
Delårsrapport januari 2022 – juni 2022 1 

 

  

 
 

DELÅRSRAPPORT FUUD AB 
JANUARI 2022 – JUNI 2022 



 

Delårsrapport januari 2022 – juni 2022 2 

Årets andra kvartal har varit händelserikt. Vi har lanserat våra 
varumärken i flera nya försäljningskanaler, och vi hoppas 
kunna fortsätta utvecklingen i allt snabbare takt framöver. 
Kvartalet har även präglats av osäkra externa faktorer som 
påverkat både våra interna värdekedjor såväl som kundsidan. 
Marknaden har varit ostadig och vi har blivit påverkade. 
Framför oss har vi en spännande period där samarbetet med 
Lohilo ger oss stora möjligheter att öka vår försäljning och 
distribution. I och med tillgången till Lohilos stora 
distributions- och försäljningsnätverk, i kombination med 
sänkta OPEX-kostnader, ser jag med tillförsikt fram emot 
kommande kvartal. Vår resa har nu pågått i ett drygt år och 
jag ser fram emot att leverera positivt aktieägarvärde under 
kommande perioder. 
 

Fuud AB – Halvårsrapport januari-juni 2022 

 April-juni 2022 (andra kvartalet) 

• Nettoomsättningen uppgick till 20 639 
TSEK (7 921)*  
 

• Rörelseresultatet uppgick till -34 110 
TSEK (-27 428)*   

 

• Rörelseresultat före avskrivningar 
uppgick till -26 362 TSEK (-22 509)*  

 

• Eget kapital vid periodens utgång 
uppgick till 182 440 TSEK (92 444) 

 

• Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-
0,12)* 

 

• Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -20 992 TSEK 
(-20 476)* 

 

• Likvida medel vid periodens utgång 
uppgick till 13 074 TSEK (28 117). Efter 
periodens utgång har bolaget tillförts 
emissionslikviden från den under 
perioden kommunicerade och 
genomförda företrädesemissionen. 

 

 

 
 

 

 
*Väsentlig förändring har skett i koncernens struktur under kvartal två 2021 då förvärv 
skedde av fem stycken bolag/varumärken. Detta medför stora skillnader vid jämförelse av 
perioderna.   

 
 
 
 
 
 

 2022 2021 

Nettoomsättning* 42 756 8 139 

Rörelseresultat* -57 268 -31 402 

Rörelseresultat före    

avskrivningar 
(EBITDA)* -41 847 -26 419 

Eget kapital 182 440 92 444 

Resultat per aktie, kr* -0,11 -0,15 

Kassaflöde från den 
löpande 
verksamheten* -45 658 -24 372 

Likvida medel 13 074 28 117 

- Peter Blom, VD 

Januari-juni (TSEK, sex månader) 
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Väsentliga händelser under perioden
 

• Fuud har under andra kvartalet 
genomfört en företrädesemission av 
units som beslutades av bolagets 
styrelse den 20 maj 2022. Varje unit 
bestod av åtta aktier och en 
vederlagsfri teckningsoption. Totalt 
tecknades 34 558 915 units i 
företrädesemissionen. För fler detaljer  
om emissionen, se Fuuds hemsida. 
 

• Vid årsstämman i Fuud den 14 juni 
2022 tillträdde Therese Lundquist som 
styrelseledamot i bolaget. Therese är 
VD och grundare av Green Little Heart, 
VD och Head of Business Development 
Sea Technology och har en gedigen 
arbetslivserfarenhet, bl.a. genom 
tidigare uppdrag som Head of 
Marketing & PR Meniga Rewards, 
Styrelseledamot Sightsavers, Head of 
Content Bergendahls FOOD AB, CMO 
Glitter International och Country 
Manager Louis Vitton. 
 

• Fuuds varumärken inom funktions-
drycker, iQ Fuel och Homie Synbiotic, 
har blivit centralt listade hos 
träningskedjan Nordic Wellness. Nordic 
Wellness är en av Sveriges största 
gymaktörer med cirka 300 enheter och 
över 350 000 aktiva medlemmar. 
Lanseringen hos gymkedjans cirka 300 
enheter skedde under april-maj 2022. 
Tillsammans med Foodbox distribution  
 

•  

 
i samma försäljningskanaler når Fuud 
nu cirka 850 gym-, tränings-, och 
sportanläggningar i Sverige. 
 

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

 

• Under andra kvartalet har varumärket 
Beijing8 fortsatt växa starkt. 
Omsättningen för varumärket inom 
dagligvaruhandeln har under perioden 
växt med 73% jämfört med föregående 
år. 

 
• Varumärket Nathalie’s nya produkter 

inom hälsosamma snacks lanserades 
från och med vecka 14 2022 hos alla 

Pressbyrån- och 7-Eleven-butiker i 

Sverige, totalt cirka 400 st. 

 

• Varumärkena Homie och Legendz har 

blivit centralt listade hos butikskedjan 
Myway. Dryckerna har lanserats hos 

cirka 120 av Myways butiker. 

