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Bokslutskommuniké för Netmore 
Group AB (publ) 2020 
 

Grunden är lagd för att kapitalisera på Netmores unika position – fokus på återkommande 
intäktsströmmar 
 
Fjärde kvartalet 2020 

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 8,4 MSEK (5,2)  

• Totala intäkter i koncernen uppgick till 13,9 (7,6) 

• EBITDA uppgick till -14,7 MSEK (-7,4) 

• Periodens resultat uppgick till -20,3 MSEK (-10,1) 

• Netmore fick genombrottsorder inom IoT – uppkoppling till 65 000 vattenmätare för 

Dahl Sverige & VA SYD 

• Netmore påbörjade utbyggnad av ett rikstäckande nät för IoT 

• Förvärvet av infrastrukturtillgångarna från Talkpool och Växjö Radiosystem 

genomfördes, vilket utökade LoRaWAN-täckningen och kommer att öka de 

återkommande intäkterna. 

Helåret 2020 

• Nettoomsättningen för koncernen uppgick under perioden till 32,1 MSEK (12,7)  

• Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 47,1 MSEK (30,8) 

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -42,3 MSEK (-11,8)  

• Periodens resultat uppgick till -60,0 MSEK (-22,8)  

• Etablerade joint-venture i Tyskland & Storbritannien 

• Förvärvade Bredbandsson AB  

• Ingick partneravtal med Elisa corporation   

• Påbörjade leverans av 5G-nät till Sherwood Forest Country Park  

• Utsåg Ove Anebygd till ny koncernchef för Netmore Group 

• Tillfördes 22,7 MSEK genom nyemission som övertecknade med 235 %  

• Utökade erbjudandet inom Property Network tillsammans med Newsec 

• Netmore och Polar Structure ingick långsiktigt strategiskt partnerskap genom 
bildandet av Netmore Polar Networks 

• Polar Structure tecknade ett konvertibelt lån om 30 MSEK i Netmore 

• Fick genombrottsorder inom IoT –uppkoppling till 65 000 vattenmätare för Dahl 
Sverige & VA SYD 

• Påbörjande utbyggnaden av ett rikstäckande nät för IoT 

• Netmore Polar AB förvärvade två högmaster och tio lågmaster 

• Slutförde förvärvet av IoT-nät ifrån Talkpool 
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Efter kvartalets utgång 

• I februari lanserade Netmore ny verksamhetsstrategi och ledningsgrupp 

• Niam valde Netmores nyckelfärdiga 5G-lösning för utrullning av öppen 5G-
infrastruktur i sitt nordiska fastighetsbestånd 

• Vann 5G-upphandling för nationellt forskningscentrum på Irland 

• Fick order på uppkoppling till 1 300 sensorer för digitalisering av avfallshantering i 
Skåne och Halland 

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 klockan 
08:30 (CET). 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com  
Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com 
Om Netmore Group AB (publ) 
 
Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och 
öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN. 
 
Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra 
samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för 
digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader. 
 
Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North 
Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser. 

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90 
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VD har ordet 
 
Den underliggande tillväxten inom Netmores samtliga fokusområden fortsätter i en 
mycket hög takt sett både ur ett globalt samt nationellt perspektiv. 
Fastighetsdigitaliseringen accelererar, den internationella etableringen av 5G tar stora 
kliv, och ett allt större antal branscher och företag inser behovet, och ser 
möjligheterna med att digitalisera, effektivisera och framtidssäkra sin verksamhet med 
IoT som verktyg. Det är nu det händer! Netmore har under hösten via en rad 
aktiviteter, bland annat via strategiska samarbeten samt säkrad finansiering och 
förvärv, lagt grunden för att påskynda utbyggnaden av ett rikstäckande IoT-nät 
baserat på LoRaWAN-teknologi. Netmore har idag en unik position att leda denna 
utveckling och erbjuda städer, fastigheter och företag en effektiv, säker och hållbar 
uppkoppling samt plattform för applikationer som bidrar till smartare styrning, 
förbättrad kontroll och starkare kundrelationer. Målet är att under 2021 nå en täckning 
om 80 % av landets befolkning, vilket ska jämföras med drygt 40 % vid slutet av 2020. 
Sekventiellt ökade de återkommande intäkterna med 5 procent mellan årets tredje och 
fjärde kvartal för att svara för 75 % av nettoomsättningen under det fjärde kvartalet.          
 
Rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN 
Under det fjärde kvartalet intensifierade vi arbetet med att etablera ett rikstäckande IoT-nät 
baserat på LoRaWAN för att möta det accelererande behovet av digitalisering inom en rad 
olika områden. Tekniken är särskilt utvecklad för trådlös överföring av data över långa 
sträckor med låg energiförbrukning avseende sensorerna och en låg total ”cost of 
ownership”, vilket gör den väl lämpad för många tillämpningar som har stor potential att 
förbättra vår vardag. Vi ser att våra kunder och samarbetspartners nyttjar vårt nät för att 
exempelvis mäta vattenförbrukning, optimera avfallshantering, och för att mäta och styra 
inomhustemperatur och luftfuktighet i stora fastighetsbestånd. 
 
Grunden för det intensifierade arbetet lades under hösten genom det samägda bolaget 
Netmore Polar Networks som säkerställer finansiering och möjliggör en snabb ”time-to-
market”. Det ger oss ett unikt utgångläge som nationell LoRaWAN-operatör i Sverige. Nätet 
byggs för att över tid leverera konnektivitet till miljontals uppkopplade mätare och sensorer. 
Förutom anslutningsmöjligheter ingår i Netmores ekosystem en plattform som har 
nödvändiga verktyg för att hantera, kontrollera och styra både nät och sensorer. Därmed 
erbjuds städer, fastigheter och företag att effektivisera och digitalisera sin verksamhet genom 
datainsamling från sensorer, samtidigt som vår plattform kan integrera kundapplikationer för 
visualisering och dataanalys.  
 
Kompletterande förvärv 
I slutet av året genomförde vi förvärvet av infrastrukturtillgångar från Talkpool i form av ett 
100-tal LoRaWAN-gateways, vilket förstärker vår befintliga täckning. Därmed utökas vår 
geografiska LoRaWAN-täckning i strategiskt viktiga områden som Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Uppsala, Linköping, Lund, Eskilstuna och Södertälje. Därtill medför konsolideringen 
av bolagens nät en ökad nyttjandegrad och därmed högre återkommande intäkter tack vare 
att de sensorer och mätare som idag nyttjar Talkpools nät framöver tillfaller Netmores 
utökade nät. Per december har vi även förvärvat infrastrukturtillgångar från Växjö 
Radiosystem i form av två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal, som 
förstärker vårt IoT-nät och utökar täckningen i bland annat Småland och Östergötland. 
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Mot internationell standard 
I januari utsågs Netmore, som en av 26 utvalda operatörer, att ingå i ett internationellt 
samarbete som möjliggör roaming mellan 27 länder på initiativ av LoRa Alliance. LoRaWAN-
roaming blir därmed tillgängligt mellan både publika och privata nätverk, och öppnar upp för 
en rad nya IoT-tillämpningar, både inom spårning, logistik och för andra sammanhang där 
kombinationen av nätverksöverskridande mobilitet och konnektivitet är en förutsättning. Detta 
är givetvis ett stort och välkommet steg i riktning mot att LoRaWAN blir den dominerande 
globala accessteknologin för IoT, och det skapar möjligheter för oss att redan nu börja 
diskutera med kunder och samarbetspartners som har en internationell marknad. 
 
Vinner 5G-upphandling på Irland 
Netmore har återigen fått förtroendet att bygga och förvalta ett 5G-nät i Europa, då irländska 
nationella forskningscentrumet Confirm Smart Manufacturing som bedrivs vid University of 
Limerick har tecknat ett kontrakt som initialt löper på tre år med option på förlängning. 
Installationen påbörjas under Q1 2021 och Netmores uppgift är utöver installationen att 
agera operatör och underhålla det privata 5G-nätverket. 
 
