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GET Group AB (publ) 
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021 

Styrelsen och verkställande direktören för GET Group AB (publ) (”GET Group” eller ”bolaget”) avger 
härmed delårsrapport för de första tre kvartalen 2021. 

Väsentliga händelser under perioden 
• Bolagets namn ändrades till GET Group AB (publ), och 
• Bolaget ändrade sin bolagsordning för att återspegla att ”bolaget ska indirekt, genom 

dotterbolagen, bedriva verksamhet med utveckling, produktion, försäljning och innehav av 
energiproduktion och energibesparingar samt äga och förvalta värdepapper och därmed 
jämförbar verksamhet.” 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Undertecknade ett avtal om egetkapitalfinansiering med Los Angeles-baserade LDA Capital 

Limited. Enligt avtalet förbinder sig LDA Capital att investera upp till 100 MSEK i GET Groups 
eget kapital under de närmaste tre åren, baserat på förfrågningar från GET Group. 

• Undertecknade ett avtal om Tokens med Hub Culture Limited för att utveckla världens första 
geotermiska digitala token. 
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VD Lars Christian Beitnes 
kommentar om GET Groups 
verksamhet under tredje 
kvartalet 2021 
Välkomna till vår nya identitet!  
Sedan jag utnämndes den 30 juni 2021 har vi bytt 
namn på koncernen och genomfört en omfattande 
förnyelse av varumärket, med fokus på att bygga 
upp framtidens identitet för GET Group.  

Vi är nu ett investmentbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar 
världens mest lockande börsnoterade ESG-bolag genom att äga och 
finansiera de unika teknikbolag som arbetar med energiproduktion och 
energibesparingar.  

Vi är nu ett investmentbolag med fokus på att främja tillväxt. Vår vision är att 
aktivt bidra till världens övergång till hållbar energi. 

Till 2025 siktar vi på att kontrollera tre till fem unika miljöteknikbolag med koppling till 
energiproduktion och energibesparingar. För att vara strategiskt välpositionerade strävar vi efter 
att anskaffa kapital på det mest effektiva sättet. I planen ingår också ett reellt värdeskapande för 
våra aktieägare. 

Vi söker aktivt efter unika miljöteknikbolag att investera i, samtidigt som vi också söker efter den 
bästa mixen av finansieringsalternativ från såväl traditionella som nya finansieringskällor. 
Kombinationen kommer att göra det möjligt för oss att bidra väsentligt till den viktiga övergång till 
hållbar energi som just nu pågår över hela världen. 

För att finansiera en del av vår ambitiösa tillväxtstrategi undertecknade vi i oktober 2021 ett avtal 
om egetkapitalfinansiering med det Los Angeles-baserade LDA Capital Limited. Enligt avtalet 
förbinder sig LDA Capital att investera upp till 100 MSEK i GET Groups eget kapital under de 
närmaste tre åren, baserat på förfrågningar från GET Group. Med LDA Capital har vi inlett ett 
samarbete med en professionell internationell investeringspartner som erbjuder flexibelt och fritt 
kapital. Vi är mycket nöjda med att ha säkrat denna facilitet för egetkapitalfinansiering, som ökar 
bolagets förmåga att agera snabbt och vid rätt tidpunkt när det kommer nya 
investeringsmöjligheter.  

Vi är också glada över att LDA Capital anser att det fokus som GET Group har på energi och 
hållbarhet genom sina unika miljöteknikbolag är mycket spännande, just som världen har påbörjat 
sin långsiktiga övergång till en mer hållbar framtid.  

För att finansiera en del av vår ambitiösa tillväxtstrategi undertecknade vi i november 2021 även ett 
avtal om Tokens (Token Authority Agreement) med Hub Culture Limited för att utveckla världens 
första geotermiska digitala token. Det är en intressant ny metod för kapitalfinansiering som vi ser 
fram emot att utforska tillsammans med Hub Culture. Den inledande ramverket för denna nya 
Token presenterades av GET Group och Hub Culture under en gemensam presslunch med 
geotermiskt tema på ICE Hub Glasgow den 3 november 2021 under FN:s klimatkonferens COP26. 
För GET Group ligger den mest uppenbara potentialen i att kunna överbrygga icke redovisade 
värden i den aktuella projektportföljen och det aktuella värdet för bolagets egna kapital, utöver att 
ha potential för finansiering utan utspädningseffekt för våra aktieägare. GET Group vill bygga upp 

