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HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- HUBSOs Rebecca Stella Beauty utökar sitt exklusiva samarbete med Lyko.
- Bolagets namnbyte till HUBSO Group registreras hos Bolagsverket den 17 juli.
- HUBSO varumärkeslansering av LXA the label slår omsättningsrekord i HUBSO.
- Bolaget genomgår en omnoteringsprocess och aktien återinförs på Spotlight Stock Markets. ordinarie lista 

den 21 september 2020.
- HUBSO Group genomför en riktad emission och tar in MSEK 5 i kapital den 22 september.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

- HUBSO Group genomför betalning av tilläggsköpeskilling samt revers i relation till förvärvet av Magemail.
- De utställda teckningsoptionerna i HUBSO AB tecknas.

Flerårsöversikt koncernen (MSEK) Q3 2020 Q1-Q3 2020

Totala intäkter 6,9 13,6

EBITDA -0,5 -0,0

Balansomslutning 95,7 95,7

Soliditet (%) 89,3% 89,3%

Resultat per aktie (sek) -0,06 −0,12

Flerårsöversikt modern (MSEK) Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Helår 2019

Totala intäkter 0,4 0,6 2,2 1,0 1,9

EBITDA -0,2 -0.4 -0,1 -1.7 -2,1

Balansomslutning 101,4 7,9 101,4 7,9 7,3

Soliditet (%) 92,6% 18,3% 92,6% 18,3% 10,3%

Flerårsöversikt HUBSO AB* (MSEK) Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Helår 2019

Nettoomsättning 6,6 3,7 15,6 9,2 16,5

EBITDA -0,3 -1.0 -0,9 -1,2 -1.7

Rapport 200101 - 200930

HUBSO GROUP AB (publ) 
556850-3675

 Bolaget hade per 2020-09-30 85 004 961 stycken aktier. Genomsnittligt antal aktier under kvartal tre uppgick till 85 004 961 (10 000 000)

*Dotterbolaget HUBSO AB ingår i räkenskaperna från och med bildandet av koncernen  2020-04-15.



VD HAR ORDET

HUBSO Group har nu genomfört årets tredje kvartal, 
vilket har varit mycket intensivt. I relation till 
förvärvet av HUBSO AB genomgick koncernen 
omnoteringsprocess på Spotlight Stock Market som 
pågick under stora delar av kvartalet och bolagets 
aktie återinfördes på Spotlights ordinarie lista den 21 
september. Efter denna omnotering genomförde 
bolaget en emission som inbringade MSEK 5 för att 
ytterligare kunna fokusera på att accelerera vår 
underliggande huvudaffär i HUBSO AB samt stärka 
bolagets balanser.

Parallellt med denna process har vi fortsatt den 
intensiva expansionsresa vi inledde under tidigare 
kvartal. Majoriteten av vårt fokus har legat på att 
fortsätta växa affären i vårt senaste förvärv och 
dotterbolag vilket vi framgångsrikt lyckats 
genomföra även under denna period. Under 
kvartalet hade HUBSO ca. 12 000 ordrar, vilket är en 
nästan 100% ökning jämfört med motsvarande 
period 2019. Vi har även lyckats utöka antal 
varumärken med 200% från 3 st i Q3 2019 till dagens 
9 st. Omsättningen under årets tredje kvartal i 
HUBSO AB om ca. MSEK 6.6 representerar en 78% 
ökning jämfört med motsvarande period 
föregående år. EBITDA-resultatet för HUBSO AB har 
även det förbättrats avsevärt och HUBSOs 
Q3-EBITDA om MSEK -0.3 representerar en 
förbättring om hela 269% jämfört med Q3 2019. 
Detta ser vi mycket positivt på då HUBSO dag för 
dag optimerar sin affärsmodell och funnit den 
modell som möjliggör fortsatt stark tillväxt med 
lönsamhet. För koncernen genererades en 
omsättning under årets tredje kvartal om ca. MSEK 
6.9 med ett EBITDA- om MSEK -0.51 som kan 
jämföras med en omsättning om MSEK 0.57 med ett 
EBITDA-resultat om MSEK -0.45 för motsvarande 
period föregående år. Intäktsökningen jämfört med 
Q3 2019 härleds till bidragen från Bolagets 
förvärvade tillgång HUBSO AB.

