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Ecore Group har en uttalad förvärsstrategi där 

vi söker välskötta bolag som med vår kunskap, 

erfarenhet och kompetens kan utvecklas till att 

bli större, starkare och bättre. 

Vår förvärvsmodell är upprättad utifrån 

identifiering av potentiella förvärv, utvärdering 

av förvärvet, genomförande av förvärvet samt 

uppföljning och förädling av förvärvet.
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Ecore Group 
i korthet

Ecore Group är en svensk koncern som består 

av en sammanhållen grupp av företag som 

kännetecknas av nytänkande, mod och 

entreprenörsskap.

Vår ambition är att bli den ledande svenska 

förvärvsdrivna koncernen med ett utpräglat 

fokus inom e-handel och alla dess närliggande 

områden som exempelvis betalningslösningar, 

lagerlösningar och webbdesign. Vi vill växa 

genom förvärv av välskötta bolag och stötta 

entreprenören att driva lönsam och organisk 

tillväxt. 

Vi tror mycket på individen och vår 

investeringsfilosofi grundar sig i långsiktighet 

och entreprenörsskap i kombination med en 

decentraliserad affärsmodell.

Vi ger våra entreprenörer frihet och 

verksamhetsbeslut skall tas i det 

rörelsedrivande portföljbolaget snarare än på 

koncernivå. Genom att vi decentraliserar beslut 

samt att respektive portföljbolag får stöttning 

från koncernfunktioner innebär det att mer tid 

och resurser frigörs till affärs- och 

verksamhetsutveckling.
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Första kvartalet 
sammanfattas

Finansiell översikt i sammandrag

Koncernen Moderbolaget

(TSEK) Jan-Mar 2022 Jan-Mar 2021 Jan-Mar 2022 Jan-Mar 2021

Nettoomsättning      10 457  107

-320Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA -241 -1 623

Resultat efter finansiella poster -2 709 -2 302 -411

Balansomslutning       31 034  19 231        34 270       19 959

Soliditet  76 %  65 %  85 %  78 %

Kassa och bank 932  624           102            467

Koncernen Moderbolaget

(TSEK) Jan-Dec 2021

Nettoomsättning  1 517

-1 326Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA -7 598

Resultat efter finansiella poster -12 885 -21 599

Balansomslutning        40 842        40 516

Soliditet  69 %  78 %

Kassa och bank            7 915       6 399
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       19 386 

      635

-2 152

-

       603

Jan-Dec 2021



Väsentliga händelser under perioden

• Christian Kronegård och Alexander Winqvist entledigas som
styrelseledamöter, Luca Di Stefano och David Olhed omväljs som
styrelseledamöter. Nyval sker av Darko Draskovic-Ydremark, Milad
Pournouri samt Stephan Käll som styrelseledamöter. Stephan Käll väljs
även som styrelseordförande.

• Alexander Winqvist entledigas som VD.

• Milad Pournouri utses till tillförordnad VD för Bolaget.

• Bolaget beslutar om tilldelning avseende incitamentsprogram.

• Bolaget avyttrar Mandel Design AB samt Smallroom Group AB.

• Bolaget uppdaterar marknaden om MIGO:s expansion och framsteg.

Väsentliga händelser efter perioden

• Bolaget uppdaterar marknaden om framsteg som skett under januari-
mars 2022 där Bolaget under 24-timmar uppnådde en historiskt hög
omsättning om 300.000 SEK.

• Bolaget senarelade årsstämman till den 8 juni 2022, ursprungliga
datumet för när årsstämman skulle hållas var den 20 maj 2022.

• Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO2 inleddes den 2
maj 2022. Bolaget kan maximalt få in ca 6 MSEK genom optionsinlösen
innan sedvanliga emissionskostnader.

• Bolaget erhåller vederlagsfria teckningsåtaganden och
garantiåtaganden avseende teckningsoptioner av serie TO 2
motsvarande en teckningsgrad om 100%.
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Utveckling i siffror under perioden

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år 

Försäljning och resultat EBITDA 

Nettoomsättningen för koncernen under det första 
kvartalet 2022 uppgick till 10,4 MSEK (0,1 MSEK). 
Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under januari-
mars 2022 uppgick till -2,5 MSEK (-2,2 MSEK). 

Mycket av avskrivningskostnaderna avser 
koncernmässig goodwillavskrivning. Justerat för detta 
har koncernen nästan nått break-even i 
rörelseverksamheten för det första kvartalet 2022. 

Resultatet per aktie för kvartal ett, uppgick till 
-0,09 SEK (-0,44 SEK).

Avskrivningar 

Under kvartal ett, har avskrivningar av varumärken, 
inventarier, utvecklingskostnader och Goodwill enligt 
plan totalt uppgått till 2,2 MSEK. Detta är kostnader 
som belastar resultaträkningen.  