 
• Varumärket Legendz och Homie’s 

drycker har blivit centralt listade hos 

butikskedjan Preem, och lanserades 

under vecka 14 2022. Preem har cirka 

100 försäljningsställen i Sverige. 
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Väsentliga händelser efter perioden 
 

• Fuud ingick den 12 juli 2022 avtal med 
Formue Nord Fokus A/S genom vilket 
Fuud upptagit konvertibla lån genom 
emission av två konvertibler med 
nominella belopp om 5,5 MSEK 
respektive 17,5 MSEK med löptid till 
och med den 15 december 2022 
respektive den 15 januari 2024. För 
konvertiblerna erlade Formue Nord 
5,225 MSEK respektive 16,625 MSEK. 
Konvertering ska kunna ske under 
konvertiblernas löptid till en 
konverteringskurs om 0,38 SEK per 
aktie.  
 

• Den 20 juli 2022 slutförde Fuud de 
tidigare kommunicerade förvärven av 
GI-Boxen och Foodbox. I enlighet med 
tilläggsavtalen som ingicks den 20 maj 
2022 erlades den totala initiala 
köpeskillingen om 55 MSEK genom 
dels nyemitterade aktier i Fuud, dels 
genom kontant betalning.  

 
• Efter periodens utgång har Fuuds 

nyligen förvärvade bolag Foodbox 
ingått avtal med träningskedjan Nordic 
Wellness. Genom listningen lanseras 
Foodbox inledningsvis på 57 gym, och 
utökas därefter med ytterligare minst 
50 gym. Nordic Wellness är en av 
Sveriges största gymaktörer med cirka 
300 träningsanläggningar och över 350 
000 aktiva medlemmar. 

 

• Den 8 augusti 2022 drog Fuud tillbaka 
den prognos som tidigare hade 
lämnats till marknaden.  

 
• Fuud ingick den 22 augusti ett 

distributions- och samarbetsavtal med 
Lohilo Foods AB där Fuuds sortiment 
av varor kommer säljas och 
distribueras av Lohilos rikstäckande 
försäljnings- och distributionsnätverk.  
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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, Foodbox, GI-
Boxen, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Nathalie’s, och Barfly.  
 
Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. 
  



 

Delårsrapport januari 2022 – juni 2022 6 

VD har ordet 
 
Årets andra kvartal har varit händelserikt. Vi 
har lanserat våra varumärken i flera nya 
försäljningskanaler, och vi hoppas kunna 
fortsätta utvecklingen i allt snabbare takt 
framöver. Vi har en spännande period framför 
oss i och med det ingångna distributions- och 
samarbetsavtalet med Lohilo. Genom Lohilos 
upparbetade distribution kommer våra 
varumärken få tillgång till en effektiv sälj- och 
logistikplattform så att vi snabbt kan skapa 
tillväxt, Lohilo genomför över 300 sälj- och 
leveransbesök varje dag, detta genom 
egenkontrollerad distribution till cirka 1900 
butiker. Vi har tagit flera steg i rätt riktning, 
men kvartalet har även präglats av osäkra 
externa faktorer, vilket påverkat både våra 
interna värdekedjor såväl som kundsidan. 
Marknaden har varit ostadig och vi har blivit 
påverkade. Kriget i Ukraina, ökade råvaru-, 
material- och logistikkostnader har genererat 
dramatiska prisökningar på i stort sett alla 
insatsvaror. Vår bruttomarginal har sänkts 
och våra aviserade prishöjningar förväntas ge 
effekt under kvartal 3 och 4. Fuuds resa har 
nu pågått i ett år och jag ser fram emot vårt 
fortsatta arbete att etablera och utveckla våra 
varumärken som ska  leverera positivt 
aktieägarvärde.  
 
Positiva effekter väntas från Lohilo-
samarbetet 
Distribution och samarbetsavtalet med Lohilo 
bygger på starka kommersiella grunder. 
Företagen kompletterar varandra mycket väl 
när det gäller produktportfölj och geografi, och 
vi kommer uppnå viktiga synergivinster. 
Genom samarbetet kommer vi se anpassade 
OPEX-kostnader, kostnadsbesparingarna blir 
påtagliga under kvartal 4 2022 och beräknas 
ge full effekt med start i kvartal 1 2023. 
 
Fortsatt stark utveckling för Beijing8 
Beijing8 fortsätter  utvecklas mycket väl under 
perioden. Försäljningen i dagligvaruhandeln 
har under kvartalet ökat med +73% jämfört 
med föregående år, och vi ser en tydlig ökning 
i varumärkeskännedomen. En intressant 
produktutveckling av nya dumplings pågår 
och kommer lanseras framöver. 
 
 
 

Händelserik utveckling på försäljningssidan 
Våra centrala listningar är fortsatt viktiga, 
både för att nå ut till fler kunder och bidra till 
förstagångsköp, samt för att bidra till ökad 
försäljning. Vissa av våra centrala kunder har 
på grund av omvärldsläget blivit mer 
restriktiva med att ta in nyheter via centrala 
listningar, vilket har påverkat oss under 
kvartalet. Trots detta har vi under perioden 
haft en händelserik utveckling på 
försäljningssidan med utökad distribution. 
Under kvartalet har vi lanserat Homie’s 
funktionella drycker hos Axfood genom en 
central listning hos Hemköp och Willys, vi har 
lanserat produkter från Nathalie’s Ekologiska 
hos cirka 400 Pressbyrån- och 7-Elevenbutiker 
och Myway har lanserat våra drycker från både 
Legendz och Homie i cirka 120 butiker. 
Därutöver har vi under perioden lanserat både 
Homie’s och iQ Fuels funktionsdrycker hos 
gymkedjan Nordic Wellness – något som vi 
följer upp under hösten genom att även 
lansera vårt nyligen förvärvade varumärke 
Foodbox hos kedjan. Det är glädjande att våra 
synergier mellan varumärkena börjar ge effekt 
och jag ser fram emot att följa utvecklingen på 
försäljningssidan  via Lohilos försäljnings-
organisation. 
 