Efterfrågan på 5G-uppkoppling inuti byggnader spås öka markant i samband med att 
tekniken etableras i allt större utsträckning. Netmores lösning innebär att en säker och pålitlig 
5G-uppkoppling möjliggörs på platsen, och att infrastrukturen kan användas av såväl 
fastighetsägare och hyresgäster som nationella mobiloperatörer. 
 
Ny verksamhetsstrategi och ledningsgrupp 
Som kommunicerades i förra kvartalsrapporten har vi under hösten arbetat med att förädla 
vår strategi och affärsplan för att över tid säkra och ytterligare stärka vår position i en snabbt 
föränderlig omvärld. Den förädlade strategin baseras i huvudsak på att etablera 
återkommande intäktsströmmar inom de tre affärsområdena ”Netmore Property Network”, 
”Netmore Open Access 5G Network” samt ”Netmore IoT Network” (LoRaWAN). Områdena 
har identifierats med utgångspunkt i marknadsefterfrågan, tillväxtpotential och för att passa 
bolagets produkter, tjänster och expertis. Netmores produkter och tjänster utvecklas med en 
global marknad i åtanke över tid medan Norden, Storbritannien, Irland samt Tyskland är i 
fokus på medellång sikt. Bolaget har även inlett en översyn av verksamhetens kostnader och 
effektivitet. Beslut är nu taget om den strategiska inriktningen för koncernen framöver, vilket 
även innebär en förändrad och koncentrerad ledningsgrupp samt ny finansiell 
segmentsrapportering från det första kvartalet 2021. 
 
Återkommande intäktsströmmar i fokus  
Gemensamt för affärsområdena är att de erbjuder stora möjligheter att etablera 
intäktsströmmar av återkommande natur, något som Netmore valt att fokusera på i syfte att 
skapa ekonomisk stabilitet, förutsägbarhet och ett starkt momentum samt långsiktiga 
kundrelationer. Samtliga tjänster, lösningar och produkter som företaget erbjuder är 
utvecklade med detta i åtanke, varför omställningen från den tidigare affärsmodellen som 
baserades på projektintäkter successivt fortgår. 
 
Netmore Property Network 
Fastighetsägare och fastighetsförvaltare ser idag stora möjligheter med att digitalisera sina 
bestånd. Utöver behovet av säkra fastighetsnät och fastighetstyrning, så finns det även stor 
potential att med hjälp av IoT reducera energiförbrukning, och det blir dessutom allt viktigare 
för fastighetsägare att etablera nya digitala intäktsströmmar som ökar fastigheternas 
driftnetto. Inom detta område erbjuder Netmore fastighetsägare att ansluta sina fastigheter till 
Netmore Property Network med hjälp av Netmore Proptech Node, som på ett enkelt och 
säkert sätt både ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare full kontroll över 
fastighetsnätverket och de system som nyttjar det, samt möjliggör ökat driftnetto genom att 
introducera nya digitala intäktsströmmar.  



Netmore Group AB (publ) bokslutskommuniké för januari-december 2020 

Netmore Group AB (publ), org. nr 556830-1351, www.netmoregroup.com 

 

Netmore Open Access 5G Network 
5G-teknologin spås tack vare den låga svarstiden kombinerat med den höga 
överföringshastigheten att möjliggöra för ett stort antal nya användningsområden och 
tillämpningar, inte minst inom IoT.  
 
Tack vare 5G-teknikens särskilda egenskaper skapas helt nya möjligheter för att förse 
inomhusmiljöer med en trådlös uppkoppling som har potential att både komplettera och 
överträffa andra alternativ och standarder som normalt sett används inom samma område. 
Detta skapar både en marknad, ett behov av dedikerade satsningar på att bygga nätverk 
inomhus, vilket tas fasta på i den nya strategin.  
 