 
Lars Christian Beitnes
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aktieägarvärde med minimal utspädningseffekt och kostnad för aktieägarna. Utility tokens är 
kryptovalutor som representerar tillgång till en produkt eller tjänst. Det innebär inte att 
innehavarna av utility tokens har något ägande i bolaget bakom dem. Deras värde beror på 
efterfrågan på den produkt eller tjänst som de representerar. Digitala tillgångar som utility tokens 
kan lagras med hjälp av en plånbok för kryptovalutor (liknar en privat plånbok) eller lagras på en 
börs (liknar att ha pengar insatta på banken). 

 Vi söker alltid aktivt efter den bästa mixen av finansieringsalternativ från såväl traditionella som 
nya finansieringskällor, och är av uppfattningen att det här upplägget kommer att göra det möjligt 
för GET Group att bidra väsentligt till den viktiga övergång till hållbar energi som just nu pågår över 
hela världen. GET Group planerar att dela ut en andel av dessa Tokens till sina aktieägare och 
bolaget har för avsikt att distribuera sådana Tokens vederlagsfritt. En sådan utdelning måste 
godkännas av en bolagsstämma. Genom upplägget kan GET Groups aktieägare gynnas direkt av 
framtida förändringar i token-värdet, utöver den indirekta exponeringen mot token-värdet som de 
redan har som aktieägare i GET Group.  

GET Group fortsätter att aktivt undersöka flera olika finansieringsalternativ och ser löpande över 
olika alternativ till finansiering av både verksamhetstillväxt och ägarskap av energiproducerande 
tillgångar. Detta kommer att omprövas kontinuerligt för att säkerställa att GET får tillgång till kapital 
på effektivast möjliga sätt, både i nuläget och för hur bolaget ska positionera sig strategiskt i 
framtiden. Härigenom förutser vi ett reellt värdeskapande för aktieägarna och möjlighet att betala 
utdelning på medellång sikt. 

 

Lars Christian Beitnes 
VD för GET Group AB (publ) 
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Om GET Group 

Affärsmodell 
GET Groups affärsmodell är att skaffa kapital för att därigenom kunna investera i olika tillgångsslag 
exponerade mot energiproduktion och energibesparingar. Vi investerar i såväl aktier, obligationer, 
lån, konvertibler som teckningsoptioner utfärdade av portföljbolagen, däribland 
infrastrukturtillgångar relaterade till portföljbolagens underliggande verksamhet.  

I våra avyttringsstrategier ingår att börsnotera portföljbolagen, sälja portföljbolagen eller 
infrastrukturtillgångar relaterade till portföljbolagens underliggande verksamhet. 

Intäktsmodell 
GET Groups huvudintäkter är kapitalvinster, där vinsten görs på portföljinvesteringarna genom att 
börsnotera ett portföljbolag, sälja portföljbolaget eller rekapitalisera utdelning som har genererats 
av portföljbolaget.  

Den näst viktigaste intäktsmodellen är utdelning från vinst som betalas tillbaka till aktieägarna från 
portföljinvesteringar när det finns en viss mängd eget kapital i ett företag. Utdelningen betalas 
utifrån ägarens andel av det egna kapitalet.  

Vi förväntar oss att kunna ta ut avgifter för uppföljning, rådgivning och eventuellt konsulttjänster 
avseende portföljbolagen. 

Portföljbolagen 
GET Group är en investeringskoncern med två innovativa och unika dotterbolag, Rock Energy och 
Lightcircle.  

Om Rock Energy 
Rock Energy är ledande inom lösningar för geotermisk energi från djupborrning som producerar 
ständigt tillgänglig energi från jorden. 

Rock Energys affärsmodell är baserad på en kombination av att a) leverera nyckelfärdiga 
energianläggningar till större energianvändare med framtida royaltybetalningar; b) sälja energi 
genom att bygga, äga och driva sina egna anläggningar; och c) licensiera sin banbrytande teknik 
till tredjepartsaktörer i olika delar av världen.  