Fullt fokus på kostnadskontroll 
För att stärka resultatet initierade vi under 
sommaren ett omstruktureringsprogram med 
ambitionen att sänka kostnaderna till en nivå 
som gör oss lönsamma under 2023. Vi har 
under kvartal 2 avvecklat varumärkena Bezzt 
och Frill, för att ge maximalt fokus på de 
prioriterade varumärkena i portföljen. 
 
Vi ser framåt med tillförsikt 
Sammantaget är vi fullt fokuserade på att 
förbättra vårt resultat och gläds över 
utvecklingen av våra prioriterade varumärken 
och senaste förvärven av GI-boxen och 
Foodbox som starkt kommer bidra till en 
snabbare tillväxt. Den starka 
konsumenttrenden för produkter inom 
Functional Foods och samarbetet med Lohilo 
gör att vi ser på framtiden med stor tillförsikt. 
 
- Peter Blom, VD Fuud AB 
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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. 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.  
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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. Under 2020 tillverkade och sålde 
bolaget över 6 miljoner dumplings. 
 
 
 
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 – Kallpressad, ekologisk juice utan tillsatser 
 

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. 

 
 
 
 

 

 
   Nathalie’s – 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. 

 

 

 

 
   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.  
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  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. 
 
 

 
 
 
 

 GI-Boxen – Näringsrika och smakrika frysta maträtter direkt till dörren 
 
GI-Boxen marknadsför och säljer ett urval av näringsrika och smakrika frysta 
färdigmaträtter. Maträtterna innehåller en noggrant utvald balans mellan 
proteiner, naturliga fetter och nyttiga kolhydrater. GI-Boxen attraherar en 
bred målgrupp och riktar sig i huvudsak mot tre typiska kundprofiler: 
Viktnedgång med fokus på viktreduktion där konsumenterna följer GI-
Boxens uppsatta kostprogram. Livsstil med fokus på att förenkla vardagen. 
Äldre med fokus på näringstät mat och enkelhet. 

 
 
 
 

   Foodbox – hälsosam mat för en aktiv livsstil 
 

Foodbox har en stark position inom segmentet träning och hälsa med över 
500 återförsäljare i Sverige där bolaget har egna frysar i gym, sporthallar 
och andra träningsanläggningar som till exempel padelhallar. Foodbox 
erbjuder idag 14 nyttiga färdiglagade rätter som är speciellt framtagna för 
de som vill må bra, komma i form och få bra balans av protein, naturliga 
fetter och långsamma kolhydrater, vilket ger goda förutsättningar för ett 
aktivt liv. 
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FINANSIELLT SAMMANDRAG  

April-juni 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 20 639 TSEK (7 921)* 

• Rörelseresultatet uppgick till -34 110 TSEK (-27 428)* 

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -26 362 TSEK (-22 509)* 

• Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 182 440 TSEK (92 444) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,12)* 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20 992 TSEK (-20 476)* 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13 074 TSEK (28 117). Efter periodens utgång har 
bolaget tillförts emissionslikviden från den under perioden kommunicerade och genomförda 
företrädesemissionen. 
 

Januari-juni 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 42 756 TSEK (8 139). Den väsentliga omsättningsökningen kan 
hänföras till de förvärv som gjordes under kvartal två 2021* 

• Rörelseresultatet uppgick till -57 268 TSEK (-31 402)* 

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -41 847 TSEK (-26 419)* 

• Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 182 440 TSEK (92 444) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,15)* 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45 658 TSEK (-24 372)* 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13 074 TSEK (28 117) 
 
 

      

  2022 2021 2022 2021 2021 

TSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

Nettoomsättning 20 639 7 921 42 756 8 139 42 774 

Rörelseresultat -34 110 -27 428 -57 268 -31 402 -101 655 

Rörelseresultat före        

avskrivningar (EBITDA) -26 362 -22 509 -41 847 -26 419 -65 286 

Eget kapital 182 440 92 444 182 440 92 444 178 526 

Resultat per aktie, kr -0,06 -0,12 -0,11 -0,15 -0,34 

Kassaflöde från den löpande verk.  -20 992 -20 476 -45 658 -24 372 -67 030 

Likvida medel 13 074 28 117 13 074 28 117 17 717 
            

 
*Väsentlig förändring har skett i koncernens struktur under kvartal två 2021 då förvärv skedde av fem stycken 
bolag/varumärken. Detta medför stora skillnader vid jämförelse av perioderna.   
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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, Legendz och Barfly. Fem av varumärkena förvärvades 
under kvartal två 2021, och två av varumärkena är egenutvecklade och lanserades under kvartal två till fyra, 
vilket medför en väsentlig skillnad vid jämförelse av perioderna 2021 och 2022.  
 
