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Kvartalsrapport i Evendo AB (Publ) fd 

ADONnews Sweden AB för januari – juni 

2018. 

Evendo AB ("Bolaget") meddelar idag Kvartalsrapport för perioden jan-

jun 2018. Denna rapport innehåller endast ett uttalande för tidigare 

ADONnews Sweden AB och dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB. 

Efter avslutad omvänt förvärv den 11 juli 2018 ingår verksamheter 

avseende dessa företag inte längre i koncernen. Framtida rapporter 

kommer att innehålla konsoliderade resultat för Evendo. Dessa ingår 

INTE i nedan. 

Evendo upprätthåller intäktsförväntningar för 2019 om 104 MSEK (9,8 

MEUR) 

Viktig information relaterat till transaktion genomförd 11 juli 2018 vid 

extra bolagsstämma efter periodens utgång 
 

 

Important information 

Evendo has performed a reverse acquisition of ADONnews Sweden AB. The activities of 

ADONnews Sweden AB and Mobile Loyalty Europe AB are no longer in the company. Evendo 

has only taken over the legal entity – “Bolaget”. Thus, comparing activities, prognosis, 

performance etc. with that recorded in the past of ADONnews Sweden AB is not valid. 

To assess the current business of the company, it is relevant only to examine and evaluate 

the business of Evendo. 

 

Bolaget har vi pressmeddelande 11 juni 2018 kommunicerat att man ingått ett avtal om att 

förvärva 100 procent av aktierna i Evendo International A/S för en köpeskilling om 90 MSEK. 

Köpeskillingen om 90 MSEK erläggs via 4 398 348 200 aktier i ADONnews Sweden AB, varav 

2 367 260 700 aktier utgörs av icke noterade A aktier som ger rätt till tio (10) röster och 

resterande 2 031 087 500 i form av B akter sim ger rätt till en (1) röst.  
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Till detta kommer ADONnews Sweden AB genomföra en riktad nyemission om 369 301 

583 st aktier till bolagets huvudaktieägare mot betalning genom kvittning av deras 

fordringar på bolaget om sammanlagt 11 MSEK. Vidare sker en sammanläggning av 

aktier 1.000:1 (omvänd split).  

I samband med transaktionen är Mobile Loyalty Europe AB, ett helägt dotterbolag till 

Evendo (Publ) AB (fd ADONnews), utdelat till befintliga aktieägare i ADONnews. 

Verksamheter avseende dessa företag ingår inte längre i koncernen. 

Transaktionen var föremål för beslut vid extra bolagsstämma 11 juli 2018. 

Vid extra bolagsstämma 11 juli 2018 beslutade stämman i enlighet med ovan och 

genomförde transaktionen. Avstämning för utskiftning av Mobile Loyalty Europe aktier 

sattes till 27 juli 2018. Handeln i bolaget mellan perioden 11 till 27 juli innefattar båda 

bolagens verksamheter. Efter Transaktionen kommer ägarna till Evendo att äga 85 

procent av de utestående aktierna och inneha upp till ca 97,1 procent av rösterna i 

ADONnews. Ytterligare information avseende transaktionen finns att läsa under 

pressmeddelande på spotlightstockmarket.com 

Som framgår ovan har transaktionen genomförts 11 juli 2018 och finansiella tal i denna 

rapport innefattar enbart ADONnews Sweden AB. 
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Väsentliga händelser under kvartal 2 2018 och efter dess utgång 
• Bolaget har vid årsstämman 24 april 2018 fattat beslut om att minska bolagets 

aktiekapital från 40 688 KSEK till 1 000 KSEK. Genom denna minskning är 
bolagets eget kapital återställt och någon brist föreligger inte. Bolaget har i 
enlighet med Aktiebolagslagen, kallat till andra kontrollstämma d. 21. September 
2018. Som framgår ovan har bolaget via extra bolagsstämma 11 juli 2018 
tillskjutits ytterligare kapital via nyemission om 90 000 KSEK, vilket stärkt 
bolagets eget kapital ytterligare. 

• Bolaget har under augusti ändrat namn till Evendo AB (publ) med anledning av 
den transaktion som skett vid extra bolagsstämma 11 juli 2018. För ytterligare 
information avseende transaktionen se ovan. 

• ADONnews Sweden AB har i samband med genomförandet av omvänd förvärv 
avvecklat all skuld till bolagets huvudägare genom att konvertera till 369.301.583 
aktier i bolaget. Bolaget är således skuldfritt vid ingången till transaktionen per 
11 juli 2018. 

 

Finansiella nyckeltal, koncernen 

Januari – juni 2018 

• Rörelsens intäkter 2 645 (2 408) KSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad relaterad till 
optionsprogram  

• samt övriga kostnader av engångskaraktär -2 356 (-3 971) KSEK 

• Resultat efter skatt per aktie -0,01 (-0,01) SEK  
 

April – Juni 2018 

• Rörelsens intäkter 1 294 (1 240) KSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad relaterad till 
optionsprogram  

• samt övriga kostnader av engångskaraktär -1 051 (-2 103) KSEK 

• Resultat efter skatt per aktie -0,004 (-0,01) SEK 
 

Investeringar 
• Under året har koncernen investerat 81 (205) KSEK i immateriella 

anläggningstillgångar hänförligt till utveckling av bolagets produktportfölj. Bolagets 
produktportfölj har uppnått kommersiell fas och bolagets framtida 
utvecklingskostnader kommer att vara på en lägre nivå än historiskt.  
 

