Koncernens första officiella substansvärde per aktie beräknas per 2022-06-30 som kommunicerat i
informationsmaterialet vid emissionen under 2021. Sedan emissionstillfället är substansvärdesförändringen 6,1 %.

Not 7 : Låneskulder

Brygglån

Förfallodatum

Ränta

2022/12/31

2021/06/30

2022/12/31

9,0%

50 000

0

50 000

0

Totalt

Ingen säkerhet har ställts för lånet. Bolaget har rätt att återbetala lånet helt eller delvis i förtid utan
ränteskillnadsersättning.
Outnyttjade beviljade kreditfaciliteter uppgår till 50 MSEK.
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Not 8 : Upplysningar till kassaflödesanalys
Koncernen

2022/01/01

2021/07/13

2022/12/31

2021/06/30

67 028

-56

2

0

67 030

-56

2022/01/01

2021/07/13

2022/12/31

2021/06/30

54 993

-56

2

0

54 995

-56

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Värdejusteringar
Orealiserade valutakursdifferenser
Totalt

Moderbolaget

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Värdejusteringar
Orealiserade valutakursdifferenser
Totalt

Not 9 : Eventualförpliktelser och ställda säkerheter
Varken moderbolaget eller koncernen har några eventualförpliktelser eller ställda säkerheter per 2022-06-30

Not 10 : Närståendetransaktioner
I november 2021 ingick bolaget ett avtal om löpande drifttjänster med Coeli Investment Management AB. Arvodet
motsvarande en årlig avgift om 0,3 procent av emissionslikviden från den senaste nyemissionen har erlagts. Utöver det har
inga närståendetransaktioner av väsentlig karaktär ägt rum under perioden.

Not 11 : Händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har vi investerat i ytterligare ett nytt portföljbolag, Root Digital Group AB om 60,5 MSEK varav 17,3
MSEK har betalats kontant och resterande del med revers samt konvertibellån. Vi har även undertecknat ett konvertibellån
med Zebrain om totalt 5 MSEK varav 3 MSEK har betalats ut. ByWiT har rätt att påkalla konvertering till en bestämd kurs
istället för kontant återbetalning av lånet. Vidare har Coeli Private Equity AB betalat in 30 MSEK kopplat till den konvertibel
som beslutades i maj. Tidigare brygglån till Lanetalk kommer att omvandlas till aktier i intern runda. Utöver det har det inte
skett några väsentliga händelser efter periodens slut.
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Stockholm 2022-08-19

Thomas Karlsson
Ordförande

Johan Gorecki
Styrelseledamot

Lukas Lindkvist
Styrelseledamot

Ulrika Troedsson Hasselgren
Styrelseledamot

Ulf Söderström
Verkställande Direktör
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell
delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet
med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

byWiT AB
Org.nr 559327–3153
Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag
(delårsrapport) för byWiT AB per 30 juni 2022 och den sexmånadersperiod som slutade per detta
datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och
presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att
uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor.
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats
grundad på en revision har.
Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med
årsredovisningslagen.
Stockholm det datum som framgår av vår elektroniska underskrift
Grant Thornton Sweden AB

Olof Nordgaard
Auktoriserad revisor
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NYCKELTAL OCH DEFINITIONER
Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS.

Definitionerna av de nyckeltal som används i årsredovisningen, motivering för användandet av nyckeltalet samt
avstämningstabeller är sammanställt nedan.

Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar
Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar innefattar både resultat från andelar i portföljbolag och
förändringar i verkligt värde från andelar i portföljbolag.
Bolaget och koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet värdeförändring finansiella
anläggningstillgångar då det visar på hur värdet på bolagets portföljinnehav utvecklas över tid, vilket anses vara
ett värdefullt mått för att följa portföljens utveckling.

Soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslutningen.
Bolaget och koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet soliditet då det visar hur stor del av
balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna bedöma
bolagets kapitalstruktur

Nettokassa/-skuld
Likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande kort- och långfristiga fordringar med avdrag för
räntebärande kort- och långfristiga skulder.
Bolaget och koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet nettokassa då det visar hur kassa (alternativt
skuld) -utvecklingen förändras över åren vilket anses relevant för att belysa bolagets likviditet.