Nettoomsättningen under perioden april-juni uppgick till 20 639 TSEK (7 921). Föregående kvartal uppgick 
omsättningen till 22 117 TSEK, vilket motsvarar en minskning uppgående till 7%. Minskningen mellan 
kvartalen kan framför allt hänföras till försäljning i Norge, se tabellfördelning av intäkter på geografiskt 
område, samt lägre försäljning på samtliga marknader för varumärket IQ fuel. Dessutom så har 
detaljistkedjorna varit med restriktiva än väntat med centraliseringar som en effekt av det osäkra 
omvärldsläget. Nettoomsättningen under perioden januari-juni uppgick till 42 756 TSEK (8 139).  
 
Övriga rörelseintäkter uppgår för perioden januari-juni till 4 353 TSEK (793), vilket hänförs till försäljning av 
hyreskontakt under första kvartalet samt avveckling av det norska dotterbolaget B8 Food Services Norge AS 
under första kvartalet. Jämförelseåret hänförs framför allt till statliga bidrag i dotterbolaget Zendegii Frill 
Ltd.  
 
Varukostnaden under perioden april-juni uppgick till -13 180 TSEK (-5 311).  Bruttovinsten för perioden april-
juni uppgick till 36% och för perioden januari-juni till 44% i jämförelse med 47% för helåret 2021. Årets 
bruttovinst påverkas av utförsäljning av varor med kort bäst före datum framför allt för produkterna IQ Fuel, 
Bezzt och Frill. Bolaget har även under perioden haft utmaningar med ökade priser för insatsvaror och 
förseningar i leverantörsleden. Prisökningar till kunder kommer att få effekt först i tredje kvartalet 2022.  
 
Övriga externa kostnader under perioden april-juni uppgick till -18 979 TSEK (-9 986). Föregående kvartal 
uppgick övriga externa kostnader till -19 573 TSEK. Minskningen av övriga externa kostnader kan delvis 
förklaras av att bolaget ökat antal anställda inom ekonomifunktionen och marknadsfunktionen, vilka tidigare 
var inhyrda. Övriga externa kostnader under perioden januari-juni uppgick till -38 552 TSEK (-11 757).  
 
Personalkostnaderna under perioden april-juni uppgick till -14 887 TSEK (-9 534). Föregående kvartal uppgick 
personalkostnaderna till -11 591 TSEK. Högre personalkostnader beror på fler anställda inom 
ekonomifunktionen samt fler anställda på marknadsavdelningen. Personalkostnaderna under perioden 
januari-juni uppgick till -26 478 TSEK (-11 418). Vid periodens utgång uppgick antal anställda till 69 stycken i 
förhållande till 51 stycken föregående år.  
 
För att minska kostnaderna framgent tog bolaget nödvändiga omstruktureringskostnader som belastade 
resultatet för perioden januari-december 2021. 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 under perioden januari-december 
2021 inkluderar nedskrivning av goodwillen avseende varumärket Frill med 16,5 MSEK.        
                                                      
Finansiella poster för perioden april-juni uppgick till 47 TSEK (-1 458) och består framför allt av omräkning av 
lån till dotterbolaget i USA, ränta på leasingskuld, ränta på kortfristigt lån samt av räntekostnader hänförligt 
till konvertibellånet. Finansiella poster för perioden januari-juni uppgick till -2 220 TSEK (42) och består 
framför allt av engångskostnader för upptagande av kortfristigt finansiellt lån om 45 MSEK men även av 
valutakurseffekt vid omräkning av lån till dotterbolaget i USA, ränta på leasingskuld, ränta på kortfristigt lån 
samt av räntekostnader hänförligt till konvertibellånet.  
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Periodens resultat för perioden april-juni uppgick till -26 779 TSEK (-23 589). Resultat per aktie uppgick till -
0,06 SEK (-0,12). Periodens resultat för perioden januari-juni uppgick till -46 339 TSEK (-25 866). Resultat per 
aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,15).  
 

Koncernens finansiella ställning 

Vid periodens utgång uppgick balansomslutningen till 279 317 TSEK (267 763). Goodwill, varumärken och 
övriga immateriella tillgångar (kundavtal) som uppstått vid förvärven under 2021 är de väsentligaste 
posterna och uppgick totalt till 158 207 TSEK (201 811).  
 
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. Koncernen redovisar uppskjuten skattefordran som tillgång då överskott förväntas att redovisas i 
framtiden. Per bokslutsdagen uppgick den uppskjutna skattefordran till 27 081 TSEK (-336).  
 
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13 074 TSEK (28 117). Efter periodens utgång har 36 MSEK 
influtit från nyemissionen. Styrelsen arbetar aktivt med koncernens finansieringsfrågor. 
 

Eget kapital har ökat från 178 526 TSEK per 31 december 2021 till 182 440 TSEK vid periodens utgång. 
Ökningen kan hänföras till den kvittnings- och företrädesemission som ökat eget kapital med 54 MSEK, netto 
efter nyemissionskostnader, vilken överstiger förlusten för perioden.  
 
Långfristiga skulder har minskat från 32 011 TSEK per 31 december 2021 till 24 941 TSEK vid periodens 
utgång. Den väsentligaste posten avser preliminärt beräknad tilläggsköpeskilling för dotterbolag, som har 
minskat under perioden, dels som en effekt av delvis reglering av skulden och dels genom omvärdering av 
skulden.  