Anställda 

Totalt anställda i koncernen per den 31 mars 2022 
uppgår till fem personer utöver ett antal konsulter som 
arbetar med uppdrag i nära anslutning till bolaget. 

Aktien 

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos Spotlight 
Stock Market under kortnamnet ECORE, ISIN-kod är 
SE0013888963. Aktiekapitalet uppgår till 3 861 269 
kronor fördelat på 30 890 151 aktier med ett kvotvärde 
om 0,125 kr per aktie per den 31 mars 2022. 
Aktiekapitalet i Ecore ska uppgå till lägst 1 900 000 
kronor och högst 7 600 000 kronor fördelat på lägst 15 
000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier. Samtliga 
aktier är emitterade och fullt betalda.
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Redovisnings- och 
värderingsprinciper 

Redovisningsmetod K3 principen: 

Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade 
dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det 
marknadsvärde, som legat till grund för fastställande 
av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan 
köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna 
kapital redovisas som goodwill. 

Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets 
egna kapital och den del av dotterbolaget egna 
kapital som tillkommit efter det att dessa bolag 
förvärvats.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på 
avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med 
avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas 
nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.



Årstämma och årsredovisningens 
tillgänglighet

Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 8 
juni 2022. Årsredovisningen kommer att 
finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets 
hemsida och på Spotlight Stock Market senast tre 
veckor innan årsstämman. 

Styrelse och verkställande
direktör per 31 mars 2022

Stephan Käll, styrelseordförande
Luca Di Stefano, styrelseledamot
Milad Pournouri, styrelseledamot & VD
David Olhed, styrelseledamot
Darko Draskovic, styrelseledamot

COVID-19

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

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för 
verksamhetsåret 2021

Avrundningar

Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i 
denna delårsrapport i vissa fall inte exakt summerade 
till totalen och procenttal kan avvika från de exakta 
procenttalen.

Granskning av revisor

Kvartalsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor

Risker

Det finns flertalet risker som kan påverka bolagets 
verksamhet och resultat. Flertalet av de interna 
riskerna förebygger bolaget genom att stärka 
koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer 
som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara 
aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en 
helhetsbild av bolaget innan en investering görs i 
bolaget.
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VD:s kommentar
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Årets första kvartal präglades av en omstrukturering 
av Bolaget som ledde till en större 
kostnadseffektivisering vilket gav oss en betydligt  
mindre kostnadskostym än tidigare som är anpassad 
till den nuvarande verksamheten. 

Våra tidigare portföljbolag, Mandel Design och 
Smallroom tillträdes av köparen, planenligt den 1 mars 
2022. Detta innebar stora besparingar för koncernen 
och frigjorde resurser som med fördel nu kan läggas 
på att driva upp både omsättning och resultat i våra 
övriga portföljbolag. Vårt förändringsarbete är fortsatt 
pågående med målet att uppnå ett positivt resultat 
efter finansiella poster. 

Trots en större kostnadsbörda under det första 
kvartalet och med en allmän oordning i Bolaget sedan 
jag och de nya styrelsemedlemmarna tillträde, så 
jobbade ledning och styrelse målmedvetet mot att 
snarast möjligt avyttra de portföljbolag som inte var 
lönsamma för att skapa rätt förutsättningar mot en 
långsiktig lönsamhet. Detta arbete ledde till att 
Bolaget under det första kvartalet, bortsett från en 
avskrivningspost på goodwill, nådde ett rörelseresultat 
nära break-even om cirka -250.000 SEK. 

Under kvartalet tog vi även en sista avskrivning 
hänförlig till värdet i SSC om 1 miljon SEK vilket sätter 
punkt för de avskrivningar som Bolaget behövt göra 
sedan omstruktureringen påbörjades. Framöver ser vi 
att det inte förligger något behov av att utföra några 
fler nedskrivningar kopplade till något av våra 
portföljbolag. 

Våra förutsättningar framöver, att öka omsättningen 
samt att inom en rimlig tid påvisa ett lönsamt bolag ser 
mycket goda ut. Vi har tagit de steg som krävts under 
kvartalet för att göra detta möjligt. 

Vi fortsätter nu vår tillväxtresa där 2022 kommer att bli 
ett mycket händelserikt år.  

Milad Pournouri 
tf. VD Ecore Group AB (publ)

19 maj 2022



2022-01-31
2022-03-31

3 mån.

2021-01-01
2021-03-31

3 mån.

2021-01-01
2021-12-31

12 mån.