Som tidigare kommunicerat kliver jag av VD-posten 
och fortsätter med andra uppdrag inom gruppen. 
Jag vill med detta ta tillfället i akt och tacka för den 
tid jag haft som VD för bolaget. Mycket har hänt 
med bolaget sedan jag anslöt i början av april 2019. 
Det har varit otroligt roligt att fått vara del av denna 
transformationsresa och det ska bli minst lika 
spännande att följa den tillväxtresa bolaget för 
närvarande genomgår. Det är med stor entusiasm 
och tillit jag lämnar över rodret till vår nya VD samt 
medgrundare av HUBSO AB Josefine Abrahamsson 
och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

ALEXANDER WINQVIST
VD HUBSO Group AB

November 2020

NÅGRA ORD FRÅN TILLTRÄDANDE VD

Det var för tre år sedan som jag och 
influencertechbolaget Tourn formade idén om att 
skapa en e-handelsinkubator. En hub där vi skulle 
samla olika typer av influencers och tillsammans 
med dem bygga fristående D2C-varumärken, främst 
inom livsstilssegmentet. Idag är HUBSO ett 
väletablerat bolag som har gjort verklighet av 
ambitionerna. Och tillsammans med några av 
Sveriges främsta profiler bygger vi D2C-varumärken 
inom främst livsstilssegmentet. Det har varit en 
otroligt utvecklande och rolig resa, där vi med 
ganska små medel tillsammans med ett starkt driv 
och en utmanande approach mot traditionell 
produktion och retail, lyckats etablera oss snabbt 
och väl. Ett exempel på det som man kan nämna är 
LXA the label, vilket är ett av våra senast lanserade 
varumärken tillsammans med Linn Ahlborg. Vi sålde 
kläder för 3.6 miljoner kr på under 3 timmar på 
lanseringen. 

HUBSO har sedan start byggt upp en kärna och 
infrastruktur med sälj, marknad, produktion, 
branding, e-handel och kundtjänst. Det har hela 
tiden varit viktigt för oss att snabbt kunna ta fram 
ett helt nytt eller anpassa varumärken, där 
produktionen styrs på kundens faktiska efterfrågan. 
På så vis kan vi få starka varumärken och produkter 
som direkt vänder på lagret, vilket har varit viktigt i 
HUBSOs tillväxtresa.  

Det har varit hårt arbete och många learnings för att 
komma dit vi är idag, men känslan är att vi bara har 
börjat. Det känns därför extra kul och som ett 
naturligt steg att nu få kliva in i rollen som VD för 
HUBSO Group AB.

Och jag vill även passa på att tacka Alexander för ett 
väl genomfört arbete och för att han varit med och 

gjort en så bra integration av HUBSO AB. 

JOSEFINE ABRAHAMSSON
VD HUBSO AB / tillträdande VD HUBSO Group AB

November 2020



OM HUBSO GROUP

HUBSO Groups verksamhet vilar på fyra ben - 
HUBSO vilket är Bolagets senast förvärvade bolag 
med inrikting inom e- handel, den egenutvecklade 
bildoptimeringstjänsten IMGO, Bolagets SaaS- 
produkt Magemail och dels genom IT- konsultering.