Netmore är pionjär inom både privata och öppna 5G-nätverk, och erbjuder lösningar som 
möjliggör även för mobiloperatörer att nyttja den infrastruktur som fastighetsägaren 
investerar i. 
 
Efter periodens slut valde Niam, en av Nordens största privata fastighetsägare, Netmore som 
5G-operatör när fastighetsbeståndet ska förses med öppen 5G-infrastruktur för 
inomhusbruk. Netmore levererar en nyckelfärdig 5G-lösning utan något behov av CAPEX-
investering eller drift- och underhållsarbete för fastighetsägaren (5G-as-a-service). 
 
Netmore IoT Network (LoRaWAN) 
Tjänsteutvecklare och sensorleverantörer inom IoT har många gånger lösningar och 
produkter som förutsätter både stor skalbarhet och pålitlig konnektivitet som kan integreras 
som en del av deras produkt. Att möjliggöra detta innebär en sänkt tröskel och vidgad 
marknad för många företag vars lösningar har potential att skapa stor samhällsnytta. 
Netmore bygger rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologi, och möjliggör för 
både applikationsutvecklare och sensorbolag att nå den geografiska omfattning som krävs 
för att få volym i sin affär. Netmores nät och plattform är särskilt anpassade för dessa 
aktörers behov, och infrastrukturen är anpassad för att på sikt förse miljontals sensorer med 
en pålitlig uppkoppling. 
 
Under januari inleddes ett samarbete med bintel avseende uppkoppling till 1 300 sensorer 
när återvinningsbehållare på över 330 platser i Skåne och södra Halland digitaliseras. 
Sensorerna kommer att kopplas upp successivt under första kvartalet 2021, med hjälp av 
Netmores LoRaWAN-baserade IoT-nät. 

Stockholm i februari 

Ove Anebygd 
VD 
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Verksamheten under fjärde kvartalet 2020 

Connected Property (Netmore Property Network) 
Netmore och Newsecs strategiska samarbete, som inleddes under hösten, har accelererats 
med ambitionen att erbjuda fastighetsägare och deras förvaltning en effektiv och säker 
uppkoppling. Inom ramen för samarbetet har två pilotinstallationer av Netmores produkt 
”Proptech Node” driftsatts och ett antal dialoger med nya potentiella kunder har inletts.  
 
Det gemensamma utvecklingsprojektet mellan Akelius och Netmore avslutades enligt plan 
under december och lösningen har, efter godkända acceptanstester, lämnats över till 
kunden. Samarbetet går nu in i en ny fas med installation och driftsättning i Akelius 
fastigheter som beräknas inledas under det andra kvartalet 2021.  

Connected City (Netmore IoT Network)  
Partnerskapet med Polar Structure, som ingicks under tredje kvartalet, kring en snabb 
uppbyggnad av ett landsomfattande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologi har skapat nya 
förutsättningar för en ökad tillväxttakt av kunddrivna lösningar med Netmore som operatör. 
Netmores ambition är att skyndsamt bygga ett rikstäckande IoT-nät. Under slutet av året 
slutfördes förvärvet av Talkpool som adderar infrastruktur i form av ett 100-tal gateways som 
utökar den geografiska LoRaWAN-täckningen i strategiskt viktiga geografiska områden. Per 
december har Netmore även förvärvat infrastrukturtillgångar från Växjö Radiosystem i form 
av två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal. Antalet aktiva sensorer 
uppgår till cirka 10 000 stycken. Med ett landsomfattande nät får Netmore som operatör en 
unik position och tillgång att kapitalisera sina kunders digitala lösningar. I januari utsågs 
Netmore, som en av 26 utvalda operatörer, till partner i ett internationellt samarbete som 
möjliggör för sömlös roaming mellan 27 länder. LoRaWAN-roaming blir tillgängligt mellan 
både publika och privata nätverk, och öppnar upp för en rad nya IoT-tillämpningar både inom 
spårning, logistik och för andra sammanhang där kombinationen av nätverksöverskridande 
mobilitet samt konnektivitet är en förutsättning. Initiativet till internationell roaming leds utav 
samverkansorganisationen LoRaWAN Alliance. 