Koncernens kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden april-juni uppgick till -20 992 TSEK (-20 476). 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet avser framför allt omräkningsdifferenser samt 
avskrivningar av anläggningstillgångar. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-juni 
uppgick till -45 658 TSEK (-24 372) och följer samma mönster som för kvartalet. Bolaget arbetar aktivt med 
att se över kostnadsstrukturen och att skapa produktivitetsvinster i inköp, lagerhantering, sälj och 
distribution.  

 
Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden april-juni uppgick till -2 410 TSEK (-38 843) och avser 
framför allt inköp av inventarier inom produktionen samt aktiverade utvecklingsutgifter. Jämförelseåret 
avser framför allt betald likvid vid förvärv av bolag. Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden 
januari-juni uppgick till -3 259 TSEK (-38 857) och avser även reglering av tilläggsköpeskilling. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten har efter periodens utgång påverkats av slutförandet av förvärven GI-Boxen 
och Foodbox. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 699 TSEK (82 105) och avser framför 
allt inbetalning av teckningspremie för teckningsoptioner till personalen som beslutades om på 
bolagsstämman samt amortering av leasingskulden. Jämförelseårets belopp avser framför allt erhållen likvid 
för utställt konvertibellån. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden januari-juni uppgick till 
44 316 TSEK (82 975) och avser framför allt upptaget kortfristigt finansiellt lån, inbetalning av 
teckningspremie samt amortering av leasingskulden. Kortfristigt lån har efter periodens utgång reglerats dels 
genom kvittning i den nyemission som genomfördes i slutet av juni, dels genom återbetalning. 
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Moderbolaget 

Moderbolaget Fuud AB har under perioden sålt och marknadsfört varumärket Frill på den svenska 
marknaden. Moderbolaget tillhandahåller även managementtjänster och övriga tjänster till dotterbolagen.   

 
Nettoomsättningen för perioden januari-juni uppgick till 3 308 TSEK (307). I årets nettoomsättning ingår 
management fee som har eliminerats i koncernen. Kostnaderna har ökat under året som en följd av ökat 
antal anställda i ledningsgruppen, tillkommande koncerngemensamma kostnader såsom hyra för 
huvudkontor och övrig administration. Finansiella poster uppgick för perioden januari-juni till -50 117 TSEK 
(-859) och kan framförallt hänföras utdelning från dotterbolag, nedskrivning av dotterbolagsaktier samt till 
kostnad i samband med upptagande av kortfristig finansiell skuld. Beloppet för helåret 2021 hänförs till 
nedskrivning av det bokförda värdet avseende andelarna i dotterbolag.  
 
Balansomslutningen har ökat från 270 657 TSEK per bokslutsdagen 2021 till 359 770 TSEK. Andelar i 
koncernföretag har förändrats dels som en följd av lämnat aktieägartillskott till dotterbolag dels på grund av 
omvärdering av tilläggsköpeskillingen.  
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KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG 
      

            

  2022 2021 2022 2021 2021 
TSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 
            
Rörelsens intäkter        
Nettoomsättning 20 639 7 921 42 756 8 139 42 774 
Övriga rörelseintäkter 64 259 4 353 793 2 036 

 20 703 8 180 47 109 8 932 44 810 

        
Rörelsens kostnader        
Handelsvaror -13 180 -5 311 -23 842 -5 964 -22 541 
Övriga externa kostnader -18 979 -9 986 -38 552 -11 757 -45 120 
Personalkostnader -14 887 -9 534 -26 478 -11 418 -35 066 
Avskrivningar av materiella- och         
immateriella anläggningstillgångar -7 748 -4 919 -15 421 -4 983 -36 369 
Övriga rörelsekostnader -19 -5 858 -84 -6 212 -7 369 

 -54 813 -35 608 -104 377 -40 334 -146 465 

        
Rörelseresultat -34 110 -27 428 -57 268 -31 402 -101 655 

        
Finansiella poster 47 -1 458 -2 220 42 18 
Resultat efter finansiella poster -34 063 -28 886 -59 488 -31 360 -101 637 

        
Resultat före skatt -34 063 -28 886 -59 488 -31 360 -101 637 

        
Skatt på periodens resultat 7 284 5 297 13 149 5 494 17 177 

        
Periodens resultat -26 779 -23 589 -46 339 -25 866 -84 460 

        
Övrigt totalresultat        
Omräkningsdifferens -3 158 483 -3 820 -708 -2 587 

Årets totalresultat -29 937 -23 106 -50 159 -26 574 -87 047 

        

Hänförligt till:        

Moderbolagets aktieägare -26 633 -23 589 -46 425 -25 866 -84 460 

Innehav utan bestämmande inflytande -146 0 86 0 0 

Periodens resultat -26 779 -23 589 -46 339 -25 866 -84 460 

        

Hänförligt till:        

Moderbolagets aktieägare -29 791 -23 106 -50 245 -26 574 -87 047 

Innehav utan bestämmande inflytande -146 0 86 0 0 

Årets totalresultat -29 937 -23 106 -50 159 -26 574 -87 047 

        
Resultat per aktie före/efter utspädning 
(kr) -0,06 -0,12 -0,11 -0,15 -0,34 
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KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG 
    

