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Under fjärde kvartalet säkrar vi flera viktiga försäljningsavtal, samtidigt 
som några av höstens centrala listningar i dagligvaruhandeln börjar ge 
effekt. Vi ökar omsättningen med cirka 16 % mot föregående kvartal 
och vi bedömer att vi har en kraftig tillväxt framför oss. Proforma 2021 
visar vi en bruttomarginal på 53% som står sig mycket bra i den 
marknad vi befinner oss. 2021 var ett intensivt år och vi har investerat 
för att säkra de förutsättningar vi behöver för vår fortsatt offensiva 
resa. Vår bedömning är att vi kommer omsätta 170 MSEK från befintlig 
verksamhet under 2022. Under året ökar vi takten både genom 
organisk tillväxt och ytterligare förvärv - och vi ser fram emot att 
fortsätta leverera en bra utveckling för våra aktieägare.  
 

Fuud AB – snabbväxare inom functional foods 

 
Finansiell information för perioden oktober-december 2021* 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18 608 TSEK (108), vilket innebär en tillväxt 
med +16% i förhållande till perioden juli-september 

• Rörelseresultat för perioden före avskrivningar uppgick till -21 956 TSEK (-502) 

• Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 178 526 TSEK (25 800) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,01) 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -22 824 TSEK (-193) 
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 717 TSEK (8 210) 

 
Finansiell information för perioden januari-december 2021* 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 42 774 TSEK (108) 
• Rörelseresultat för perioden före avskrivningar uppgick till -65 286 TSEK (-678) 
• Rörelseresultat för perioden före avskrivningar/justerat för omstrukturerings- och 

förvärvskostnader uppgick till -56 511 TSEK (-678) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr (-0,02) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -67 028 TSEK (-379) 
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas 

 

Proforma januari-december 2021** 
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 69 511 TSEK 
• Rörelseresultat för perioden före avskrivningar uppgick till -79 361 TSEK 

• Rörelseresultat för perioden före avskrivningar/justerat för omstrukturerings- och 
förvärvskostnader uppgick till -70 586 TSEK 

 
*Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Fuud AB förvärvade samtliga aktier i Bezzt AB 
den 15 december 2020. Detta förvärv redovisas enligt principerna för omvänt förvärv. Därför visas 
endast jämförelsesiffror för nettoomsättning och resultat för de förvärvade bolagen för perioden 
15 december 2020 till 31 december 2020 samt för Bezzt AB för helåret. 
 
**Proformaredovisningen visar hur den konsoliderade resultaträkningen hade sett ut om förvärven 
av Beijing8, iQ Fuel, Juica, Nathalie’s Ekologiska och Homie hade genomförts per den 1 januari 
2021. 

 
 

 
 
  

- Peter Blom, VD och koncernchef 
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Väsentliga händelser under perioden 

• Den finska livsmedelsjätten S-gruppen har nu börjat sälja iQ Fuels dryckessortiment. 
Samarbetet med de finska ishockeyprofilerna Mikko Lehtonen och Sebastian Aho har 
förlängts ytterligare ett år till 2023 och förväntas skapa god kännedom och högt intresse 
framöver, med extra fokus under ishockey-VM som spelas i Finland i maj 2022. 

• Investeringar har genomförts i produktionsanläggningen för Beijing8-dumplings för att säkra 
produktionskapaciteten i takt med den ökade försäljningen. Investeringarna i 
produktionsanläggningen har gett Fuud förutsättningar till en fördubblad produktionstakt, 
från 900 000 dumplings till 2,5 milj dumplings per månad.  

 
 
Väsentliga händelser efter perioden 

• Fuud har den 27 jan 2022 lämnat prognos för helåret 2022. Fuuds bedömning är att 
omsättningen under 2022 kommer uppgå till cirka 170 MSEK organiskt från nuvarande 
befintlig verksamhet. Därutöver förväntas bolaget fortsätta sin påbörjade förvärvsresa under 
2022. Bolagets bedömning är att man kommer nå positivt kassaflöde och positivt EBITDA-
resultat under kvartal 4 2022. 

• Varumärket Homie’s funktionsdrycker Synbiotic har fått en viktig centrallistning hos Axfood 
med kedjorna Hemköp och Willys. Dryckerna kommer lanseras i butikerna från och med 
vecka 14. 

• Beijing8 ökar snabbt i både försäljningstillväxt och distribution. Genom bearbetningen av 
Fuuds gemensamma säljkår och den strategiskt viktiga centrallistningen hos ICA i början av 
oktober 2021 har antalet butiker som saluför Beijing8 ökat snabbt. Antalet 
distributionspunkter har ökat med cirka 300% under hösten och försäljningen av Beijing8 i 
januari 2022 uppgår till cirka 3,3 MSEK, en ökning med över 100% mot föregående år. Vi 
bedömer att tillväxten följer vår ökade distribution under året. 

• Nya varumärket Legendz har lanserats i Sverige och distribueras just nu i servicehandeln 
genom Fuuds rikstäckande säljkår. Enligt tidigare kommunikation har Legendz även 
listningar hos 7-Eleven, Pressbyrån, Direkten, Hemmakväll, Kandyz och strategiskt utvalda 
grossister inom servicehandeln. Lansering i Finland och Norge har påbörjats. 

• Varumärket Homie’s funktionsdrycker Synbiotic har lanserats i Sveriges alla Pressbyrån- och 
7-Elevenbutiker. 

• Varumärket Homie’s sortiment lanseras under vecka 7 2022 i hälsokedjan Life’s cirka 150 
butiker i Sverige samt E-handel. Marknadsföring via digitala kanaler och digitala 
utomhusskyltar pågår inför och under lanseringen. 

• Varumärket iQ Fuel har lanserats i Lidls över 200 butiker i Sverige.  

• Den finska livsmedelsjätten S-gruppen kommer börja sälja Homie’s funktionsdrycker 
Synbiotic. S-gruppen har cirka 1100 butiker i Finland och lanseringen planeras till i maj 2022. 
Listningen är ett viktigt steg för Fuud i att öka den finska distributionen av Fuuds varumärken. 
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Om Fuud-koncernen 
Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 har Fuud förvärvat en rad spännande svenska 
bolag inom functional foods, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av 
livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier. 
 
Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt 
innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Under resans gång är vårt mål att hela tiden 
skapa ökat värde för våra aktieägare samtidigt som vi bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet för 
Nordens befolkning. 
 
Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade 
nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. 
Inom Fuud-koncernen finns just nu 11 varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Legendz, Juica, 
Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly och Bezzt of Nature.  
 
Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. 
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Koncernchefens kommentarer

Under fjärde kvartalet 2021 har vi fortsatt 
arbetet med att stärka vår position, både 
organisatoriskt och i positioneringen av 
våra varumärken. Vi har säkrat flera viktiga 
försäljningsavtal och ökat distributionen i 
våra viktigaste kanaler. Flera av de 
försäljningsavtal vi ingått kommer ge effekt 
under 2022, och vi har satt oss i en bra 
position för att kunna hantera den 
organiska tillväxt som vi väntar oss 
framöver. Trots att de större effekterna från 
våra centrala listningar ligger framför oss 
levererar vi en omsättning på 18,5 MSEK 
under perioden, en ökning med cirka 16% 
mot förra kvartalet. Proforma 2021 visar på 
en bruttomarginal på 53%, vilken står sig 
mycket bra jämfört med andra bolag inom 
dagligvaruhandeln. Vi befäster därmed en 
positiv trend som ger oss möjlighet att 
utvecklas starkt under 2022 och framöver. 
Vår tillväxtresa har påbörjats och vi har nu 
kapacitet att infria en bra organisk tillväxt.  

I arbetet med att säkra vår organisatoriska 
kapacitet har vi gjort viktiga investeringar, och 
tagit stora kostnader under 2021 för att sätta 
oss i den goda position vi nu uppnått. Som 
tidigare kommunicerat fokuserar vi i huvudsak 
på den nordiska marknaden, och vi har under 
perioden skrivit ner immateriella 
anläggningstillgångar för varumärket Frill på 
cirka 16,5 MSEK i anslutning till att 
verksamheten i USA och England avvecklas. 
Detta har haft signifikant påverkan på 
periodens resultat. Under året har vi tagit 
omstruktureringskostnader på cirka 8,8 
MSEK. Vår omsättning proforma 2021 på 69,4 
MSEK är en organisk ökning med cirka 21% 
jämfört med vad våra koncernbolag omsatte 
under 2020.  Under innevarande år får vi stora 
effekter av de centrala listningar som vi säkrat, 
och vi har en kraftig organisk tillväxt framför 
oss. Vår prognos är att vi omsätter cirka 170 
MSEK under 2022, och att vi under kvartal 4 
2022 blir både EBITDA- och 
kassaflödespositiva. Därutöver kommer vi 
fortsätta vår påbörjade förvärvsresa. 

En organisation att växa i 
Sedan halvårsskiftet 2021 har ett intensivt 
integrationsarbete pågått med att bygga vår 
organisatoriska kapacitet med rätt 

kompetenser, samtidigt som vi lyckats väl med 
att säkra viktiga försäljningsavtal. Vi har nu en 
mycket kompetent marknadsorganisation som 
kommer vara central i byggandet av våra 
varumärken. Vår rikstäckande säljkår arbetar 
med alla Fuuds varumärken, och vi har även 
börjat etablera oss mot HORECA-segmentet. 
Ekonomifunktionen har i stora delar 
integrerats och vi har säkrat viktiga processer 
för att kunna fortsätta genomföra och integrera 
kommande bolagsförvärv. Det har varit ett 
intensivt arbete sedan halvårsskiftet 2021 och 
vi har nu en organisation på plats som på ett 
effektivt sätt kan ta hand om och utveckla både 
befintliga och nya varumärken. De kostnader 
vi tagit under 2021 för att integrera våra 
förvärvade bolag, och för att säkra rätt 
kompetenser, ger oss goda möjligheter att 
realisera synergier framöver, samtidigt som vi 
kan accelerera den organiska tillväxten 
markant.  
 
Centrala listningar ger förutsättningar för 
snabb tillväxt 
Vi bedömer att det finns en klar plats och 
position för Fuuds varumärken i våra viktigaste 
försäljningskanaler. Bolagets strategi är tydlig 
och grundar sig på både organisk tillväxt och 
ytterligare förvärv. Vi kommer fortsätta öka vår 
geografiska räckvidd i Norden samt förstärka 
och bygga upp tydliga positioner i de 
kategorier vi är verksamma. Våra centrala 
listningar i dagligvaruhandeln är en viktig 
kugge för vår tillväxt framöver, och den 
centrala listningen på ICA för Beijing8 under 
hösten har nu börjat ge effekt. I januari 2022 
omsatte vi 3,3 MSEK i dagligvaruhandeln, 
vilket är mer än en fördubbling mot föregående 
år. Vår distributionstäckning för Beijing8 har 
trefaldigats under hösten, och vi har 
fortfarande mycket kvar att bygga vidare på. 
Nu skalar vi upp produktionskapaciteten och 
förbereder oss för ytterligare centrala listningar 
– både inom Sverige och i övriga Norden.  
 
Vår bedömning är att vi kan fortsätta denna 
starka trend över året och att de 
försäljningsavtal vi redan nu säkrat kommer 
sätta oss i liknande positioner för våra andra 
varumärken. För innevarande år har vi redan 
nu säkrat centrala listningar för varumärkena 
iQ Fuel, Legendz, Homie och Nathalie’s 
Ekologiska, och vi kommer fortsätta bredda 
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med fler listningar under året. Bolaget befinner 
sig i en stark tillväxtfas och vi har extremt stor 
potential kvar att realisera. 
 
Legendz lanseras  
Det är glädjande att vi nu lanserat vårt 
egenutvecklade varumärke Legendz. Under 
varumärket Legendz lanserar vi hälsosamma 
funktionsdrycker som riktar sig mot 
målgruppen inom den stora gaming-
marknaden. Lanseringen har nyligen 
genomförts i Sverige och varumärket 
distribueras nu i dagligvaruhandeln genom 
Fuuds rikstäckande säljkår. Därutöver blir 
servicehandeln en viktig kanal för oss där vi 
redan nu har säkrat listningar hos bl.a. 7-
Eleven, Pressbyrån, Direkten, Kandyz och 
strategiskt utvalda grossister. Inom kort 
lanserar vi varumärket i övriga Norden och 
utvärderar parallellt möjligheterna till 
ytterligare internationalisering. 

 
Fler förvärv att vänta 
Under 2022 växlar vi upp den organiska 
tillväxten samtidigt som vi fortsätter att 
identifiera intressanta förvärvsobjekt. Våra 
investeringar i organisationen och den 
plattform vi byggt ger oss goda möjligheter att 
ta in ytterligare förvärv i vår nuvarande 
organisation. Det finns många intressanta 
bolag inom vårt område 
och vi kommer fortsätta 
vår förvärvsresa under 
2022. Med både 
existerande och nya 
varumärken kommer vi 
fortsätta öka vår 
kommersiella räckvidd, 
och fortsätta leverera en 
bra utveckling för våra 
aktieägare.

  
Peter Blom  
VD & koncernchef 
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Varumärken inom Fuud-koncernen 
 
Fuuds produktportfölj innehåller en rad attraktiva och spännande varumärken. Portföljen är 
diversifierad med produkter i flera olika produktkategorier – något som bidrar till både effektiva 
säljbesök ute i butikerna och till minimal konkurrens mellan varumärkena. I Fuuds gemensamma 
organisation underlättas innovation, säljbearbetning, marknadssatsningar och möjligheten att 
förkorta tiden till marknaden med nya produkter.  
 
Konsumenterna i functional foods-segmentet är snabbrörliga och Fuuds entreprenörsdrivna bolag 
har goda möjligheter att möta konsumenternas efterfrågan på nya produkter. Genom att ständigt 
utveckla portföljen med nya produkter och varumärken kommer Fuud inta en ledande position i 
Norden – och samtidigt bidra till god hälsa och livskvalitet.  
 