Connected Industry (Netmore Open Access 5G Network) 
Under kvartalet har Netmore färdigställt uppgraderingen av sitt 4G-corenät till 
motsvarigheten för 5G vilket möjliggör framtida 5G-nätaffärer.  
 
Netmore vann i januari en 5G-upphandling för det irländska nationella forskningscentrumet 
Confirm Smart Manufacturing som bedrivs vid University of Limerick. Kontraktet löper initialt 
på tre år med option på förlängning. Installationen påbörjas under Q1 2021 och Netmores 
uppgift är utöver installationen att agera operatör och underhålla nätverket. Netmore har 
under kvartalet även färdigställt och fått acceptanstester godkända för 5G-projektet i 
Sherwoodskogen.  

 
Vidare har Netmore erhållit de två första två avropen på antennät till Region Sörmland i form 
av kommunikationsutrustning som ska installeras på Nyköpings lasarett och Kullbergska 
sjukhuset. 
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M2M  
Antalet besökare på ”netmorem2m.com” samt antalet ”leads” har ökat väsentligt sedan 
föregående kvartal och trenden är fortsatt positiv med stark abonnemangstillväxt både från 
nya och befintliga kunder. Antalet SIM-kort var 18 000 vid årsskiftet, vilket innebär en ökning 
med över 40% under fjärde kvartalet. Antalet kunder har samtidigt ökat från 150 vid ingången 
av kvartalet till ca 200 per sista december. Utöver att den underliggande trafikvolymen och 
antalet leads ökar, uppvisar också den organiska trafiken en god tillväxt, vilket medför 
sjunkande kundanskaffningskostnader över tid. Netmore har därmed kunder i 26 länder på 5 
kontinenter. Vidare har Netmore under fjärde kvartalet lanserat en M2M Plattform som 
möjliggör kontroll och managering av abonnemang, vilket ökar mervärdet av tjänsten för 
bolagets kunder.  
  
Medarbetare 
Koncernen hade vid periodens utgång 33 medarbetare. Under hösten har arbetet med att 
säkra egen långsiktig kompetens och kostnadseffektivitet fortskridit genom så kallad 
konsultväxling. 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen - 
kvartal 4 2020 

 
Intäkter och resultat 
 
Koncernens intäkter uppgick till 13,9 MSEK under det fjärde kvartalet 2020 (7,6), fördelat 
på nettoomsättning 8,4 MSEK (5,2), övriga intäkter 2,4 MSEK (-0,1) och aktiverade 
utvecklingskostnader 3,0 MSEK (2,6). Omkring 75% av nettoomsättningen under kvartalet 
består av återkommande intäkter (MRR). 
 
                      Q1-20   Q2-20   Q3-20   Q4-20     Förändring Q3-Q4  
MRR (monthly recurring revenue, MSEK)        0,7        5,9        6,0        6,3         5 %              

 

 
 
Bruttoresultatet uppgick till 6,5 MSEK under kvartalet (4,5). 
 
Rörelsekostnaderna uppgick till 25,5 MSEK under kvartalet (14,3),  
Utvecklingen av produkten Netmore Proptech Node, som bedrivits med egna resurser och 
konsulter under merparten av 2020, är den huvudsakliga förklaringen till kostnadsökningen 
jämfört med motsvarande kvartal 2019. Ytterligare en förklaring är att resurser lagts på att 
skapa och implementera skalbara processer av bolagets operativa- och kommersiella flöden  
 
Rörelseresultatet uppgick till -19,0 MSEK under kvartalet (-9,8). 
 
EBITDA uppgick till -14,7 MSEK under kvartalet (-7,4). 

 

Connected Property (Netmore Property Network) 
Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till cirka 6,0 MSEK varav återkommande intäkter 
uppgick till cirka 5,3 MSEK och resterande del var hänförlig till utvecklingsprojektet med 
Akelius. 