  2022 2021 2021 
TSEK 30 juni 30 juni 31 dec 

TILLGÅNGAR     
Tecknat men ej inbetalt kapital 35 932 0 0 

     
Anläggningstillgångar     

Balanserade utvecklingsutgifter 960 593 0 
Varumärken 50 037 66 108 56 565 
Goodwill 66 980 83 588 74 871 
Övriga immateriella tillgångar 41 190 52 115 46 564 

Materiella anläggningstillgångar 5 371 6 678 6 268 

Nyttjanderättstillgångar 13 895 9 663 12 648 

Uppskjuten skattefordran 27 081 0 13 575 

Andra långfristiga fordringar 1 978 1 895 2 023 
Summa anläggningstillgångar 207 492 220 640 212 514 

     
Omsättningstillgångar     
Färdiga varor och handelsvaror 11 277 9 167 14 260 
Kundfordringar 4 743 2 654 3 856 
Övriga fordringar 6 799 7 185 7 501 
Likvida medel 13 074 28 117 17 717 
Summa omsättningstillgångar 35 893 47 123 43 334 

SUMMA TILLGÅNGAR 279 317 267 763 255 848 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     

Aktiekapital 21 216 12 355 21 216 
Pågående nyemission 45 827 314 0 
Övrigt tillskjutet kapital 253 756 107 416 245 423 
Omräkningsreserv -5 961 -685 -2 564 
Balanserat resultat inklusive årets resultat -132 398 -26 956 -85 549 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 182 440 92 444 178 526 
Innehav utan bestämmande inflytande 86 0 0 
Summa eget kapital 182 526 92 444 178 526 

     
Långfristiga skulder     

Uppskjuten skatteskuld 0 336 0 
Skulder till kreditinstitut 521 721 499 
Konvertibellån 3 500 85 000 3 500 
Leasingskuld 9 026 6 064 7 547 
Tilläggsköpeskilling 11 344 40 500 19 915 
Övriga långfristiga skulder 550 493 550 
Summa långfristiga skulder 24 941 133 114 32 011 

     
Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 80 54 153 
Checkräkningskredit 0 2 290 0 
Leasingskuld 4 773 3 366 5 197 
Leverantörsskulder 17 695 17 688 20 034 
Övriga kortfristiga skulder 49 302 18 807 19 927 

Summa kortfristiga skulder 71 850 42 205 45 311 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 279 317 267 763 255 848 
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

      

  2022 2021 2022 2021 2021 

TSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

            

Ingående eget kapital 158 304 22 262 178 526 25 800 25 800 

Totalresultat        

Årets resultat -26 633 -23 589 -46 425 -25 866 -84 460 

Övrigt totalresultat        

Omräkningsdifferens -3 158 483 -3 820 -708 -2 587 

Transaktioner med aktieägare        

Nyemission  45 827 0 45 827 0 40 000 

Emissionskostnader -9 993 -5 461 -9 993 -5 531 -8 600 

Kvittningsemission 17 762 98 749 17 762 98 749 208 373 
Inbetald teckningspremie, netto efter 
kostnader 563 0 563 0 0 

Innehav utan bestämmande inflytande -146 0 86 0 0 

Utgående eget kapital 182 526 92 444 182 526 92 444 178 526 

       

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
      

  2022 2021 2022 2021 2021 
TSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

         
Resultat efter finansiella poster -34 063 -28 886 -59 488 -31 360 -101 637 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 4 270 5 463 11 688 4 114 35 957 
Betald inkomstskatt 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -29 793 -23 423 -47 800 -27 246 -65 680 

        
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 8 801 2 947 2 142 2 874 -1 350 
         
Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 992 -20 476 -45 658 -24 372 -67 030 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 410 -38 843 -3 259 -38 857 -41 367 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 699 82 105 44 316 82 975 117 649 

        
Årets kassaflöde -22 703 22 786 -4 601 19 746 9 252 

        

Likvida medel vid årets början 35 830 5 408 17 717 8 210 8 210 

Kursdifferenser i likvida medel -53 -77 -42 161 255 
Likvida medel vid årets slut 13 074 28 117 13 074 28 117 17 717 
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FÖRDELNING AV INTÄKTER PÅ GEOGRAFISKT OMRÅDE 
      

  2022 2021 2022 2021 2021 

TSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

Sverige 18 211 7 515 37 047 7 692 37 455 

Finland 1 522 239 2 755 239 3 436 

Norge 906 0 2 954 0 1 541 

Storbritannien 0 161 0 197 321 

USA 0 6 0 11 21 

Total  20 639 7 921 42 756 8 139 42 774 

            
      

KONCERNENS FINANSIELLA NYCKELTAL 

            

  2022 2021 2022 2021 2021 

TSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

Nettoomsättning 20 639 7 921 42 756 8 139 42 774 
Rörelseresultat -34 110 -27 428 -57 268 -31 402 -101 655 
Resultat efter finansiella poster -34 063 -28 886 -59 488 -31 360 -101 637 
Eget kapital 182 440 92 444 182 440 92 444 178 526 
Resultat per aktie, kr -0,06 -0,12 -0,11 -0,15 -0,34 
Eget kapital per aktie 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Soliditet (%) 65% 35% 65% 35% 70% 
Aktiekurs på balansdagen, kr 0,23 1,34 0,23 1,34 1,03 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 992 -20 476 -45 658 -24 372 -67 030 
Genomsnittligt antal aktier före/efter 
utspädning 424 311 178 202 443 769 424 311 178 171 733 218 249 199 432 
Antal aktier vid periodens slut 424 311 178 247 094 111 424 311 178 247 094 111 424 311 178 
Genomsnittligt antal anställda 68 60 65 60 41 
Antal anställda vid årets slut 69 51 69 51 62 

            

 

    

RÖRELSEFÖRVÄRV 

Efter periodens utgång slutfördes förvärven av Gi-Boxen och Foodbox. 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 som var den 20 juli 2022. 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.  
 