Förmågan att fortlöpande lokalisera energin där den behövs minskar behovet av en nätstruktur 
och de minskar även överföringsförlusterna. Detta, i kombination med att den hållbara energin 
används på plats, innebär att Rock Energy helt kan omdefiniera marknaden genom att realisera 
verkliga effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Rock Energy har en växande portfölj av 
potentiella kommersiella kunder. 

Om Lightcircle 
Lightcircle har skapat en ny teknik som ökar energieffektivitet och säkerhet, och som även 
omfattar produkter för smarta hem.  

Lightcircle tillhandahåller sin algoritmbaserade teknik till produkter som behöver laddas, 
produkter som ständigt måste vara påslagna och till laddning av elektriska fordon, sparkcyklar och 
cyklar. 
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Ägare, styrelse och VD 
Styrelseordförande är Reidar Michaelsen, grundare och tidigare styrelseordförande för PGS som 
har tagit in över 3,5 miljarder USD i finansiering genom eget kapital/obligationer och projekt. 
Styrelseledamöterna utgörs av den största aktieägaren i bolaget, Steven Michael Royce, en 
erfaren investerare, investerings- och affärsrådgivare inom bolags- och fastighetstransaktioner och 
-utveckling, och Nicolas Brun-Lie, med omfattande erfarenhet av transaktioner och rankad som en 
av Norges ledande experter på marinrätt av Chambers and Partners och Legal 500. Bolagets VD är 
Lars Christian Beitnes, en erfaren investerings- och affärsrådgivare som har grundat en 
internationell koncern för bolags- och managementtjänster som finns i sju länder. 

Aktien 
GET Group är noterat på Nordic Growth Market under tickern GETG. Nordic Growth Market NGM 
AB, som ägs av Börse Stuttgart, är en svensk börs med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva 
en reglerad marknadsplats. 
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Översikt över verksamheten i de båda 
portföljbolagen under tredje 
kvartalet 2021 

Rock Energy 
Rock Energy har fortsatt att utveckla sin etablerade projektportfölj i Norden, Storbritannien och 
Nordeuropa, och har börjat kartlägga flera nya potentiella kunder. Den gemensamma nämnaren 
för de potentiella kunderna är behovet av en stabil, oberoende baslast av värmeenergi. Till följd av 
den senaste tidens ökade energipriser i kombination med fokus på hållbar energiproduktion 
upplever Rock Energy ett stort intresse för sina geotermiska lösningar till nya projekt samt för att 
ersätta värmekällor baserade på fossila bränslen och/eller el. 

Efter diskussioner med lokala projektutvecklare utvärderas för närvarande ett utvalt antal 
projektmöjligheter i Centraleuropa. De potentiella kunderna finns inom samma huvudkategorier 
som i Nordeuropa, inklusive möjligheter att konvertera icke-produktiva olje- och gasbrunnar. 
Dessutom finns det möjligheter att arbeta med outnyttjade bergvärmebrunnar och omvandla dem 
till produktionsbrunnar med begränsade investeringskostnader. Den geotermiska 
värmegradienten på flera centraleuropeiska platser är högre än den som vanligen återfinns i 
nordiska och nordeuropeiska regioner. I kombination med höga energipriser uppvisar denna 
marknad en god potential för geotermiska energiprojekt. 

Sydostasien håller på att växa fram som en region av stort intresse för bolaget. Projekten i denna 
region kommer främst att utgöras av borrning av höga entalpibrunnar (höga temperaturer och 
ånga) för produktion och försäljning av el till förmånliga kommersiella villkor. Det pågår 
diskussioner med lokala samarbetspartners, däribland en etablerad leverantör av geotermiska 
kraftverk, för samarbete och utveckling av identifierade projekt. Personerna i Rock Energys ledning 
har omfattande erfarenhet av att utveckla och genomföra energiprojekt i Sydostasien, både inom 
bergvärme samt olja och gas.  

Rock Energy har vidare inlett en process för att förankra en avsiktsförklaring hos en myndighet för 
att tillhandahålla ren geotermisk energi till en kritisk infrastrukturanläggning. Anläggningen 
kommer att få avsevärt lägre koldioxidutsläpp och generera långsiktig energiförsörjning från en 
lokal källa till kommersiellt förutsägbara villkor. Alla huvudvillkor i avsiktsförklaringen är avtalade 
och ett slutligt undertecknande beror på besluten kring finansieringen av projektet. När projektet 
är slutfört, vilket beräknas ske 2022, kommer det att öppna för liknande energilösningar hos andra 
offentliga enheter. 