Kassaflöde och finansiell ställning 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -1 952 (-2 774) KSEK. Likvida 

medel uppgick vid periodens utgång till 606 (1 089) KSEK. 
• Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till -11 884 (-4 620) KSEK.  
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Moderbolaget 
• Resultat före skatt för perioden april till juni 2018 uppgick i moderbolaget till -2 

954 (-246) KSEK. Resultat före skatt för perioden januari till juli 2018 uppgick till -
13 425 (-13 563). Resultatet för perioden januari till juni 2018 har belastats med 
nedskrivning av aktier i dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB med -12 610 (-
12 741) KSEK.  

 

• Moderbolagets egna kapital uppgick till 3 420 (19 340) KSEK och 
balansomslutningen till 14 451 (29 141) KSEK, innebärande en soliditet om 24 
(66) procent. Som framgår av väsentliga händelser under kvartal 1 2018 samt 
separat pressmeddelande från 16 mars 2018 har bolaget ett eget kapital som 
understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen har i enlighet 
med pressmeddelandet upprättat en kontrollbalansräkning per 26 februari 2018, 
vilket lagts fram vid årsstämman 24 april 2018. Vidare fattades vid samma 
årsstämma beslut om minskning av bolagets aktiekapital från 40 688 KSEK till 
1 000 KSEK. Genom denna minskning är bolagets eget kapital intakt och någon 
brist föreligger inte. Bolaget har i enlighet med Aktiebolagslagen, inom 8 
månaders fristen, för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma och presentera 
kontrollbalansräkning 2. Som framgår tidigare i rapporten har bolaget via extra 
bolagsstämma 11 juli 2018 tillskjutits ytterligare kapital via nyemission om 90 000 
KSEK, vilket stärkt bolagets eget kapital ytterligare. 

 

Övrig information 
• Antalet registrerade och noterade aktier i ADONnews Sweden AB uppgår per den 30 

juni till 406 877 457.  

• Ordinarie kvartalsrapport för kvartal 3 2018 släpps senast den 30 november 2018. 
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VD har ordet 
Det är inte relevant att kommentera företagets framtid som ADONnews Sweden AB 

eftersom alla aktiviteter relaterade till perioden som omfattas av denna rapport inte 

längre är tillgängliga i företaget. 

Efter slutförandet av det omvända förvärvet den 11 juli 2018 fördelades verksamheten 

hos ADONnews Sweden AB och Mobile Loyalty Europe AB till aktieägarna som utdelning. 

Företaget är nu Evendo - världens första end-to-end evenemangsplattform. Tänk 

"Booking.com för evenemang" med ett inbyggt planeringsverktyg ovanpå och en 

appbaserad assistent som guidar deltagare genom de faktiska händelserna. 

Lite mer än 100 miljoner mindre evenemang arrangeras varje år runt om i världen. På en 

marknad som ännu inte är automatiserad och där de flesta saker fortfarande är gjort 

"det gammaldags sättet" - med telefon och e-post - ser vi en betydande potential för 

förbättrad effektivitet. 

Marknaden för evenemang är omfattande och växande. Mätt i pengar, överstiger 

storleken till exempel hotellmarknaden betydligt. På global nivå var marknaden 

beräknas vara omkring 800 miljarder euro (Källa: Eventbrite och IML Worldwide). 

Hotellmarknaden uppskattades till 74 miljarder euro år 2012 av Statistical Brain Research 

Institute, och enligt Morgan Stanley gjordes 47 procent av hotellbokningar via Booking.com 

under 2013. 

Trots ovanstående har detta inte resulterat i samma automatisering och digitalisering av 

händelseindustrin som med hotell, där portaler som Hotels.com, Booking.com, etc. har 

förändrat metoden för inköp och beteende hos kunderna. En sådan automatisering 

förväntas dock i flera eller de flesta andra industrier. Evendo är den första som erbjuder en 

digital och automatiserad bokningsupplevelse för dem som vill organisera en 

födelsedagsfest eller affärsparkering. 

Evendo har varit verksam på den danska marknaden sedan augusti 2016. Under denna 

period har Evendo enkelt blivit den största och snabbast växande evenemangsportalen i 

Danmark med en imponerande kundbas och en snabb ökning av marknadspositioneringen. 

Under det första verksamhetsåret bokfördes mer än 50 000 evenemangsupplevelser via 

Evendo. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Kasper Larsen 
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Evendo (Publ) AB 
Det legala moderbolaget i koncernen är Evendo AB (publ) som redovisas nedan i 

moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag. 