Foodbox Scandinavia AB 
Den 20 juli förvärvade FUUD AB 100% av de utestående aktierna i Foodbox Scandinavia AB. Den totala 
köpeskillingen för förvärvet var 20,5 MSEK, varav 8,8 MSEK betalades kontant. Resterande köpeskilling om 
11,8 MSEK erlades via revers vilken i en efterföljande kvittningsemission har nyttjats för tecknande av 69 945 
652 nyemitterade aktier i Fuud AB. Teckningskursen var 0,168 SEK per aktie. En tilläggsköpeskilling i kontant 
betalning till ett värde av maximalt 5 MSEK utgår om Foodbox under räkenskapsåret 2022 når ett 
omsättningsmål på 30 MSEK och under räkenskapsåret 2023 når ett omsättningsmål på 40 MSEK.  
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Preliminär förvärvsanalys Foodbox Scandinavia AB   
TSEK   

    

Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder   

Varumärke 10 692 

Kundavtal 5 800 

Materiella- och immateriella anläggningstillgångar 708 

Varulager 13 

Övriga fordringar 1 415 

Likvida medel 306 

Uppskjuten skatt -3 397 

Övriga kortfristiga skulder -1 846 

Netto identifierbara tillgångar och skulder 13 691 

Köpeskilling 22 146 

Koncernmässig goodwill 8 455 

   

Kassaflödespåverkan   

Avgår  
Likvida medel (förvärvade) 306 

Tilläggsköpeskilling (ej reglerad) 1 600 

Kvittningsemission (ej kassaflödespåverkande) 11 751  

Netto likvidpåverkan -8 489  

 
GI-Boxen Sweden AB 
Den 20 juli förvärvade FUUD AB 100% av de utestående aktierna i GI-Boxen Sweden AB. Den totala 
köpeskillingen för förvärvet var 30,5 MSEK, varav 13,9 MSEK betalades kontant. Resterande köpeskilling om 
16,6 MSEK erlades via revers vilken i en efterföljande kvittningsemission har nyttjats för tecknande av 98 641 
304 nyemitterade aktier i Fuud AB. Teckningskursen var 0,168 SEK per aktie. En tilläggsköpeskilling i kontant 
betalning till ett värde av 50% av bolagets resultat före avskrivningar utgår för räkenskapsåret 2022 och 
2023.  
 

      

Preliminär förvärvsanalys GI-Boxen Sweden AB  
TSEK     

      

Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder     
Varumärke   21 000 
Övriga fordringar   687 
Likvida medel   6 390 
Uppskjuten skatt   -4 326 
Långfristiga skulder   -566 
Övriga kortfristiga skulder   -1 726 
Netto identifierbara tillgångar och skulder   21 458 
Köpeskilling   36 898 
Koncernmässig goodwill   15 440 

     
Kassaflödespåverkan     
Avgår   
Likvida medel (förvärvade)  6 390 
Tilläggsköpeskilling (ej reglerad)  6 395 
Kvittningsemission (ej kassaflödespåverkande)  16 572  
Netto likvidpåverkan   -7 542  
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

  
      

  2022 2021 2022 2021 2021 

TSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

         

Rörelsens intäkter        

Nettoomsättning 1 555 177 3 308 307 5 030 

Övriga rörelseintäkter -9 7 -9 7 7 

  1 546 184 3 299 314 5 037 

         

Rörelsens kostnader        

Handelsvaror -492 -41 -577 -83 -533 

Övriga externa kostnader -2 765 -1 577 -5 985 -2 209 -9 083 

Personalkostnader -2 441 -2 908 -4 080 -4 093 -7 462 

Övriga rörelsekostnader -1 -1 293 -1 -1 297 -1 299 

 -5 699 -5 819 -10 643 -7 682 -18 377 

        

Rörelseresultat -4 153 -5 635 -7 344 -7 368 -13 340 

        

Finansiella poster -46 706 -859 -50 117 -859 -22 244 

Resultat efter finansiella poster -50 859 -6 494 -57 461 -8 227 -35 584 

        

Resultat före skatt -50 859 -6 494 -57 461 -8 227 -35 584 

        

Skatt på periodens resultat 1 397 1 307 2 484 1 664 4 482  
       

Periodens resultat -49 462 -5 187 -54 977 -6 563 -31 102 

      
Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat.    
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG 
        

        

  2022 2021 2021 

TSEK 30 juni 30 juni 31 dec 

      

TILLGÅNGAR     

     

Tecknat ej inbetalt aktiekapital 35 932 0 0 

     