Läs mer om Fuuds varumärken på www.fuudunited.com.   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.fuudunited.com/
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    Homie – Det enkla valet för god hälsa från morgon till kväll 
 

Svenska Homie är ett livsstilsvarumärke som hjälper människor att skapa 
vinnande vanor. Genom attraktivt innehåll och goda smaker bidrar Homies 
produkter till att optimera energin varje dag. Under varumärket Homie finns 
en rad produkter inom snabbväxande kategorier som funktionsdrycker, 
kosttillskott, vitaminer och andra funktionella produkter. Genom en perfekt 
kombination mellan design och funktion hjälper Homies produkter till att 
optimera både kost och hälsa – varje dag. 

 
 
 

 
Beijing8 – Ett asiatiskt matkoncept som passar hela familjen och alla 
tillfällen 

 
Svenska Beijing8 är ett av Europas största varumärken inom populära 
matkategorin dumplings. Med råvaror av högsta kvalitet och en rad 
attraktiva tillbehör i form av såser, drycker och tillagningsprodukter har 
Beijing8 blivit ett vanligt inslag på våra matbord runtom i Norden. 
Produkterna produceras i Sverige och säljs både via dagligvaruhandeln, 
egna restauranger och via e-handel.  
 
 
Legendz – nästa generations gamingdryck 
 
Legendz är nästa generations gamingdryck som riktar sig mot en yngre 
målgrupp där design och tonalitet tar tydligt avstamp inom spelvärlden. 
Legendz fokus är att skapa hälsosamma produkter som den yngre 
generationen kan konsumera utan att tumma på innehållet. Samtliga 
produkter är helt fria från koffein, socker och taurin och finns i smakerna 
hallon, blåbär och apelsin. 
 

 

 
  iQ Fuel – Den smarta energidrycken utan koffein 
 

Få energi utan negativa effekter. iQ Fuels roll är att tillhandahålla trygga 
och pålitliga energidrycker som förbättrar din prestation. Den smarta 
energidrycken utan koffein, fri från taurin, fri från socker. Produkterna 
tillverkas i Sverige. Produkterna attraherar en bred målgrupp och kan 
säljas utan åldersgräns.  
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  Juica 
 

Juica är Sveriges enda Äkta Vara-certifierade varumärke inom juicer och 
shots. Alla juicer är helt obehandlade, fria från tillsatser, 100% kallpressade, 
ekologiska och fulla av vitaminer. Riktig juice – precis som den ska vara. 
Produkterna tillverkas i Sverige. 

 
 
 
 
   Bezzt of Nature – För den som vill äta gott och bryr sig om kost och  
   hälsa 
 

Svenska Bezzt of Nature erbjuder nyttigare alternativ i godishyllan, sötade 
med honung och helt fria från palmolja. Produkterna är utvecklade 
tillsammans med dietister och näringsforskare på Karolinska Institutet. 
Produkterna tillverkas i Sverige. 

 

 

 

 

 
   Frill – En fräsch mix av frukt och bär, full av vitaminer och nyttiga fibrer 
 

Frill är ett innovativt food tech-varumärke som utvecklats av forskare från 
Harvard. Genom en unik frysteknologi och patenterade placebo-smaker 
har man lyckats skapa smakrika, frysta livsmedel med krämig konsistens, 
helt gjorda på frukt och bär – utan att behöva tillsätta socker eller fett. Med 
Frills genuint nyttiga produkter får man på ett enkelt och njutbart sätt i sig 
mer frukt, bär och nyttiga fibrer. 

 

 

 

 
   Nathalie’s Ekologiska – Naturligt gott snacks 
 

Nathalie’s är ett prisbelönat varumärke inom nyttiga snacks med mål att 
revolutionera värdekedjan i livsmedelsindustrin genom att köpa in färdiga 
produkter direkt från bönder i Colombia, ta bort onödiga mellanhänder och 
stärka bönder och lokala arbetare. Sedan 2017 är företaget medlem i FN:s 
program UNDP – Business Call To Action. Sortimentet breddas med fler 
produkter som kan göra ännu större skillnad för bönder och entreprenörer 
i ursprungsländerna, enligt varumärkets starka hållbarhetskoncept. 
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   Bacoccoli – 100% tillverkat i Italien 
 

Varumärket Bacoccoli erbjuder exklusiva produkter som bidrar till både 
hälsa och livskvalitet. Handgjord italiensk choklad av högsta kvalitet, pasta 
av den allra finaste sort och olivolja från oliver som handplockats och 
utvunnits uteslutande genom kallpressning. Samtliga produkter kommer 
från svenska familjen Bacoccolis egna oliv- och hästgård, vackert belägen 
i en liten medeltidsby i italienska Umbrien. 
 
 
 

   Juicekultur – En härligt naturlig och fräsch ekologisk fruktjuice 
 

Juicekultur är Sveriges enda ekologiska fruktjuice som varken är baserad 
på koncentrat eller är värmebehandlad. Juicekultur är en äkta juice som 
både är ekologisk och fri från tillsatser, och får god hållbarhet genom 
kallpressning. Juice-serien finns i både klassiska smaker och nya 
spännande smakkombinationer.  

 
 

      
 

 
    Barfly – Kallpressade och ekologiska juicer för barer och restauranger 
 

Varumärket Barfly lanserades under september 2021 och riktar sig mot en 
stor B2B-marknad inom hotell, restauranger och barer. Genom 
högkvalitativa juicer som får lång hållbarhet genom kallpressning kommer 
Barfly inta en stark position i denna marknad. 
 
 
 

 

Urval av Fuuds produkter och varumärken 
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FINANSIELLT SAMMANDRAG  

Oktober-December 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 18 608 TSEK (108) 

• Rörelseresultatet uppgick till -45 775 TSEK (-502) 

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -21 956 TSEK (-502) 

• Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 178 526 TSEK (25 800) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,01) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 824 TSEK (-193) 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 717 TSEK (8 210) 

Januari-December 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 42 774 TSEK (108) 

• Rörelseresultatet uppgick till -101 655 TSEK (-678) 

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -65 286 TSEK (-678) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr (-0,02) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -67 028 TSEK (-379) 
 

     

  2021 2020 2021 2020 

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Nettoomsättning 18 608 108 42 774 108 

Rörelseresultat -45 775 -502 -101 655 -678 

Rörelseresultat före       
avskrivningar (EBITDA) -21 956 -502 -65 286 -678 

Eget kapital 178 526 25 800 178 526 25 800 

Resultat per aktie, kr -0,10 -0,01 -0,34 -0,02 

Kassaflöde från den löpande verk.  -22 824 -193 -67 028 -379 

Likvida medel 17 717 8 210 17 717 8 210 
          

 
Den 15 december 2020 förvärvade Fuud AB samtliga aktier i Bezzt AB. Efter förvärvet ägde aktieägarna i 
Bezzt AB 53% av aktierna i Fuud AB och tidigare aktieägare i Fuud AB äger 47% av aktierna i bolaget. Förvärvet 
redovisas enligt principerna för omvänt förvärv, där Bezzt ses som den redovisningsmässiga förvärvaren och 
Fuud AB som den förvärvade parten. Jämförelsesiffrorna visar därför endast nettoomsättning och resultat 
för de förvärvade bolagen för perioden 15 december 2020 till 31 december 2020 samt för det förvärvande 
bolaget (Bezzt AB) för helåret.  
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FINANSIELL ÖVERSIKT 