Nettoomsättning        10 457

-Aktiverat arbete för annans  räkning

           685

          11 142

Råvaror och förnödenheter -5 800 -324 -13 609

Övriga externa kostnader -4 449 -980 -10 426

Personalkostnader -1 134 -440 -3 259

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -2 220 -543 -3 856

Rörelseresultat -2 475 -2 166

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -234 -136 -1 373

Resultat efter finansiella poster -2 709 -2 302

Resultat före skatt -2 709 -2 302

Skatt på årets resultat - -

Periodens resultat -2 709 -2 302

Koncernens utveckling 
januari–mars 2022

Koncernens resultaträkning i sammandrag

(TSEK)

Rörelsens intäkter

Övriga intäkter

Summa intäkter 

Rörelsens kostnader

            107

-

     14

 121

       19 386 

       9

301

         19 696

Övriga rörelsekostnader -13

Summa kostnader -13 617

   -

-2 287

-11 512

- 58

-31 208

-12 885

-12 885

-

-12 885
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Resultat per aktie -0,09 -0,44 -0,42



Koncernens balansräkning i sammandrag

2021-03-31 2021-12-31

210 957

131              134

9 138             28 958

- 42

         -         -

    9 479 30 166

-              -

      1 603         1 587

      1 603         1 587

            2 898               10 676

(TSEK)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 

Varumärken, licenser & liknande rättigheter

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror

          19 231     40 842

Goodwill 

             9 479           30 049

Depositioner 75

- 42

Summa anläggningstillgångar 

455

       382            533

              624  7 915

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Övriga fordringar

Kortfristiga fordringar       289

            671

         186

     1 174

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 
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2022-03-31

              818

2

          26 799

        39

         -

 27 773

-

         356

          356

           3 261

  31 034

   27 619

      115

        39

     998

       747

            932

      228

        1 973

Fordringar för tecknat ej inbetalat aktiekapital -6 854-

         -

-



Koncernens balansräkning i sammandrag forts.

2021-03-31 2020-12-31

  659          3 861

1 318 -

-

         8 431

700

      2 235   1 477

5 422

          3 260 7 771

(TSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital

Pågående nyemission

Uppskrivningsfond

Reservfond

Övrigt tillskjutet kapital

Annat kapital inklusive årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 712 11 912

     -

Långfristiga skulder 

Övriga långfristiga skulder 
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-

   19 653   15 938

12 519

-9 264

28 230

      954     901Checkräkning

258        1 341

19 231 40 842

2022-03-31

3 861

-

663

1 328

404

3 718

6 714

663

 1 019

23 658

18 777

80

1 184

31 034

133

20

-

-

     -

700



Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

2022-01-31
2022-03-31

3 mån.

2021-01-01
2021-03-31

 3 mån.

2021-01-01
2021-12-31

12 mån.

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Övriga externa kostnader -402 -278 -1 657

Personalkostnader -333 -42 -1 195

         603 -1 326

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag -2 755 - -19 040

Resultat efter finansiella poster -2 152 -21 599

Resultat före skatt -2 152 -24 402

Skatt på årets resultat - -

Periodens resultat -2 152 -24 402

(TSEK)

Rörelsens intäkter

 Rörelsens kostnader

635

702

1 338

-

-

- 

1 517

9

1 526

Summa kostnader -735

-320

-320 -2 852

-411

-411

-

-411

Summa intäkter

Rörelseresultat

Ränteintäkter - -      -1 233

Räntekostnader

Bokslutsdispositioner - - -2 803
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

2021-03-31 2021-12-31

          11 165            34 000

 1 940  6 516

(TSEK)

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

             19 959          40 516

        11 165   34 000

           467 6 399Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

         -      9Kundfordringar

   1 102  30Fordringar hos koncernföretag

      - Skattefordringar

   217       4Övriga fordringar

    149   74Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

       1 473            117
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Fordringar för tecknat ej inbetalat aktiekapital           -          6 854

2022-03-31

         33 000

    1 230

          34 270

    33 040

           102

   12

     519

   507

     89

             1 128

-

Depositioner - -          40

       -      5



Moderbolagets balansräkning i sammandrag forts.

2021-03-31 2021-12-31

805 46

          764  1 651

           2 624            6 478

       129   928

               4 322 9 103

(TSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER              19 959             40 516
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Summa skulder

2022-03-31

            177

       1 233

           2 711

      889

            5 010

          34 270

- -Skatteskulder -

  659        3 861

1 318 -

      56 538

-

Eget kapital

Aktiekapital

Pågående nyemission

Uppskrivningsfond

Reservfond

Övrigt tillskjutet kapital

Annat kapital inklusive årets resultat

Summa eget kapital

-4 585

- -24 401

           15 637

     13 660

          31 413

 3 861

-

-

          29 260

          25 399

Kortfristiga skulder

-

-

-

        -

-



Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att 
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget 
och koncernens verksamhet.

Stockholm den 19 maj 2022,

Stephan Käll 
Styrelseordförande

Luca Di Stefano 
Styrelseledamot

David Olhed 
Styrelseledamot

Milad Pournouri 
Styrelseledamot

Darko Draskovic-Ydremark 
Styrelseledamot
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