Anläggningstillgångar     

Balanserade utvecklingsutgifter 960 0 0 

Andelar i koncernföretag 202 552 218 062 236 921 

Fordringar hos koncernföretag 0 20 0 

Uppskjuten skattefordran 6 967 1 664 4 482 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 714 1 714 1 714 

Summa anläggningstillgångar 212 193 221 460 243 117 

     

Omsättningstillgångar     

Färdiga varor och handelsvaror 146 891 689 

Kundfordringar 47 112 49 

Övriga fordringar 37 251 6 957 15 774 

Likvida medel 6 224 21 308 11 028 

Summa omsättningstillgångar 43 668 29 268 27 540 

SUMMA TILLGÅNGAR 291 793 250 728 270 657 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     

Aktiekapital 21 216 12 355 21 216 

Pågående nyemission 45 827 314 0 

Överkursfond 486 216 340 440 478 447 

Balanserat resultat -257 393 -226 855 -226 854 

Årets resultat -54 977 -6 563 -31 102 

Summa eget kapital 240 889 119 691 241 707 

     

Långfristiga skulder     

Konvertibellån 3 500 85 000 3 500 

Övriga långfristiga skulder 11 229 40 500 19 505 

Summa långfristiga skulder 14 729 125 500 23 005 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 1 721 2 630 2 308 

Övriga kortfristiga skulder 34 454 2 907 3 637 

Summa kortfristiga skulder 36 175 5 537 5 945 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 291 793 250 728 270 657 
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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 
per 30 juni 2022 elva stycken helägda dotterbolag; Frill Inc, Zendegii Frill Limited (under avveckling), 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 2022. 
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.  
 
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 

Inga transaktioner har skett med närstående under perioden.  
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Aktiekapital 

Aktiekapitalet i Fuud AB uppgår till 21 216 TSEK och antal aktier uppgår till 424 311 178.  Enligt 
bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 21 200 000 kronor och högst 84 800 000 kronor och antalet 
aktier ska vara lägst 424 000 000 och högst 1 696 000 000. Per bokslutsdagen 30 juni 2022 finns det en 
pågående nyemission om 278 558 275 aktier, vilken i juli månad ökar aktiekapitalet till 35 143 TSEK. Efter 
kvartalet utgång förvärvar Fuud AB GI-boxen och Foodbox, där del av betalning sker med aktier, vilken ökar 
aktiekapitalet till 43 573 TSEK och antal aktier till 871 456 409.  

Teckningsoptioner och konvertibler 

Teckningsoptioner 2019/2022 
Teckningsoptionsprogrammet förföll under kvartal 2 2022 utan att någon teckning skedde.  
 
Teckningsoptioner 2021/2024 
Styrelsen har under kvartal 2 2022 beslutat att makulera teckningsoptionsprogrammet.  
 
Teckningsoptionsprogram 2022/2025  
Vid ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2022 togs beslut om emittering av högst 21 200 000 
teckningsoptioner till personer anställda i koncernen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till 
bolaget, och ska överlåtas till anställda på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett 
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. 
Värderingen utförs av PWC. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget under 
perioden från och med den 20 juni 2025 till och med den 15 juli 2025. 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 10 
handelsdagar direkt före den 14 juni 2021, vilket motsvarar ett teckningspris om 0,49 kr. Vid fullt utnyttjande 
av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 1 060 000 kronor. Bolaget har under perioden 
överlåtit 10 515 000 teckningsoptioner till anställda. 
 
Konvertibellån  
I samband med förvärvet av B8 Sverige AB under år 2021 blev Fuuds konvertibelemission om högst 85 MSEK 
fulltecknad och har registrerats hos Bolagsverket. Konvertering av konvertiblerna kan påkallas under 
perioden 1 september 2021 till 30 april 2024, till en konverteringskurs uppgående till 0,63 SEK per aktie. 
Under kvartal tre år 2021 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 3,7% av aktiekapitalet och antalet röster i bolaget. 
 
Efter kvartalets utgång har ytterligare två konvertibellån upptagits uppgående till totalt 23 MSEK för att 
användas till finansieringen av förvärven av GI-boxen och Fuudbox, möjliggöra en nordisk expansion av 
befintliga varumärken, investeringar i bolagets produktionsanläggning samt övrigt rörelsekapitalbehov. 
Konvertibeln om 5,5 MSEK förfaller till betalning den 15 december 2022 och konvertibeln om 17,5 MSEK 
förfaller till betalning den 15 januari 2024, i den mån konvertering inte dessförinnan har ägt rum. 
Konvertering kan ske under konvertiblernas löptid till en konverteringskurs om 0,38 SEK per aktie. Vid 
konvertering kan det högst tillkomma 69 820 687 aktier vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 
3 491 034,35 SEK och en utspädning om cirka 9,0%.  
 
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.  
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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 hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens slut dividerat med antal aktier vid 
periodens slut 
 
Soliditet 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av balansomslutningen 

Finansiell kalender 

2022-11-11   Delårsrapport Q3 2022 

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 
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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, Foodbox, GI-Boxen, Juica, Juicekultur, 
Bacoccoli, Nathalie’s och Barfly. 
 

 

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, 23 augusti 2022 
 
 
 
Henrik Hedelius   Peter Blom 
Styrelseordförande    Verkställande direktör 
 
 
 
Nici Ferber    Anna Hällöv 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Henrik Palm    Therese Lundquist 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
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