IMGO:
HUBSO Group erbjuder webbaserade tjänster som 
hjälper webbplatsägare att minska deras 
bandbreddsanvändning och påverkan för besökare 
på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och 
förbättra webbupplevelsen för såväl 
webbplatsägaren som deras besökare. Framförallt 
har Bolaget som ambition att underlätta arbetet för 
större bolag som hanterar större mängd ordrar och 
kunder via sina webbplatser. HUBSO Group 
lanserade i slutet av 2016 en betaversion av sin 
egenutvecklade mjukvarutjänst, IMGO. Tjänsten 
finns tillgänglig som en ”plug-in” i WordPress och 
kommer under 2018 att vidareutvecklas. IMGO 
minskar automatiskt bildernas filstorlek snabbt utan 
att besökarna till webbplatsen märker någon visuell 
skillnad. Fördelar med tjänsten är den minskar 
bandbreddsanvändandet för företagens 
webbplatser, vilket i sig generar lägre kostnader och 
snabbare webbplatser. HUBSO Groups vision är att 
bli det ledande bolaget inom optimering av 
högtrafikerade webbplatser och webbtjänster. IMGO 
utgår från en månadsavgift per aktiv tjänst där 
Bolagets kunder betalar för den tjänst som används. 
Intäkterna per dags dato genereras från en 
prissättning om 10 öre per optimerad bild samt 50 
öre per GB i CDN-trafik.

Magemail:
Är en marknadsföringsmjukvara riktat till 
e-handelsaktörer aktiva på en av världens ledande 
e-handelsplattform Magento. Genom en särpräglad- 
och användarvänlig B2B- tjänst erbjuder produkten 
en enkel och uppskattad 

lösning för våra kunder som på ett enkelt sätt kan 
skräddarsy och effektivisera kommunikation och 
uppföljning av både existerande och potentiella 
kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. 
Affärsmodellen är SaaS-baserad och intäkterna 
genereras genom en abonnemangsmodell där 
kunderna betalar USD 49 per månad samt en 
kommission på 3% av den merförsäljning Magemail 
genererar till dess användare.

Orgowebb:
HUBSO Group erbjuder flera tjänster under 
varumärket orgowebb som hjälper andra företag att 
bl.a. automatisera uppgifter, snabba upp deras 
system eller webbplatser och får de att synas mer på 
sociala medier och Google. Genom att snabba upp 
ett system med någon sekund per sidvisning eller 
genom automatisering av rutinuppgifter uppgifter 
kan ett företag frigöra många timmar som istället 
kan investeras i andra mer produktiva uppgifter. 
Tjänsternas prissätts från en rörlig modell beroende 
på vilken typ av tjänst kunden efterfrågar. Priset kan 
sättas månads-, projekt- eller timvis.

HUBSO:
Den 15’e april 2020 tillträdde Bolaget sitt senaste 
förvärv HUBSO AB. HUBSO agerar primärt på den 
nordiska marknaden och har utvecklat en unik 
plattform för influencers som vill skapa sina egna 
varumärken. HUBSO tar fram design, 
produktionslinje, strategi, marknadsföring och 
sköter det tekniska medans influencer endast 
behöver marknadsföra varumärket. Försäljningen 
sker främst via webbshoppar som HUBSO satt upp 
och äger. Exempel på webbshoppar som HUBSO 
hanterar är bybianca.se, shop.sannealexandra.se och 
rebeccastella.com.

MÅLSÄTTNINGAR

Målet för HUBSO Group är att i framtiden fortsätta 
utveckla samt optimera Bolagets befintliga tjänster och 
produkter. 

HUBSO Group kommer fortsatt sträva efter att vara 
innovatörer inom e-handel samt marknadsledande inom 
bildoptimering och kringtjänster i Sverige tillsammans 
vidareutveckling av Bolagets marknadsförings- mjukvara 
för att kunna nå en bredare publik på fler plattformar med 
konstant förbättrade samt nya funktioner. 

Parallellt med detta ska HUBSO Group bedriva en lönsam 
konsultverksamhet inom IT-relaterade tjänster. Dessa 
initiativ har sin grund i Bolagets övergripande 
målsättning om att nå lönsamhet med tillväxt 



UTVECKLING UNDER PERIODEN
*Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

OMSÄTTNING
Nettoomsättningen för koncernen under det tredje 
kvartalet 2020 uppgick till 6 916 981 (565 083) SEK. 
Intäktsökningen jämfört med motsvarande period 
föregående år härleds till bidragen från Bolagets 
förvärvade tillgång HUBSO AB. Räkenskaperna från 
HUBSO AB är inräknade per förvärvsdatumet 
2020-04-15.