Koncernens intäkter och resultat  

Koncernens nettoomsättning består av intäkter från varumärkena Beijing8, iQ Fuel, Homie, Bezzt of Nature, 
Bacoccoli, Nathalie’s Ekologiska, Juica, Frill, Juicekultur och Barfly. Fem av varumärkena har förvärvats under 
andra kvartalet, vilket medfört en ökad omsättning under främst tredje och fjärde kvartalet.  
Nettoomsättningen under perioden oktober-december uppgick till 18 608 TSEK (108) och för perioden 
januari-december till 42 774 TSEK (108). Det redovisningsmässigt omvända förvärvet som uppstod i slutet 
av föregående år, medförde att omsättningen för 2020 endast inkluderar de förvärvade bolagens omsättning 
för perioden 15 december till 31 december 2020 samt Bezzt ABs omsättning för helåret. Denna princip gäller 
även för kostnadssidan.  
 
Bolagens verksamhet har påverkats av den pågående pandemin, framförallt med minskad försäljning inom 
restaurangverksamheten men även inom detaljhandeln då marknadsföring genom sampling och demos och 
events har ställts in. Vissa av bolagen inom koncernen har erhållit statliga stöd som redovisas som en övrig 
rörelseintäkt.  
 
Varukostnaden under perioden oktober-december uppgick till -8 337 TSEK (-87) och för perioden januari-
december till -22 541 TSEK (-103). Bolaget arbetar aktivt med att förbättra bruttovinsten genom förbättrade 
upphandlingsvillkor, samordna lagerhantering, försäljning och leveranser samt uppnå produktivitetsvinster 
i tillverkningen. Under perioden har bruttovinsten förbättrats från 49% i kvartal tre till 55% i kvartal fyra.  
 
Övriga externa kostnader under perioden oktober-december uppgick till -18 271 TSEK (-345) och för 
perioden januari-december till -45 120 TSEK (-503). För perioden januari-december inkluderar posten 
engångsrelaterade förvärvskostnader uppgående till -1 987 TSEK. Personalkostnaderna under perioden 
oktober-december uppgick till -13 234 TSEK (-204) och för perioden januari-december -35 066 TSEK (-206). 
Vid periodens utgång uppgick antal anställda till 62 stycken. För att minska kostnaderna framgent har 
nödvändiga omstruktureringskostnader belastat resultatet för perioden januari-december. Dessa kostnader 
hänförs framför allt till kostnader avseende avveckling av dotterbolagen i UK och US samt 
uppsägningskostnader för personal.  Kostnaderna uppgår till cirka 7 MSEK och ingår i posten Övriga 
rörelsekostnader. Avskrivningarna har ökat under fjärde kvartalet som följd av att goodwillen avseende 
varumärket Frill skrivits ner med 16,5 TSEK.  
                                                             
Finansiella poster för perioden oktober-december uppgick till 702 TSEK (-130) och för perioden januari-
december till 18 TSEK (-130), och består dels av valutakursvinster vid omräkning av lån till dotterbolaget i 
USA samt av räntekostnader hänförligt till konvertibellånet.  
 
Periodens resultat för perioden oktober-december uppgick till -38 041 TSEK (-632) och för perioden januari-
december till -84 460 TSEK (-808). Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,1 SEK (-0,01) och ackumulerat 
till -0,34 SEK (-0,02).   

Koncernens finansiella ställning 

Vid periodens utgång uppgick balansomslutningen till 255 848 TSEK (28 624). Den väsentliga ökningen som 
har skett mellan åren, kan hänföras till de fem förvärv som har skett under året.   
 
Goodwill är den väsentligaste posten och uppgick till 74 871 TSEK (17 094). En väsentlig del av goodwillen 
har uppstått under andra kvartalet i samband med de fem förvärv som har skett. En väsentlig förändring har 
även skett av posterna varumärken och övriga immateriella tillgångar, som en följd av förvärven. För 
detaljerad analys av förvärven, se förvärvsanalyserna. Bolaget har genomfört nedskvningstest av redovisad 
goodwill varvid nedskrivningsbehov för Frill om 16,5 MSEK har identifierats. I övrigt har inga 
nedskrivningsbehov identifierats. 
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Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
i den omfattning det finns faktorer som övertygande talar för att det finns tillräckliga framtida skattemässiga 
överskott. Från och med 2021 redovisas uppskjuten skattefordran som tillgång då koncernen förväntas att 
redovisa överskott i framtiden. 
 
Likvida medel uppgick till 17 717 TSEK (8 210) och har under perioden ökat då bolaget under kvartal fyra 
har tillförts 40 MSEK genom en riktad nyemission.   
 

Eget kapital har ökat från 25 800 TSEK per 31 december 2020 till 178 526 TSEK vid periodens utgång. 
Ökningen kan hänföras till de kvittningsemissioner som genomfördes i samband med förvärven under andra 
kvartalet, omvandling av konvertibellånet till aktier under tredje kvartalet samt nyemission under fjärde 
kvartalet.   
 
Långfristiga skulder har ökat från 670 TSEK per 31 december 2020 till 32 011 TSEK vid periodens utgång. Den 
väsentligaste posten avser preliminärt beräknad tilläggsköpeskilling för dotterbolag uppgående till 19,9 Mkr.   

Koncernens kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden oktober-december uppgick till -22 824 TSEK (-193) 
och för perioden januari till december till -67 028 TSEK (-379). Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet avser framförallt omräkningsdifferenser samt avskrivning av anläggningstillgångar. 

 
Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden januari-december uppgick till -41 369 TSEK (8 420) 
och avser framför allt köpeskilling för förvärvade bolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för 
perioden januari-december uppgick till 117 649 TSEK (151) och avser framförallt erhållen likvid om 85 000 
TSEK för utställt konvertibellån samt nyemission om 40 000 TSEK. Posten påverkas även av kostnader i 
samband med emissioner samt amortering av leasingskulden. För perioden oktober-december är det ingen 
väsentlig förändring i investeringsverksamheten samtidigt som finansieringsverksamheten påverkas positivt 
av likvid som erhölls från nyemissionen.  

Moderbolaget 

Moderbolaget Fuud AB säljer och marknadsför varumärket Frill på den svenska marknaden. Moderbolaget 
tillhandahåller även managementtjänster och övriga tjänster till dotterbolagen.   

 
Nettoomsättningen för perioden januari-december uppgick till 5 030 TSEK (790). I nettoomsättningen ingår 
management fee som har eliminerats i koncernen. Kostnaderna har ökat under året som en följd av ökat 
antal anställda i ledningsgruppen samt att omstruktureringskostnader har belastat resultatet för perioden. 
Finansiella poster uppgick för perioden januari-december till -22 244 TSEK (-75 986) och kan framförallt 
hänföras till nedskrivning av det bokförda värdet avseende andelarna i dotterbolag under perioden oktober-
december.  Nedskrivningen är kopplad till verksamheten i Bezzt. 
 