Substansvärde per stamaktie respektive preferensaktie
Innan någon utdelning sker till stamaktieägarna har preferensaktieägarna rätt att återfå sitt investerade kapital
jämte en avkastningränta om 3% per år. I det fall substansvärdet överstiger det belopp som innehavarna av
preferensaktier har företrädesrätt till ska 80 procent av överskjutande värde tillfalla preferensaktierna och 20
procent tillfalla stamaktierna.
Bolaget och koncernen använder sig av de alternativa nyckeltalen substansvärde per stamaktie respektive
preferensaktie då det visar hur stor del av bolagets substansvärde som är hänförligt till innehavare av
respektive aktieslag, för att aktieägare ska kunna bedöma värdet av sitt innehav.

37

byWiT AB

559327-3153

Substansvärdeförändring per preferensaktie
Substansvärdeförändring innebär aktiernas förändring i substansvärde över tid. Substansvärdeförändringen
beräknas som förändringen i aktuellt substansvärde minus substansvärdet vid slutet av jämförelseperioden,
justerat för eventuella utdelningar som skett under perioden. Denna förändring divideras sedan med
jämförelseperiodens substansvärde justerat för eventuella utdelningar.
Bolaget och koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet substansvärdeförändring per preferensaktie
för att synliggöra värdeutvecklingen över tid för den enskilda aktien. Detta främst för att ge investerarna en
uppfattning om hur den enskilda aktiens värde utvecklats över tid.

Resultat per stamaktie respektive preferensaktie
Innan någon utdelning sker till stamaktieägarna har preferensaktieägarna rätt att återfå sitt investerade kapital
jämte en avkastningränta om 3% per år. I det fall substansvärdet överstiger det belopp som innehavarna av
preferensaktier har företrädesrätt till ska 80 procent av överskjutande värde tillfalla preferensaktierna och 20
procent tillfalla stamaktierna.

Bolaget använder sig av de alternativa nyckeltalen resultat per stamaktie respektive preferensaktie då det visar
hur stor del av bolagets resultat som är hänförligt till respektive aktieslag, vilket inkluderas som ett mått på
aktieägarnas respektive del av resultatet.
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AVSTÄMNINGAR AV ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM INTE DEFINIERAS ENLIGT IFRS
(TSEK om inget annat anges)
Koncernen
2022/01/01

2021/07/13

2022/06/30

2021/12/31
(6 mån)

0

0

+ Förändringar i verkligt värde av andelar i portföljbolag

67 023

-56

Värdeförändring finansiella tillgångar

67 023

-56

Eget kapital

602 831

543 695

/ Balansomslutning

655 026

544 844

92%

100%

17 207

188 659

Resultat från andelar i portföljbolag

Soliditet
Likvida medel
+ Kortfristiga placeringar

0

0

+ Räntebärande kort- och långfristiga fordringar

0

18 996

- Räntebärande kort- och långfristiga skulder
Nettokassa/-skuld

0

0

17.207

207.655

602 830 889

543 694 680

-596 324 888

-543 694 680

500 000

500 000

13,01

0,00

602 830 889

543 694 680

-6 506 001

0

/ Antal preferensaktier

561 877

561 877

Substansvärde per preferensaktie, SEK

1 061,31

967,64

Substansvärde per preferensaktie

1 061,31

Eget kapital, SEK
- Substansvärde preferensaktier, SEK
/ Antal stamaktier
Substansvärde per stamaktie, SEK
Eget kapital, SEK
- Substansvärde stamaktier, SEK

- Substansvärde jämförelseperioden minus utdelningar

-967,64

/ Substansvärde jämförelseperioden minus utdelningar

967,64

Substansvärdeförändring per preferensaktie, %

9,7%
59 136 209

-2 458 777

-52 630 208

2 458 777

500 000

500 000

13,01

0,00

Periodens resultat

59 136 209

-2 458 777

- Resultatandel stamaktier

-6 506 001

0

561 877

561 877

93,67

-4,38

Periodens resultat, SEK
- Resultatandel preferensaktier, SEK
/ Antal stamaktier
Resultat per stamaktie, SEK

/ Antal preferensaktier
Resultat per preferensaktie, SEK
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