Bolaget har förberett inledandet av ett riskkapitalsamarbete med en teknisk partner i syfte att ta 
fram optimerade energilösningar som ska användas inom fiskodling och i kustsamhällen. 
Merparten av deras sammanlagda energibehov kommer att tillgodoses genom lokal geotermisk 
energi från brunnar. Konceptet går att kopiera och kan överföras till många kustsamhällen för att 
ge en betydande, lokal energiförsörjning med långsiktiga avtal och till förutsägbara kommersiella 
villkor. I energiförbrukningen ingår färskvattenproduktion, värme och eventuellt el. 

Färöarna utgör en möjlighet som har undersökts närmare tillsammans med våra lokala partners 
och genom möten på plats. Förhandlingar har inletts med ett lokalt allmännyttigt bolag om att 
leverera geotermisk energi till fjärrvärme och på så sätt väsentligt minska industriernas och 
kommunernas oljeberoende. Andra möjligheter har identifierats inom fiskodling och fiskeindustrin 
och förväntas förverkligas som ett nästa steg.  

Under tredje kvartalet 2021 har Rock Energy också genomfört en intern granskning och 
tredjepartsverifiering av vissa delar av bolagets teknik, borrmönster och brunnarnas 
energiproduktion. Målet var att uppnå högsta möjliga precision för viktiga parametrar som används 
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i projektanbud och som data i projekten finansieringsmodeller. Granskningen har slutförts och har 
ytterligare stärkt vår förmåga att utvärdera beräkna projektparametrar på ett exakt sätt. 

Lightcircle 
De första tre kvartalen 2021 har kännetecknats av begränsningarna i den globala leverantörskedjan 
till följd av pandemin, vilket har påverkat intäkterna för tredje kvartalet 2021. Nya leveranser är 
beräknade för första kvartalet 2022, däribland de nya produktlinjerna Varsku.  

Den nya 36-månaders abonnemangsmodellen för e-handel ”Swapbox” har framgångsrikt testats 
på den norska marknaden under tredje kvartalet 2021 och Lightcircle kommer under 2022 att 
undersöka möjligheterna att utöka abonnemangsmodellen till fler regioner. 

Förre chefen för forskning och utveckling John Mulholland har utnämnts till VD för Lightcircle. 
Syftet är att säkerställa kontinuitet då avgående VD Morten Revill är sjukskriven och påverkas av 
en utmanande och svår familjesituation. Mullholland känner till bolagets produkter och 
verksamhet mycket väl efter flera år som chef för forskning och utveckling på Lightcircle. Han har 
en ingenjörsexamen i Electrical & Mechanical Engineering från University of Edinburgh. Avgående 
VD Morten Revill kommer att vara tillgänglig för bolaget i mån av kapacitet. 

Väsentliga händelser i portföljbolagen under perioden 

Rock Energy 
• Långt framskridna riskkapitaldiskussioner om kompletta, skalbara energilösningar för 

landbaserad fiskodling och lokalsamhällen 
• Långt framskriden diskussion om avsiktsförklaring med infrastrukturmyndighet om 

lösningarna Well++ 
• Erhöll statligt stöd för att leverera geotermisk energi till flera fjärrvärmeprojekt i Storbritannien 
• Lämnade ett inledande projektförslag till ett arktiskt samhälle om att ersätta deras befintliga 

kol- och fossilbränslebaserade energiförsörjning med geotermisk energi från djupborrning 

Lightcircle 
• Den nya nätbaserade 36-månaders abonnemangsmodellen för e-handel ”Swapbox” har 

framgångsrikt testats på den norska marknaden under tredje kvartalet 2021 och Lightcircle 
kommer att undersöka möjligheterna att utöka abonnemangsmodellen till fler regioner 
under 2022. 

• Slutfört fas 1 av samarbetsavtalet med Snøhetta, en ledande arkitekt- och designfirma, om att 
tillhandahålla de inledande ritningarna till ett smart framtida vägguttagssystem. Fas 2 ska 
diskuteras med Snøhetta under första kvartalet 2022. 