Balansomslutningen uppgick till 270 657 TSEK (34 570). Den stora förändringen mellan åren kan hänföras till 
de fem bolagsförvärv som har skett under kvartal två 2021.  
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KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG 

 
       

           Proforma* 

  2021 2020 2021 2020  2021 
TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec  jan-dec 

             
Rörelsens intäkter         
Nettoomsättning 18 608 108 42 774 108  69 511 
Övriga rörelseintäkter 406 33 2 036 33  4 178 

 19 014 141 44 810 141  73 689 

         
Rörelsens kostnader         
Handelsvaror -8 337 -87 -22 541 -103  -32 557 
Övriga externa kostnader -18 271 -345 -45 120 -503  -62 419 
Personalkostnader -13 234 -204 -35 066 -206  -48 826 
Avskrivningar av materiella- och          
immateriella anläggningstillgångar -23 819 0 -36 369 0  -45 711 
Övriga rörelsekostnader -1 128 -7 -7 369 -7  -9 248 

 -64 789 -643 -146 465 -819  -198 761 

         
Rörelseresultat -45 775 -502 -101 655 -678  -125 072 

         
Finansiella poster 702 -130 18 -130  -321 
Resultat efter finansiella poster -45 073 -632 -101 637 -808  -125 393 

         
Resultat före skatt -45 073 -632 -101 637 -808  -125 393 

         
Skatt på periodens resultat 7 032 0 17 177 0  21 779 

         
Periodens resultat -38 041 -632 -84 460 -808  -103 614 

         
Övrigt totalresultat         
Omräkningsdifferens -901 24 -2 587 24  -2 588 

         
Årets totalresultat -38 942 -608 -87 047 -784  -106 202 

         
Resultat per aktie före/efter utspädning 
(kr) -0,10 -0,01 -0,34 -0,02  -0,42 

       
Resultatet hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare      

       
*Proformaredovisningen visar hur den konsoliderade resultaträkningen hade sett ut om förvärven hade genomförts 

 per den 1 januari 2021.        
 

       
 

Från och med 2021 redovisas resultaträkningen efter kostnadsslag istället för funktion. Även jämförelsesiffrorna har  

omrubricerats. Bytet har skett för att harmonisera rapporteringen med förvärvade bolags redovisning.  
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KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG 
   

  2021 2020 
TSEK 31 dec 31 dec 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Varumärken 56 565 0 
Goodwill 74 871 17 094 
Övriga immateriella tillgångar 46 564 0 

Materiella anläggningstillgångar 6 268 85 

Nyttjanderättstillgångar 12 648 38 

Uppskjuten skattefordran 13 575 0 

Andra långfristiga fordringar 2 023 0 
Summa anläggningstillgångar 212 514 17 217 

    
Omsättningstillgångar    
Färdiga varor och handelsvaror 14 260 2 471 
Kundfordringar 3 856 232 
Övriga fordringar 7 501 494 
Likvida medel 17 717 8 210 
Summa omsättningstillgångar 43 334 11 407 

SUMMA TILLGÅNGAR 255 848 28 624 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital 21 216 3 306 
Pågående nyemission 0 3 728 
Övrigt tillskjutet kapital 245 423 19 832 
Omräkningsreserv -2 563 24 
Balanserat resultat inklusive årets resultat -85 550 -1 090 
Summa eget kapital 178 526 25 800 

    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 499 0 
Konvertibellån 3 500 0 
Leasingskuld 7 547 0 
Tilläggsköpeskilling 19 915 0 
Övriga långfristiga skulder 550 670 
Summa långfristiga skulder 32 011 670 

    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 153 0 
Checkräkningskredit 0 0 
Leasingskuld 5 197 40 
Leverantörsskulder 20 034 446 
Övriga kortfristiga skulder 19 927 1 668 

Summa kortfristiga skulder 45 311 2 154 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 255 848 28 624 
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

     

  2021 2020 2021 2020 

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

          

Ingående eget kapital 154 277 122 25 800 28 

Totalresultat       
Årets resultat -38 041 -632 -84 460 -808 

Övrigt totalresultat       
Omräkningsdifferens -901 24 -2 587 24 

Transaktioner med aktieägare       
Nyemission  40 000 0 40 000 500 

Emissionskostnader -2 933 0 -8 600 0 

Justering i samband med omvänt förvärv 0 26 316 0 26 316 

Kvittningsemission 26 124 0 208 373 0 

Aktieägartillskott 0 0 0 0 

Värdeöverföring 0 -30 0 -260 

       
Utgående eget kapital 178 526 25 800 178 526 25 800 

      

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
     

  2021 2020 2021 2020 
TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
        
Resultat efter finansiella poster -45 073 -632 -101 637 -808 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 23 284 24 35 957 24 
Betald inkomstskatt 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -21 789 -608 -65 680 -784 

       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1 035 415 -1 348 405 
        
Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 824 -193 -67 028 -379 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 312 8 420 -41 369 8 420 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 376 -120 117 649 151 

       
Årets kassaflöde 11 240 8 107 9 252 8 192 

       
Likvida medel vid årets början 6 414 103 8 210 18 

Kursdifferenser i likvida medel 63 0 255 0 
Likvida medel vid årets slut 17 717 8 210 17 717 8 210 
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FÖRDELNING AV INTÄKTER PÅ GEOGRAFISKT OMRÅDE 
     

  2021 2020 2021 2020 

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Sverige 15 846 83 37 455 83 

Finland 1 792 0 3 436 0 

Norge 948 0 1 541 0 

Storbritannien 22 18 321 18 

USA 0 7 21 7 

Total  18 608 108 42 774 108 

     

 

KONCERNENS FINANSIELLA NYCKELTAL 

          

  2021 2020 2021 2020 

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Nettoomsättning 18 608 108 42 774 108 
Rörelseresultat -45 775 -502 -101 655 -678 
Resultat efter finansiella poster -45 073 -632 -101 637 -808 
Eget kapital 178 526 25 800 178 526 25 800 
Resultat per aktie, kr -0,10 -0,01 -0,34 -0,02 
Eget kapital per aktie 0,4 0,4 0,4 0,4 
Soliditet (%) 70% 90% 70% 90% 
Aktiekurs på balansdagen, kr 1,03 0,38 1,03 0,38 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 824 -193 -67 028 -379 
Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning 397 438 047 66 120 276 249 199 432 50 898 502 
Antal aktier vid periodens slut 424 311 178 66 120 276 424 311 178 66 120 276 
Genomsnittligt antal anställda 62 8 41 8 
Antal anställda vid årets slut 62 9 62 9 
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RÖRELSEFÖRVÄRV 

Nedan specificeras effekten av förvärven på koncernens finansiella ställning. Förvärvsanalyserna är 
preliminära och slutlig analys av förvärvade tillgångar kommer att ske inom ett år från förvärvsdatum. 
Skillnaden mellan köpeskilling och verkliga värden på bolagens identifierade tillgångar och skulder har 
allokerats till goodwill. I förvärvsanalyserna identifierades övervärden avseende varumärken och kundavtal. 
Innan värderingsperiodens slut kommer en definitiv allokering att göras.  
 