FINANSIELLvUTVECKLING
Resultatet under det tredje kvartalet 2020 uppgick 
till -5 470 751 (-538 148) SEK. Under Q3 2020 har 
resultatet huvudsakligen påverkats negativt av de 
avskrivningskostnader som uppkommit i relation till 
förvärvet av HUBSO AB.

LIKVIDITET
Bolagets likvida medel per den 30 september 2020 
uppgick till 7 239 813 (802 367) SEK och soliditeten 
per den 30 september 2020 uppgick till 89 (18) 
procent.

AKTIEN
Det finns ett aktieslag i HUBSO Group. Bolagets 
aktie är noterad på Spotlight Stock Market under 
tickern ”HUBSO”. Per den 30 september 2020 
uppgick antalet aktier till 85 004 961 (10 000 000). 
Genomsnittligt antal aktier under tredje kvartalet 
2020 uppgick till 85 004 961 (10 000 000).

TECKNINGSOPTIONER I DOTTERBOLAG 
HUBSOvAB
Vid extra bolagsstämma i HUBSO AB som hölls den 
26 september 2017 beslutades det att anta ett 
incitamentsprogram som riktar till Josefine 
Abrahamsson (HUBSO:s verkställande direktör) om 
totalt 5 500 teckningsoptioner. Varje 
teckningsoption gav rätt att teckna en ny B-aktie i 
HUBSO till kursen SEK 200 per aktie. Aktieteckning 
kunde ske under perioden från den 1 oktober 2017 
till och med den 31 oktober 2020. Dessa optioner har 
i oktober 2020 tecknats till fullo vilket inbringat en 
likvid om MSEK 1.1 till HUBSO AB. Detta innebär i sin 
tur att en en ökning av aktiekapitalet med SEK 5 500 
samt en utspädning i HUBSO AB om ca. 7.8% har 
skett.

Priset på teckningsoptionerna har värderats enligt 
Black & Scholes-formeln.

REDOVISNINGS-vOCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER
Kvartalsrapporten har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). För 
ytterligare information om redovisningsprinciper 
hänvisas till HUBSO Groups årsredovisning för 2019.

GRANSKNINGvAVvREVISOR
Kvartalsrapporten har inte granskats av Bolagets 
revisor.

FINANSIELLvKALENDER
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk 
rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande 
rapporter är planerade enligt följande:

● Q3-rapport 2020 2020-11-05
● Bokslutskommuniké 2021-02-04
● Q1-rapport 2021 2021-04-30

COVID-19
Den pandemi som vi befinner oss i undgår ingen 
inklusive vår Koncern. Det finns risk att Bolagets 
verksamhet och utveckling påverkas till följd av 
smittspridningen av viruset som orsakar COVID-19, 
vilket kan leda till att tidshorisonter gällande 
intjäningsförmåga och målsättningar senareläggs. 
Bolaget arbetar aktivt med att varje dag anpassa oss 
efter de rådande förutsättningarna samtidigt som 
de eventuella effekterna utvärderas på löpande 
basis.

AVLÄMNANDE AV KVARTALSRAPPORT 
TRE
Stockholm, den 5 november 2020 
HUBSO Group AB (publ) 
Styrelsen
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
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*

*Refererar till Bolagets tillgång Magemail



KONCERNENS BALANSRÄKNING
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING
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BOLAG 
HUBSO Group AB (Publ) 
Box 7609 
103 94 Stockholm 
     +46(0)8-121 53 890 
      ir@hubsogroup.com 
      www.hubsogroup.com 

MARKNADSPLATS 
Spotlight Stock Market 
Klarabergsviadukten 63 
111 64 Stockholm 
     +46(0)8-511 680 00 

KONTOFÖRANDE INSTITUT 
Euroclear Sweden AB 
Klarabergsviadukten 63 
111 64 Stockholm 
     +46(0)8-402 90 00 
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