Väsentliga händelser I portföljbolagen efter periodens utgång 

Lightcircle 
• Byte av affärsmodell mot mer abonnemangsbaserade intäkter 
• Effektivisering av leverantörskedjan och förenkling av distributionskanalerna 
• Lightcircles förre forskningschef, John Mulholland, har utnämnts till ny VD  

Sammanfattning koncernen perioden juli–september 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 11 kSEK (-) 
• Rörelseresultatet uppgick till -11 682 kSEK (-410) 
• Resultat per aktie efter utspädning -0,01 SEK (-0,03) 
• Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 463 kSEK (98) 
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Sammanfattning moderbolaget perioden januari–september 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 93 kSEK (-) 
• Rörelseresultatet uppgick till -19 683 kSEK (-1 229) 
• Resultat per aktie efter utspädning -0.04 SEK (-0,09) 
• Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 463 kSEK (98) 

Sammanfattning moderbolaget perioden juli–september 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till - kSEK (-) 
• Rörelseresultatet uppgick till -2 119 kSEK (-128) 
• Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 413 kSEK (1001) 

Sammanfattning moderbolaget perioden januari-september 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till - kSEK (48) 
• Rörelseresultatet uppgick till -5 032 kSEK (-1 476) 
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Räkenskaper 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 

 

 

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 10 935 0 93 445 0 0

Övriga rörelseintäkter 111 204 102 502 111 204 307 506 410 008

Summa rörelsens intäkter 122 139 102 502 204 649 307 506 410 008

Rörelsens kostnader

Råvaror och handelsvaror -42 990 0 -126 537 0 0

Övriga externa kostnader -6 693 380 -506 087 -11 090 355 -1 518 260 -2 024 347

Personalkostnader -2 648 149 0 -4 699 002 0 0

Avskrivningar av materialla och immateriella 
anläggningstillgångar

-2 446 332 -5 985 -3 970 572 -17 954 -23 938

Övriga rörelsekostnader 27 066 0 -1 335 0 0

Rörelseresultat -11 681 646 -409 569 -19 683 152 -1 228 708 -1 638 277

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 32 780 5 34 233 15 20

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 848 -9 732 -892 909 -29 195 -38 926

Resultat efter finansiella poster -11 644 018 -419 296 -20 541 828 -1 257 887 -1 677 183

Skatt på periodens resultat 0 -11 575 0 -34 726 -46 301

Periodens resultat -11 644 018 -430 871 -20 541 828 -1 292 613 -1 723 484
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Koncernens balansräkning i sammandrag 

 

 

Tillgångar 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 4 633 030 0 0

Koncessioner, patent, licenser o liknande 100 384 94 242 94 242

Goodwill 38 643 658 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 43 377 072 94 242 94 242

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 224 456 73 473 67 488

Summa materiella anläggningstillgångar 224 456 73 473 67 488

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 123 328 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 123 328 0 0

Summa anläggningstillgångar 43 724 856 167 715 161 730

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror o handelsvaror 31 400 0 0

Summa varulager 31 400 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 753 0 0

Övriga fordringar 1 316 894 453 626 453 626

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 172 246 0 0

Summa kortfristiga fordringar 1 501 893 453 626 453 626

Kassa och bank 2 463 166 98 382 98 382

Summa omsättningstillgångar 3 996 459 552 008 552 008

Summa tillgångar 47 721 315 719 723 713 738
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Eget kapital och skulder 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Eget Kapital

Aktiekapital 47 132 690 11 675 11 675

Fritt eget kapital inkl periodens resultat -3 634 973 -877 059 -1 307 930

43 497 717 -865 384 -1 296 255

Avsättningar

Övriga avsättningar 150 135 0 0

Summa Avsättningar 150 135 0 0

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 8 943 0 0

Summa Långfristiga skulder 8 943 0 0

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 239 079 0 0

Leverantörsskulder 1 151 002 35 650 35 650

Övriga skulder 877 250 1 509 543 1 934 429

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 797 189 39 914 39 914

Summa Kortfristiga skulder 4 064 520 1 585 107 2 009 993

Summa eget kapital och skulder 47 721 315 719 723 713 738
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

 

 

 

2021-07-01 2021-01-01

2021-09-30 2021-09-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -11 644 018 -20 541 828

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 2 521 763 4 046 003

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -9 122 255 -16 495 825

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 5 072 28 654

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 733 365 -470 879

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -585 226 -566 752

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 969 044 -17 504 802

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella och imateriella anläggningstillgångar -120 636 -1 531 597