IQ Fuel AB 
Den 22 april förvärvade Fuud AB 100% av de utestående aktierna i IQ Fuel AB. Den totala köpeskillingen för 
förvärvet var 37,6 MSEK, varav 8,1 MSEK betalades kontant för lösen av tidigare lån och villkorade 
aktieägartillskott i IQ Fuel. Resterande köpeskilling om 29,5 MSEK erlades via revers vilken i en efterföljande 
kvittningsemission har nyttjats för tecknande av 36 285 357 nyemitterade aktier. Teckningskursen var 0,813 
SEK per aktie. En tilläggsköpeskilling i form av nyemitterade aktier i Fuud AB till ett värde av 8 MSEK utgår 
om IQ Fuel under räkenskapsåret 2021 når ett omsättningsmål på 39,6 MSEK. Dessa 
tilläggsköpeskillingsaktier kommer emitteras till en teckningskurs motsvarande den volymriktade 
genomsnittskursen (Eng. WVAP) för Fuuds aktier på Nasdaq First North de 45 handelsdagar som närmast 
föregår dagen för Fuuds emission av tilläggsköpeskillingsaktierna. Tillträdesdagen var den 23 april 2021. 

        

Preliminär förvärvsanalys av IQ Fuel AB       

TSEK       

    
Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder    
Varumärke   18 180 
Kundavtal   15 908 
Nyttjanderättstillgångar   2 387 
Uppskjuten skattefordran   3 205 
Varulager   1 747 
Övriga fordringar   2 719 
Likvida medel   803 
Uppskjuten skatteskuld   -7 022 
Långfristiga skulder   -1 750 
Kortfristiga skulder   -9 018 
Netto identifierbara tillgångar och skulder   27 159 

Köpeskilling   37 600 

Koncernmässig goodwill   10 441 

        

Kassaflödespåverkande:       

Avgår    

Likvida medel (förvärvade)   803 

Kvittningsemission (ej kassaflödespåverkande)   29 500 

Netto likvidpåverkan     -7 297 
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Fuud Sverige AB (fd Kling Homie AB) 
Den 22 april förvärvade Fuud AB 100 % av de utestående aktierna i Fuud Sverige AB. Total erlagd köpeskilling 
för förvärvet var 28,5 MSEK, varav 11 MSEK betalades kontant och 17,5 MSEK erlades via revers vilken i en 
efterföljande kvittningsemission har nyttjats för tecknande av 21 525 215 nyemitterade aktier. 
Teckningskursen var 0,813 SEK per aktie. En kontant tilläggsköpeskilling utgår, baserat på omsättningen av 
Fuud Sveriges produkter fram till 31 december 2025. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 5 procent av den totala 
omsättningen upp till 400 MSEK och 10 procent av den del av omsättningen som överstiger 400 MSEK. 
Tillträdesdagen var den 23 april 2021. 

        

Preliminär förvärvsanalys av Fuud Sverige AB        

TSEK       

    
Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder    
Varumärke   19 006 
Kundavtal   16 630 
Övriga immateriella tillgångar   77 
Nyttjanderättstillgångar   1 120 
Uppskjuten skattefordran   232 
Övriga finansiella tillgångar   5 
Varulager   1 676 
Övriga fordringar   1 000 
Likvida medel   271 
Uppskjuten skatteskuld   -7 341 
Långfristiga skulder   -947 

Kortfristiga skulder   -2 328 

Netto identifierbara tillgångar och skulder   29 401 

Köpeskilling   45 500 

Koncernmässig goodwill   16 099 

        

Kassaflödespåverkande:       

Avgår    

Likvida medel (förvärvade)   271 

Tilläggsköpeskilling (ej reglerad)   17 000 

Kvittningsemission (ej kassaflödespåverkande)   17 500 

Netto likvidpåverkan     -10 729 
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Nathalie’s Direct Trade AB 
Den 22 april förvärvade Fuud AB 100% av de utestående aktierna i Nathalie’s Direct Trade AB. Totalt erlagd 
köpeskilling för förvärvet var 4 MSEK och erlades kontant. Även en kontant tilläggsköpeskilling motsvarande 
5 procent av omsättningen av Nathalie’s Direct Trades produkter fram till den 31 december 2026 ska 
erläggas. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till högst 7,5 MSEK. Tillträdesdagen var den 23 april 2021. 

        

Preliminär förvärvsanalys av Nathalies Direct Trade AB     

TSEK       

    
Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder    
Varumärke   3 966 
Övriga immateriella tillgångar   5 
Uppskjuten skattefordran   86 
Varulager   73 
Övriga fordringar   70 
Likvida medel   35 
Uppskjuten skatteskuld   -817 
Kortfristiga skulder   -62 
Netto identifierbara tillgångar och skulder   3 356 
Köpeskilling   6 505 
Koncernmässig goodwill   3 149 

        

Kassaflödespåverkande:       

Avgår    

Likvida medel (förvärvade)   35 

Tilläggsköpeskilling (ej reglerad)   2 505 

Netto likvidpåverkan     -3 965 
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Juica Sverige AB 
Den 18 maj förvärvade Fuud AB 100% av de utestående aktierna i Juica Sverige AB. Totalt erlagd köpeskilling 
för förvärvet var 16,5 MSEK, varav 0,1 MSEK betalades kontant, 7,9 MSEK för lösen av tidigare lån och 
villkorade aktieägartillskott i Juica AB. Resterande köpeskilling om 8,5 MSEK erlades via revers vilken i en 
efterföljande kvittningsemission har nyttjats för tecknande av 5 029 581 nyemitterade aktier. 
Teckningskursen var 1,69 SEK per aktie. Tilläggsköpeskilling i form av nyemitterade aktier i Fuud AB till ett 
värde av 5 MSEK utgår om Juica AB når ett omsättningsmål på 40 MSEK under kalenderåret 2022. 
Tillträdesdagen var den 19 maj 2021. 