Connected City (Netmore IoT Network)  
Intäkterna under kvartalet uppgick till cirka 0,8 MSEK, varav cirka 0,4 MSEK av 
återkommande karaktär hänförliga till trafik- och serviceintäkter. Resterande 0,4 MSEK var 
hänförliga till hårdvara för utbyggnad av LoRaWAN-nätverk. 
 
Connected Industry (Netmore Open Access 5G Network) 
Intäkterna under kvartalet uppgick totalt till 1,2 MSEK, varav återkommande support- och 
trafikintäkter uppgick till cirka 0,3 MSEK. Resterande 1 MSEK fördelades dels på leveranser 
av utrustning för förbättrad mobiltäckning till två sjukhus inom region Sörmland om 0,6 MSEK 
och dels på tre mindre projekt avseende förbättrad mobil-och WiFi täckning om totalt 0,3 
MSEK. 
 

Netmore IoT Networks Q4 2020

Antal sensorer provisionerade 10 269

Order backlog (avtal/ramavtal) 68 000

Netmore Property Networks Q4 2020

Antal fastigheter anslutna 40

Order backlog (avtal/ramavtal) 720
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M2M 
Intäkterna hänförliga till abonnemang uppgick under kvartalet till cirka 0,4 MSEK fördelade 
på startavgifter och trafik. 
 
Security 
Omnipoints intäkter för kvartalet uppgick till cirka 0,1 MSEK fördelade på start- och 
abonnemangsavgifter.  
 
Övriga intäkter och aktiverade utvecklingskostnader 
Övriga intäkter uppgick totalt till 2,4 MSEK under kvartalet. Merparten av intäkterna är 
kopplade till Vinnovaprojekt och 5G-utveckling i England. 
 
Aktiverade utvecklingskostnader under fjärde kvartalet är i huvudsak kopplade till 
produktutveckling av Property Network och IoT Network. Sammantaget uppgick 
aktiveringarna till cirka 3,0 MSEK (2,6) under kvartalet. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Per sista december 2020 uppgick totala tillgängliga likvida medel till cirka 30 MSEK (28), 
fördelat på 25 MSEK i likvida medel och tillgängligt genom befintlig checkräkningskredit 5 
MSEK. 
 
Soliditeten vid periodens utgång uppgick vid periodens slut till 30% (52).  
 
Kassaflödet från verksamheten var -16,7 MSEK (-6,8) under kvartalet. 
 
Moderbolaget 
Under fjärde kvartalet uppgick moderbolagets intäkter till 1,5 MSEK (7,4). Nettoomsättningen 
under kvartalet bestod av internfakturering mellan koncernbolag. Under motsvarande kvartal 
2019 bedrevs rörelsen i moderbolaget och nettoomsättningen var övervägande extern.   
 
Resultatet efter skatt uppgick till -39,9 MSEK (-9,2). Resultatet har belastats av 
bokslutsdispositioner avseende koncernbidrag för resultatutjämning i dotterbolag om -32,7 
MSEK (-1,3). 
 
Händelser efter periodens utgång 
I februari har Netmores styrelse och ledning beslutat om den strategiska inriktningen för 
koncernen framöver. Strategin baseras i huvudsak på att etablera återkommande 
intäktsströmmar inom de tre affärsområdena Netmore Property Network, Netmore Open 
Access 5G Network och Netmore IoT Network (LoRaWAN). Områdena har identifierats med 
utgångspunkt i marknadsefterfrågan, tillväxtpotential och för att passa för företagets 
produkter, tjänster och expertis.  
 
Netmores produkter och tjänster utvecklas med en global marknad i åtanke över tid medan 
Norden, Storbritannien, Irland samt Tyskland är i fokus på medellång sikt. Den nya 
strategiska inriktningen innebär även att ledningsgruppen förändrats och att den finansiella 
rapporteringen kommer att ske i tre affärsområden från första kvartalet 2021. För ytterligare 
information hänvisas till pressrelease per 15 februari 2021.  
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Framtidsutsikter  
Den nya strategin innebär att bolaget är väl positionerat för att möta en marknad vars tillväxt 
drivs av flera globala megatrender. Effekterna av den accelererande digitaliseringen medför 
ett ökat intresse för företagets tjänster och produkter, något som är tydligt inom de tre 
affärsbenen Property Network, Open Access 5G Network och IoT Network. 
 