Förändring långfristiga fordringar -88 738 376 103

Kassaflöde från investeringsverksamheten -209 374 -1 155 494

Finansieringsverksamheten

Erhållna aktieägartillskott 0 8 729 878

Nyemission 7 000 000 6 580 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 000 000 15 309 878

Årets kassaflöde -2 178 418 -3 350 418

Likvida medel vid periodens början 4 694 336 98 382

Bankmedel förvärvat bolag 0 5 825 243

Kursdifferenser i likvida medel -52 752 -110 041

Likvida medel vid periodens slut 2 463 166 2 463 166
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

 

 

 

 

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 48 214 48 214

Övriga rörelseintäkter 2 586 10 173 2 586 498 169 498 314

Summa rörelsens intäkter 2 586 10 173 2 586 546 383 546 528

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -2 114 663 -111 080 -4 915 538 -1 882 384 -2 300 707

Personalkostnader 0 0 -98 565 94 615 28 905

Avskrivningar av materiella och immateriella 0 -26 154 0 -78 462 -122 825

Övriga rörelsekostnader -7 088 -450 -20 458 -155 990 -160 793

Rörelseresultat -2 119 165 -127 511 -5 031 975 -1 475 838 -2 008 892

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 1 134 948 651 562

Resultat från värdepapper som är 0 0 0 -483 386 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 38 107 0 128 402 914 8 164

Räntekostnader och liknande resultatposter -999 0 -54 999 -137 756 -563 916

Resultat efter finansiella poster -2 082 057 -127 511 -4 958 572 -961 118 -1 913 082

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -2 082 057 -127 511 -4 958 572 -961 118 -1 913 082
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

 

 

 

Tillgångar 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 0 20 408 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 20 408 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 23 955 0

Summa materiella anläggningstillgångar 0 23 955 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag 416 903 472 0 16 903 472

Summa finansiella anläggningstillgångar 416 903 472 0 16 903 472

Summa anläggningstillgångar 416 903 472 44 363 16 903 472

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 0 0

Fordringar hos Koncernföretag 13 212 640 0 3 256 148

Övriga fordringar 597 604 64 707 895 459

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 175 569 37 500 9 050

Summa kortfristiga fordringar 13 985 813 102 207 4 160 657

Kassa och bank 413 303 1 000 803 18 915 305

Summa omsättningstillgångar 14 399 116 1 103 010 23 075 962

Summa tillgångar 431 302 588 1 147 373 39 979 434
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Eget kapital och skulder 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Eget Kapital

Aktiekapital 47 132 690 782 409 5 052 780

Fond för utvecklingsutgifter 0 15 327 0

Annat fritt eget kapital 414 415 829 24 969 935 50 483 412

Balanserat resultat inkl periodens resultat -30 643 255 -24 748 047 -25 684 684

430 905 264 1 019 624 29 851 508

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0 6 000 000

Leverantörsskulder 189 371 7 749 3 816 215

Övriga skulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 207 953 120 000 311 711

Summa kortfristiga skulder 397 324 127 749 10 127 926

Summa eget kapital och skulder 431 302 588 1 147 373 39 979 434
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Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag 

 

 

 

  

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -2 082 057 -127 511 -4 958 572 -961 118 -1 913 082

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, 

mm

0 26 154 0 719 604 763 967

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital
-2 082 057 -101 357 -4 958 572 -241 514 -1 149 115

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -4 899 729 531 909 -9 825 157 1 817 951 -2 240 498

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -248 777 279 -3 730 601 -1 928 167 8 072 009

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 230 563 430 831 -18 514 330 -351 730 4 682 396

Investeringsverksamheten

Lämnat kapitaltillskott 0 0 0 -20 000 -20 000

Avyttring dotterbolag 0 0 0 99 626 99 626

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 79 626 79 626

Finansieringsverksamheten

Nyemission 7 000 000 0 6 012 328 0 12 880 376

Amortering av låneskulder 0 0 -6 000 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 000 000 0 12 328 0 12 880 376

Periodens kassaflöde -230 563 430 831 -18 502 002 -272 104 17 642 398

Likvida medel vid periodens början 643 866 569 972 18 915 305 1 272 907 1 272 907

Likvida medel vid periodens slut 413 303 1 000 803 413 303 1 000 803 18 915 305
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Nettoomsättning 
Under årets första tre kvartal uppgick koncernens nettoomsättning till 93 kSEK (-). Moderbolagets 
nettoomsättning uppgick till 0 kSEK (48). 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för första halvåret i koncernen blev -19 683 kSEK (-1 229). Moderbolagets 
rörelseresultat blev -5 032 kSEK (-1 475). 