Principer för upprättande av delårsrapport 
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. Tillämpningen 

av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 

för 2016 och ska läsas tillsammans med dessa.  

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer.  

För mer information, kontakta: 
Kasper Larsen, VD, kkl@evendo.com 

Jesper Jelmteg, Ordförande, jj@evendo.com 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I 
SAMMANDRAG (KSEK) 

APR-JUN 
2018 

APR-JUN 
2017 

JAN-JUN 
2018 

JAN-JUN 
2017 

Rörelsens intäkter 1 294 1 240 2 645 2 408 

     

Inköp av material, varor och tjänster -711 -386 -1 512 -668 

Bruttoresultat 583 854 1 133 180 

     

Administrativa kostnader -1 811 -3 151 -3 838 -6 632 

Övriga rörelsekostnader -192 - -192 - 

Rörelseresultat  -1 420 -2 297 -2 897 -4 912 

     

Räntekostnader och liknande poster -350 -70 -683 -142 

Resultat före skatt -1770 -2 367 -3 580 -5 054 

     

Skatt 70 60 139 167 

     

Periodens resultat efter skatt -1 700 -2 307 3 441 -4 887 

 
 
 
 
 

   

KONCERNENS BALANSRÄKNING I 
SAMMANDRAG (KSEK) 

 
30 JUN 

2018 
31 DEC 

2017 

TILLGÅNGAR 
 

   

Materiella anläggningstillgångar  
52 63 

Immateriella anläggningstillgångar  
3 984 4 491 

Finansiella anläggningstillgångar  
642 503 

Kortfristiga fordringar  
2 288 2 961 

Kassa och bank  
1 022 606 

Summa tillgångar  
7 988 8 624 

  
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL  
  

Eget kapital  
-11 884 -8 543 

Avsättningar  
- - 

Långfristiga skulder  
6 188 6 388 

Kortfristiga skulder  
13 684 10 779 

Summa eget kapital och skulder  
7 988 8 624 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I 
SAMMANDRAG (KSEK) 

 
JAN-JUN 

2018 
JAN-JUN 

2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 
-2 885 -3 959 

Förändring av rörelsekapital  933 1 185 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 -1 952 -2 774 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -82 -205 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 450 3 250 

Periodens kassaflöde  416 271 

Likvida medel vid periodens ingång  606 1 089 

Likvida medel vid periodens utgång   
        1 022         1 358 

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I 
SAMMANDRAG (KSEK) 

APR-JUN 
2018 

APR-JUN 
2017 

JAN-JUN 
2018 

JAN-JUN 
2017 

Rörelsens intäkter 
325 276 644 556 

 
    

Inköp av material, varor och tjänster 
- - - - 

Bruttoresultat 
325 276 644 556 

 
    

Administrativa kostnader 
                     -545 -522                   -1 049 -1 307 

Övriga rörelsekostnader 
-153 - -153 - 

Rörelseresultat  
-373 -246 -558 -751 

 
    

Övriga ränteintäkter och liknande poster 
- - - - 

Resultat från andelar i koncernföretag 
-2 441 -7 338 -12 610 -12 741 

Räntekostnader och liknande poster 
-140 -34 -257 -71 

Resultat före skatt 
-2 954 -7 618 -13 425 -13 563 

 
    

Skatt 
- - - - 

     

Periodens resultat efter skatt -2 954 -7 618 -13 425 -13 563 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I 
SAMMANDRAG (KSEK) 

 
30 JUNI 

2018 
31 DEC 

2017 

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar  
20 24 

Finansiella anläggningstillgångar   
13 834 24 413 

Kortfristiga fordringar  
26 237 

Kassa och bank  
571 337 

Summa tillgångar  
14 451 25 011 

  
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL  
  

Eget kapital  
3 420 16 746 

Långfristiga skulder  
- - 

Kortfristiga skulder  
11 031 8 265 

Summa eget kapital och skulder  
14 451 25 011 

 

About Evendo 
Evendo redefines the way we plan and do events. Think “Booking.com for events” with a 

built-in planning tool on top, and an app-based assistant guiding participants through the 

actual events. With Evendo, customers will find anything they need for their event – from 

venues to a wide variety of activities - all of which can be booked directly across a large base 

of suppliers. 

Evendo has been testing the Danish market since August 2016. During this period, Evendo 

has easily become the largest and fastest-growing event portal in Denmark with an 

impressive customer-base and a rapid increase in market positioning. During the first year of 

operations, more than 50,000 event experiences were booked through Evendo. 

Evendo is the world’s first end-to-end event platform, facilitating effortless planning, 

streamlined booking, and the seamless execution of events, through its innovative and 

intuitive design. There is currently no identifiable match or competition to Evendo 

worldwide. 

Evendo was founded in 2015 by experienced entrepreneurs with several international 

success stories – including the Sitecore growth phenomenon, recently acquired by EQT for 

more than €1 billion. 

 

For more information, please visit http://about.evendo.com  

http://about.evendo.com/
mailto:press@evendo.com
mailto:investor@evendo.com
http://about.evendo.com/

