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Quickbit eu AB (publ) 559066-2093, med säte i Stockholm. 

Allmänt om verksamheten 

Bolaget erbjuder valutaväxlingstjänster online till näthandlare och privatpersoner samt bedriver därmed 
förenlig verksamhet. 

Bolaget har under föregående verksamhetsår utvecklat en innovativ teknisk plattform för handel med 
kryptovaluta. Denna har under samma period satts i produktionsmiljö, integrerats med system 
förkortinlösen och banker samt utsatts för omfattande tester. 

Vid förra verksamhetsårets utgång var systemet i sin helhet produktionsdugligt och färdigt för att 
användas. Under första halvan av detta verksamhetsår har plattformen tagits i bruk och förfinats. Vid 
periodens utgång kan Quickbit med kort varsel erbjuda nya Kryptovalutor och erbjuder, de facto, både 
Bitcoin och Bitcoin Cash. Bolaget har även genomfört en emission under slutet på perioden. 

Väsentliga händelser perioden juli till december 
Bolaget har under perioden fokuserat på att anpassa sin plattform för att möta de i snabb takt ändrade 
förutsättningar som den volatila kryptomarknaden innebär. Detta innebär bland annat en minskad 
exponering för variationer i transaktionsavgifter på kostnadssidan.

Affärsverksamheten med kundtillströmning har snabbt växt. Utmaningarna under perioden har i 
huvudsak handlat om att förbereda emission (er) i syfte att säkra tillräckligt kapital för att tillfredsställa 
befintliga och nya kunders behov av kryptovaluta. Som nyetablerat företag är kreditmöjligheterna 
begränsade och tillväxten styrs av tillgängligt kapital för att köpa kryptovaluta. 

Bolaget har under perioden ansökt om registrering som förmedlare av betalningsmedel vid 
Finansinspektionen. 

Bolaget har under verksamhetsårets andra kvartal genomfört en split av sin aktie på 1: 10 

Bolaget har vidare genomfört en riktad emission om 4,8 MSEK samt förberett ytterligare en publik 
spridningsemission om 9,8 MSEK. Bolaget har även ansökt om och skapat förutsättningar för en 
notering av dess aktie vid NGMs MTF-lista. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget kommer att under verksamhetsårets andra halva att ha ett starkt fokus på att öka försäljning 
och omsättning. Detta kommer att genomföras genom att aktivt hantera kundtillströmning och att 
utveckla samarbetet med befintliga och nya näthandlare. Bolaget har rönt stort intresse från både 
allmänheten och näthandlare för sin innovativa plattform, sin enkla affärsmodell och sin 
marknadspositionering. 

Den plan som fanns om att erbjuda Ethereum som betalningsmedel från december har skjutits upp 
något på grund av att Ethereum, av Skatteverket, inte betraktas som en Finansiell tjänst och därför 
omfattas av mervärdesskatt. Bolaget måste utvärdera konsekvenserna av detta innan man går vidare. 
Istället har stort fokus lagts vid att erbjuda Bitcoin Cash under de första månaderna av 2018. 

Med Bolagets stora kundbas, förbättrade kapitalbas och det stora intresset för Bolagets verksamhet, är 
det rimligt att tänka sig en positiv affärsutveckling med följande positiv finansiell utveckling. 

Det är fortfarande oklart hur regleringar av denna marknad kommer att se ut. En försiktig bedömning 
är att man i EU inte kommer att se införda regelverk under det kommande verksamhetsåret. Bolaget 
kommer dock att nära följa denna utveckling för att hantera osäkerhet och risker samt för att ligga i 
framkant när det gäller att efterleva kommande regleringar. De förändringar i intresse för olika 
kryptovalutor som blir tydliga om man jämför marknadsandelar för dessa över de senaste 12 
månaderna är en risk. Bolaget följer idag denna utveckling på en daglig basis och kommer efterhand 
att acceptera andra kryptovalutor än de tidigare nämnda när så är lämpligt. 
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Not 6 Transaktioner med närstående 
Nyckelpersoner består av styrelseledamöter, VD och andra ledande befattningshavare. 
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Bolaget har en fordran på ett närstående bolag, som ägs av FTCS Intressenter AB, som har ett 
bestämmande inflytande över Bolaget. 

Fordran/skulder på närstående på balansdagen 2017-12-31 2017-06-30 

Förskott avseende specialanpassning av företagets plattform 337 036 253 726 

Not 7 Likvida medel 

Följande de/komponenter ingår i likvida medel: 
2017-12-31 

1 628 188 
169 497 

2017-06-30 

578 419 
0 

Banktillgodohavande 
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 

Not 8 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: 

Rörelseresultat/ Nettoomsättning. 

Balansomslutning: 

Totala tillgångar. 

Avkastning på sysselsatt kapital: 

1 797 685 578 419 

(Rörelseresultat+ finansiella intäkter) / sysselsatt kapital. 

Finansiella intäkter: 

Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital). 

Sysselsatt kapital: 

Totala tillgångar - räntefria skulder. 

Räntefria skulder: 

Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande. 

Avkastning på eget kapital: 

Resultat efter finansiella poster/ Justerat eget kapital. 

Soliditet: 

(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar. 

Not 9 Antalet aktier vid respektive periodens slut 

Datum 

2016-09-30 
2016-12-31 
2017-03-31 
2017-06-30 
2017-09-30 
2017-12-31 

Rapport 

01 2016 
02 2016 
03 2017 
04 2017 
01 2017 
02 2017 

Antalet 

aktier 

5 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
5 234 125 

52 341 250 
54 341 250 

Utestående 

aktier vid 

periodens slut Not 

5 000 000 Bolagets första verksamma kvartal 
5 000 000 
5 000 000 
5 234 125 Emission av 234 125 aktier genomförd 02 2017 

52 341 250 Split 1 : 10 genomförd 04 2017 
54 341 250 Pågående emission av 2 miljoner aktier samt 

1 miljon teckningsoptioner registrerad hos 
Bolagsverket 2018-01-10 
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