        

Preliminär förvärvsanalys av Juica Sverige AB       

TSEK       

    
Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder    
Varumärke   7 960 
Kundavtal   6 964 
Materiella anläggningstillgångar   230 
Nyttjanderättstillgångar   1 529 
Uppskjuten skattefordran   1 390 
Varulager   780 
Övriga fordringar   1 597 
Likvida medel   193 
Uppskjuten skatteskuld   -3 074 
Långfristiga skulder   -1 074 
Kortfristiga skulder   -3 210 

Netto identifierbara tillgångar och skulder   13 285 

Köpeskilling   16 500 

Koncernmässig goodwill   3 215 

        

Kassaflödespåverkande:       

Avgår    

Likvida medel (förvärvade)   193 

Kvittningsemission (ej kassaflödespåverkande)   8 500 

Netto likvidpåverkan     -7 807 
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B8 Sverige AB 
Den 1 juni förvärvade Fuud AB 100% av de utestående aktierna i B8 Sverige AB. Totalt erlagd köpeskilling 
för förvärvet var 69,7 MSEK, varav 61,9 MSEK erlades via revers vilken i en efterföljande kvittningsemission 
har nyttjats för tecknande av 38 931 093 nyemitterade aktier. Teckningskursen var 1,42 SEK per aktie. Fuud 
AB tog även över fordringar på sammanlagt 14,3 MSEK som vissa säljare har gentemot Beijing8. 
Fordringarna förvärvades mot utfärdande av säljarreverser som fordringshavarna kvittade mot 7 799 993 
konvertibler i den konvertibelemission om högst 85 MSEK som beslutades och kommunicerades av Fuud 
den 22 april 2021 samt 4 641 427 nyemitterade aktier i Fuud AB. Tillträdesdagen var den 2 juni 2021. 

        

Preliminär förvärvsanalys av B8 Sverige AB       

TSEK       

    
Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder    
Varumärke   16 165 
Kundavtal   14 140 
Materiella anläggningstillgångar   5 142 
Nyttjanderättstillgångar   2 316 
Uppskjuten skattefordran   15 965 
Övriga finansiella anläggningstillgångar   176 
Varulager   2 037 
Övriga fordringar   2 387 
Likvida medel   334 
Uppskjuten skatteskuld   -6 242 
Långfristiga skulder   -2 286 

Kortfristiga skulder   -21 827 

Netto identifierbara tillgångar och skulder   28 307 

Köpeskilling   69 673 

Koncernmässig goodwill   41 366 

        

Kassaflödespåverkande:       

Avgår    

Likvida medel (förvärvade)   334 

Kvittningsemission (ej kassaflödespåverkande)   61 873 

Netto likvidpåverkan     -7 466 

    

 
 
Om de förvärvade bolagen hade konsoliderats från och med rapportperiodens början hade bidraget till 
koncernens nettoomsättning varit 66 343 TSEK och till koncernens rörelseresultat -36 508 TSEK. De 
förvärvade bolagen bidrog med en nettoomsättning om 39 606 TSEK och ett rörelseresultat om -19 494 TSEK 
för perioden från och med respektive bolags förvärvsdatum till om med den 31 december 2021.  
 
Förvärvskostnader uppgår totalt sett till 1 987 TSEK och redovisas som en kostnad i resultaträkningen.  
 
  



 

Fuud AB 
Delårsrapport januari 2021 – december 2021 

23 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
     

  2021 2020 2021 2020 

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

        
Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning 4 597 243 5 030 790 

Övriga rörelseintäkter 0 37 7 436 

  4 597 280 5 037 1 226 

        
Rörelsens kostnader       
Handelsvaror -252 -97 -533 -555 

Övriga externa kostnader -3 991 -1 371 -9 083 -3 006 

Personalkostnader -1 878 928 -7 462 -667 

Övriga rörelsekostnader -1 4 -1 299 -37 

 -6 122 -536 -18 377 -4 265 

       
Rörelseresultat -1 525 -256 -13 340 -3 039 

       
Finansiella poster -19 532 -75 155 -22 244 -75 986 

Resultat efter finansiella poster -21 057 -75 411 -35 584 -79 025 

       
Resultat före skatt -21 057 -75 411 -35 584 -79 025 

       
Skatt på periodens resultat 1 617 0 4 482 0  

      
Periodens resultat -19 440 -75 411 -31 102 -79 025 
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG 

      

      

  2021 2020 

TSEK 31 dec 31 dec 

     
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 236 921 30 425 

Uppskjuten skattefordran 4 482 0 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 714 0 

Summa anläggningstillgångar 243 117 30 425 

    
Omsättningstillgångar    
Färdiga varor och handelsvaror 689 606 

Kundfordringar 49 77 

Övriga fordringar 15 774 1 129 

Likvida medel 11 028 2 333 

Summa omsättningstillgångar 27 540 4 145 

SUMMA TILLGÅNGAR 270 657 34 570 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Aktiekapital 21 216 3 306 

Pågående nyemission 0 3 728 

Överkursfond 478 447 252 856 

Balanserat resultat -226 855 -147 831 

Årets resultat -31 102 -79 024 

Summa eget kapital 241 706 33 035 

    
Långfristiga skulder    
Konvertibellån 3 500 0 

Övriga långfristiga skulder 19 505 670 

Summa långfristiga skulder 23 005 670 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 2 309 286 

Övriga kortfristiga skulder 3 637 579 

Summa kortfristiga skulder 5 946 865 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 270 657 34 570 
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINICPER SAMT ÖVRIG INFORMATION 

Allmän information 

Fuud AB publ, org. nr 559026-8016, är ett svenskt börsnoterat bolag med huvudkontor i Solna. Fuud AB har 
elva stycken helägda dotterbolag; Frill Inc, Zendegii Frill Limited, Add Nutrition AB, Bezzt AB, IQ Fuel AB, Fuud 
Sverige AB, Juica Sverige AB, B8 Sverige AB, Nathalie’s Direct Trade AB, Fuud Norge AS, Fuud Finland OY. 
Fuud AB noterades på Nasdaq First North Growth Market, 27 mars 2019, och handlas med kortnamnet Fuud. 

Principer för delårsrapportens upprättande 

Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 
antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner vid upprättande av finansiella 
rapporter. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid 
upprättande av finansiella rapporter. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering. För detaljerad information om bolagets redovisningsprinciper hänvisas till den senaste 
publicerade årsredovisningen.   

Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper 

Ett antal nya standards och ändringar av standards träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2021. 
Ingen av dessa bedöms ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Ett antal olika faktorer kan påverka Fuuds resultat och verksamhet. Många av dessa kan hanteras genom 
interna rutiner, medan vissa andra påverkas av yttre faktorer. Det finns risker och osäkerheter för Fuud 
relaterade till råvarukvalité, lagstiftning, frånvaro av formella avtal med kunder, leverantörsberoende, 
valutarisk, finansiering och framtida kapitalkrav, expansion på nya marknader, lansering av nya smaker och 
varumärkeshanteringen etc.  
 
Fuud har i och med utbrottet av Covid -19 påverkats direkt av att marknadsföring genom sampling och demos 
och events har ställts in. Fuud har till följd av detta identifierat en minskad orderingång. Det är styrelsens 
bedömning att de väsentliga osäkerhetsfaktorer som är kopplade till Covid-19 pandemin inte bedöms vara 
av sådan karaktär och omfattning att bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet påverkas inom 
överskådlig tid.  
 
Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och 
lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig likviditet.  

Segment 

Koncernens försäljning sker primärt inom Sverige, Norge och Finland. Produkterna är avsedda för samma 
användningsområde hos kunderna. Fuud redovisar sin verksamhet som en rörelsegren eftersom det är 
butiksförsäljningen som en helhet som rapporteras till, och följs upp av, den högste verkställande 
beslutsfattaren. 