Finansiell status 
Per 30 september 2021 uppgick koncernens likvida medel till 2 463 kSEK (98). Likvida medel 
i moderbolaget uppgick till 413 kSEK (1001). 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
GET Groups verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan 
innebära en risk för verksamhet och resultat. För risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till 
årsredovisningen för 2020 och det memorandum som upprättades i samband med nyemissionen 
i december 2020, som finns på GET Groups hemsida och som kan beställas från GET Group. 

Antalet utestående aktier 
Per 30 september 2021 uppgick aktiekapitalet till 47 132 690 296 440 SEK, fördelat på 914 379 665 
aktier. Aktiens kvotvärde är 0,051546 SEK. Aktien är sedan 7 juni 2017 noterad på Nordic Growth 
Market - NGM MTF (www.ngm.se) under tickern GETR MTF. 

Redovisningsprinciper 
I november 2020 förvärvade GET Group AB (publ) 100% av aktierna i det norska företaget 
Lightcircle AS. Köpeskillingen utgjordes av nyemitterade aktier i GET Group AB (publ), vilket 
medförde att ägarna till Lightcircle AS erhöll röstmajoriteten i GET Group AB (publ). Förvärvet har 
därför redovisats i enlighet med reglerna om omvända förvärv i K3 19.6, vilket innebär att 
Lightcircle AS presenteras som förvärvande bolag och att GET Group AB:s (publ) 
koncernredovisning blir en fortsättning på Lightcircle AS redovisning trots att GET Group AB (publ) 
är det legala moderbolaget. Eftersom Lightcircle AS inte hade några dotterbolag vid 
förvärvstidpunkten bildas således koncernen vid förvärvet och några jämförelseperioder existerar 
inte per 2020-12-31. Någon rörelse har inte bedömts bedrivas i GET Group AB (publ), varför 
goodwill inte redovisas vid förvärvet. 

I maj 2021 förvärvades 100% av aktierna i det brittiska företaget Rock Energy Group Limited. 
Köpeskillingen utgjordes av nyemitterade aktier i GET Group AB (publ), vilket medförde att ägarna 
till Rock Energy Group Limited erhöll röstmajoritet i GET Group AB (publ). Förvärvet redovisades 
som ett omvänt förvärv, lika ovan. 

Vid upprättandet av denna delårsrapport har i övrigt samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten är liksom tidigare 
rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler 
som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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Finansiell kalender 

Delårsrapport tredje kvartalet  30 november 2021 
Nokslutskommuniké 2021  28 februari 2022 
Årsredovisning 2021  10 maj 2022 
Delårsrapport första kvartalet 2022 31 maj 2022 
Årsstämma 2022  31 maj 2022 
Delårsrapport andra kvartalet 2022 31 augusti 2022 
Delårsrapport tredje kvartalet 2022 30 november 2022 
Bokslutskommuniké 2022  28 februari 2023 

 

Årsstämma hölls den 30 juni 2021. Årsredovisningen finnas tillgänglig på bolagets hemsida 
www.getgroup.se  och kan även rekvireras från bolaget per e-post ir@getgroup.se. 

Göteborg den 30 november 2021 
GET Group AB (publ) 
Styrelsen och verkställande direktören 

För ytterligare information kontakta: e-post ir@getgroup.se 

Denna information är sådan information som GET Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 30 november 2021 kl. 08.00. 

GET Group AB (publ) (ticker: GETG) är ett investmentbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi 
skapar världens mest lockande börsnoterade ESG-bolag genom att äga och finansiera de unika 
teknikbolag som arbetar med energiproduktion och energibesparingar. Vår vision är att aktivt bidra till 
världens övergång till hållbar energi. 
 
GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, SE-411 16 Gothenburg 
www.getgroup.se | www.rock.energy | www.lightcircle.io 

 