Digitalisering av fastigheter står högt upp på fastighetsägarnas agendor, 5G håller på att 
etableras globalt vilket medför behov av inomhustäckning, och allt fler kommuner och privata 
aktörer ser nyttan i den resurseffektivisering som kan uppnås med IoT som verktyg. 
 
Dessa nya förutsättningar skapar en marknad med ett tydligt behov av en dedikerad IoT-
operatör, en roll vi tack vare en kraftfull ägarstruktur och starka investeringssamarbeten har 
alla möjligheter att ta. 
 
 
 

 
 
 
 

Resultaträkning i sammandrag, koncernen
2020 2019 2020 2019

kkr Q4 Q4

Nettoomsättning 8 381 5 182 32 092 12 678

Övriga intäkter 2 433 -133 5 387 11 589

Aktiverade utvecklingskostnader 3 042 2 567 9 608 6 554

Totala intäkter 13 856 7 616 47 087 30 821

Kostnad för såld vara -7 376 -3 137 -25 245 -8 754

Bruttoresultat 6 480 4 479 21 842 22 067

Försäljningskostnader -755 -726 -2 577 -2 183

Övriga externa kostnader -8 165 -3 943 -23 778 -7 688

Personalkostnader -8 904 -5 417 -29 178 -18 780

Administrationskostnader -3 310 -1 778 -8 619 -5 180

Avskrivningar -4 320 -2 463 -14 747 -9 040

Rörelseresultat -18 974 -9 848 -57 057 -20 804

EBITDA -14 654 -7 385 -42 310 -11 764

Finansiella intäkter -12 33 19 12

Finansiella kostnader -1 534 -1 270 -3 695 -1 737

Resultat före skatt -20 520 -11 085 -60 733 -22 529

Skatt på periodens resultat 180 1 022 718 -221

Periodens resultat -20 340 -10 063 -60 015 -22 750
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Nyckeltal
2020 2019 2020 2019

Q4 Q4

EBITDA-marginal, % -106% -97% -90% -38%

Soliditet, % 30% 52% 30% 52%

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,11 -0,08 -0,38 -0,19

Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,11 -0,08 -0,32 -0,19

Genomsnittligt antal aktier, tusental 183 826 54 946 158 096 54 946

Antal aktier vid periodens slut, tusentals 183 826 120 000 183 826 120 000

Antal aktier vid full utspädning, tusentals 184 826 121 250 184 826 121 250

Antal anställda vid periodens utgång 33 21 33 21

Koncernens balansräkning i sammandrag
2020 2019

kkr 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 50 697 28 108

Materiella anläggningstillgångar 5 103 5 283

Finansiella anläggningstillgångar 90 40

Varulager 2 472 1 779

Kundfordringar 4 876 3 136

Övriga kortfristiga fordringar 7 362 5 113

Kassa och bank 25 016 28 055

SUMMA TILLGÅNGAR 95 616 71 514

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 28 406 39 832

Minoritetsintressen 71 0

Avsättningar 559 1 292

Långfristiga skulder 41 315 12 966

Leverantörsskulder 13 179 5 890

Övriga kortfristiga skulder 12 086 11 534

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 616 71 514
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Koncernens kassaflöde i sammandrag
2020 2019 2020 2019

kkr Q4 Q4

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -17 531 -11 853 -45 923 -18 315