Närstående transaktioner 

Vid ordinarie bolagsstämma den 22 juni 2021 togs beslut om en riktad nyemission av högst 2 091 020 aktier, 
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 104 551 kronor. Rätt att teckna aktierna ska, med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets styrelseledamot och verkställande direktör 
Peter Blom eller av denne kontrollerat bolag. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 
nyemissionen följer av ingånget avtal. Teckningskursen uppgår till 0,813 kronor per aktie, motsvarande en 
emissionslikvid vid full teckning om 1 699 999,26 kronor. Teckningskursen har fastställts genom avtal i 
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samband med emission av konvertibel och bedöms marknadsmässig. Teckning av aktier har skett under 
kvartal två.   
 
Under kvartal två har bolaget reglerat det lån om 916 TSEK som fanns till Zendegii Ltd., där en fd. ledamot i 
Fuud AB är styrelseledamot och aktieägare.  

Aktiekapital 

Aktiekapitalet i Fuud AB uppgår till 21 216 TSEK och antal aktier uppgår till 424 311 178.  Enligt 
bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 10 150 000 kronor och högst 40 600 000 kronor och antalet 
aktier ska vara lägst 203 000 000 och högst 812 000 000. 

Teckningsoptioner och konvertibler 

Teckningsoptioner 2019/2022 
Vid ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2019 togs beslut om emittering av högst 519 536 teckningsoptioner 
till ledande befattningshavare i bolaget. Teckningsoptionerna har värderats till marknadspris enligt en 
oberoende fastställd värdering (Black & Scholes värderingsmodell). Varje teckningsoption ger rätt att under 
perioden 1 juni 2022 och 30 juni 2022 teckna 1,41 ny B-aktie i Fuud AB till en kurs om 4,50 kr. Vid fullt 
utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 36 511 kr. 
 
Teckningsoptioner 2021/2024 
Vid ordinarie bolagsstämma den 22 juni 2021 togs beslut om emittering av högst 18 507 717 
teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget, och 
ska överlåtas till nyckelpersonerna på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat 
marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje 
teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2024 till 
och med den 31 juli 2024. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska 
fastställas till ett belopp motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för 
bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 21 maj – 22 juni 2021, vilket motsvarar 
ett teckningspris om 2,24 kr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 925 
385,85 kronor. 
 
Konvertibellån  
I samband med förvärvet av B8 Sverige AB blev Fuuds konvertibelemission om högst 85 MSEK fulltecknad 
och har registrerats hos Bolagsverket. Genom emissionen har Fuud AB tillförts 85 MSEK varav cirka 7,8 MSEK 
genom kvittning av skulder. 
 
Konvertering av konvertiblerna kan påkallas under perioden 1 september 2021 till 30 april 2024, till en 
konverteringskurs uppgående till 0,70 SEK per aktie. Under kvartal tre har större delen av konvertibelskulden 
konverterats till aktier. Resterande del av det utestående konvertibellånet uppgår till 3 500 TSEK och förfaller 
till betalning den 15 maj 2024, varvid skulden ska utbetalas av bolaget om inte konvertering dessförinnan 
ägt rum.  
 
Vid fullt utnyttjande av samtliga ovan nämnda teckningsoptioner/konvertibler skulle de nyemitterade 
aktierna, givet att aktiekapitalet inte förändras dessförinnan och att inga omräkningar aktualiseras till följd 
av teckningsoptionsvillkoren, utgöra cirka 5,7% av aktiekapitalet och antalet röster i bolaget. 
 
Utöver ovan nämnda teckningsoptionsprogram/konvertibler finns det för närvarande inga andra utestående 
teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya 
aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget. 
 



 

Fuud AB 
Delårsrapport januari 2021 – december 2021 

27 

Definitioner 

Bruttomarginal 
Nettoomsättning minus kostnader för handelsvaror som andel av nettoomsättning. 
 
Rörelseresultat före avskrivningar 
Resultat före skatt, finansiella poster och avskrivningar 
 
Resultat per aktie 
Resultat per aktie före/efter utspädning beräknas genom att dividera resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare med det vägda genomsnittliga antal utestående stamaktier under perioden 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut 
 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Finansiell kalender 

2022-04-08  Årsredovisning 2021  
2022-05-20  Delårsrapport Q1 2022 
2022-08-26  Delårsrapport Q2 2022 
2022-11-11   Delårsrapport Q3 2022 

Årsstämma 

Bolagsstämman för 2021 äger rum den 24 maj 2022. Tid och plats kommuniceras i separat kallelse. 

Utdelning 

Ingen utdelning föreslås till aktieägarna. Först när bolaget uppnår stabil lönsamhet kommer förslag om 
utdelning till aktieägarna ske.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Blom, VD 
0706-55 56 98 
peter.blom@fuudunited.com 
 
Camilla Lönn, CFO 
076-340 51 15 
camilla.lonn@fuudunited.com 

Certified adviser   Revisor 

FNCA    PwC Sverige 
Nybrogatan 34   Torsgatan 21 
Box 5216 102 45 Stockholm  103 94 Stockholm  
+46 8 528 00 399   +46 101 996 229 
www.fnca.se    www.pwc.se 
 
  

mailto:peter.blom@fuudunited.com
mailto:camilla.lonn@fuudunited.com
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Revisorns granskning av delårsrapporten 
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.  
 
Om Fuud-koncernen 
Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken 
inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom 
en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier. 
 

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, 
spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som 
redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens 
befolkning. 
 

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i 
ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen 
finns just nu elva varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Legendz, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, 
Barfly och Bezzt of Nature. 
 

 

Försäkran 

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
Stockholm, 15 februari 2022 
 
 
 
Henrik Hedelius   Peter Blom 
Styrelseordförande    Verkställande direktör 
 
 
 
Nici Ferber    Anna Hällöv 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Henrik Palm    Fredrik Kling 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 

 
 


	FINANSIELLT SAMMANDRAG
	Oktober-December 2021
	Januari-December 2021
	Koncernens intäkter och resultat
	Koncernens finansiella ställning
	Koncernens kassaflöde
	Moderbolaget

	KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG
	KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG
	KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
	KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
	FÖRDELNING AV INTÄKTER PÅ GEOGRAFISKT OMRÅDE
	KONCERNENS FINANSIELLA NYCKELTAL
	RÖRELSEFÖRVÄRV
	MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
	MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG
	REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINICPER SAMT ÖVRIG INFORMATION
	Allmän information
	Principer för delårsrapportens upprättande
	Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper
	Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
	Segment
	Koncernens försäljning sker primärt inom Sverige, Norge och Finland. Produkterna är avsedda för samma användningsområde hos kunderna. Fuud redovisar sin verksamhet som en rörelsegren eftersom det är butiksförsäljningen som en helhet som rapporteras ti...
	Närstående transaktioner
	Aktiekapital
	Teckningsoptioner och konvertibler
	Definitioner
	Finansiell kalender
	Årsstämma
	Utdelning
	För ytterligare information, vänligen kontakta:
	Certified adviser   Revisor
	Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.
	Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtid...
	Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu elva varumärken: iQ Fuel, Homie...
	Försäkran