Förändringar i rörelsekapital 864 5 082 3 552 -3 206

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 667 -6 771 -42 371 -21 521

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 065 -1 671 -34 150 -6 259

Nyemission 299 52 825 46 232 52 825

Lån 30 000 0 30 000 20 600

Minskning finansiella skulder -4 368 -1 453 -4 369

Amortering -5 108 0 -6 114

Emissionskostnader -309 -7 152 -1 260 -7 495

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 990 36 197 73 519 55 447

Periodens kassaflöde 14 388 27 755 -3 002 27 667

Likvida medel vid periodens början 10 736 300 28 055 391

Kursdifferenser i likvida medel -108 0 -37 -3

Likvida medel vid periodens slut 25 016 28 055 25 016 28 055

Förändringar i koncernens eget kapital 
2020 2019

kkr 31-dec 31-dec

Ingående balans 39 832 5 291

Nyemission 46 232 62 020

Emisionskostnader -1 260 -7 495

Konvertibelt förlagslån 3 708 2 807

Omräkningsdifferens -91 -41

Resultat -60 015 -22 750

Summa eget kapital 28 406 39 832
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2020 2019 2020 2019

kkr Q4 Q4

Nettoomsättning 789 4 341 2 424 9 165

Övriga intäkter 756 922 2 791 4 483

Aktiverade utvecklingskostnader 0 2 133 0 3 602

Totala intäkter 1 545 7 396 5 215 17 250

Kostnad för såld vara -80 -2 473 -878 -6 603

Bruttoresultat 1 465 4 923 4 337 10 647

Försäljningskostnader -362 -308 -1 130 -955

Övriga externa kostnader -1 817 -3 625 -5 866 -8 404

Personalkostnader -2 575 -2 879 -8 814 -9 322

Administrationskostnader -1 714 -1 783 -5 372 -4 681

Avskrivningar -9 -902 -35 -3 399

Rörelseresultat -5 012 -4 574 -16 880 -16 114

EBITDA -5 003 -3 672 -16 845 -12 715

Finansiella poster -2 188 -3 247 -4 240 -4 562

Resultat efter finansiella poster -7 200 -7 821 -21 120 -20 676

Bokslutsdispositioner -32 659 -1 332 -32 659 -1 332

Resultat före skatt -39 859 -9 153 -53 779 -22 008

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -39 859 -9 153 -53 779 -22 008
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Övrigt 
 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid 
upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal 
rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i 
årsredovisningen för 2019, som finns att ladda ned på bolagets hemsida.  
 
Operativa och finansiella risker 
Bolagets operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i 
dokumentet Bolagsbeskrivning, utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B 
på First North Growth Market. På bolagets hemsida finns därtill material från tidigare 
emissioner i form av exempelvis prospekt.  
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
2020 2019

kkr 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 82 5 598

Materiella anläggningstillgångar 0 5 070

Finansiella anläggningstillgångar 39 849 16 215

Varulager 0 1 093

Kundfordringar 528 2 782

Övriga kortfristiga fordringar 26 916 12 508

Kassa och bank 20 628 27 141

SUMMA TILLGÅNGAR 88 003 70 407

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 40 446 45 545

Långfristiga skulder 40 940 12 192

Leveranstörsskulder 1 419 4 072

Övriga kortfristiga skulder 5 198 8 598

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 88 003 70 407

https://netmoregroup.com/investors/
https://netmoregroup.com/investors/
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 
 
 
 
 
 
Stockholm 2021-02-18 
 
 
 
 
Ove Anebygd   Rolf Norberg 
Verkställande direktör    Styrelseordförande 
 
 
Thomas Eriksson   Robin Rutili 
Ledamot    Ledamot 
 
 
Arnfinn Röste   Sara Selldahl 
Ledamot    Ledamot 
 
 
Jacob Philipson 
Ledamot 
 
Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer 
 
 
 
 
 
Kommande händelser 2021 
Delårsrapport januari-mars  18 maj 
Årsstämma    18 maj 
Halvårsrapport januari-juni   24 augusti 
Delårsrapport januari-september  9 november   
 
 
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets 
hemsida under https://netmoregroup.com/investors/ 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com 

https://netmoregroup.com/investerare/finansiell-information/
https://netmoregroup.com/investors/
mailto:thomas.plate@netmoregroup.com

