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Perioden 1 juli - 30 september

• Nettoomsättning 61,6 MSEK (59,5 MSEK), vilket är en ökning om 4%.
• Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,5 MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (1,1 MSEK), vilket är en förbättring med 0,7 MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,5% (2,9%), vilket är en förbättring med 0,6  

procentenheter.
• EBITDA uppgick till 2,7 MSEK (2,4 MSEK).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,22 (SEK 0,14).
• Per rullande tolv månader uppgår omsättningen till 227,4 MSEK. Proforma tillsammans 

med Livsanda Care AB uppgår rullande tolv månaders omsättning till 280,0 MSEK.
• Justerat EBITDA-resultat per rullande tolv månader uppgår till 7,1 MSEK. Proforma  

tillsammans med Livsanda Care AB uppgår rullande tolv månaders justerade  
EBITDA-resultat till 13,1 MSEK.

• Koncernens soliditet uppgår till 42% och moderbolagets till 40%.

Perioden 1 januari - 30 september

• Nettoomsättning 171,5 MSEK (162,1 MSEK), vilket är en ökning om 6%.
• Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (-0,5 MSEK), vilket är en förbättring med 3,7 MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (-2,4 MSEK), vilket är en förbättring med 4,5 MSEK.
• Rörelsemarginal uppgick till 1,9% (-0,3%), vilket är en förbättring med 2,2 procentenheter.
• EBITDA uppgick under perioden till 4,8 MSEK (1,3 MSEK).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,27 (SEK -0,30).
• Proforma för perioden tillsammans med Livsanda Care AB uppgår omsättningen till 211,0 

MSEK med ett rörelseresultat på 5,4 MSEK. 
• Nettoskulden för banklån inklusive checkkredit uppgår till 2,7 gånger på rullande 12 

månaders justerade rörelseresultat. Inklusive huvudägarens lån uppgår nettoskulden till 4,7 
gånger samma resultat. 

“Vi ser en generell ökad efterfrågan i marknaden och samtliga områden visar  
positiv utveckling mot tidigare kvartal”
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Johan Sandström, VD

När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att vi fortsätter att förbättra såväl intäkterna som  
resultatet. Vi ser en generell ökad efterfrågan i marknaden och samtliga områden visar positiv utveckling mot 
tidigare kvartal. Koncernens nettoomsättning ökar till 61,6 MSEK vilket är en förbättring med 4% och vi stärker  
samtidigt rörelsemarginalen med 0,6 procentenheter i jämförelse med motsvarande period förra året.

Den positiva utvecklingen har också sin grund i att vi rekryterar och blir fler intäktsbärare. Vi följer den  
strategi vi implementerade i början av året med tydliga fokusområden. För att även framåt säkerställa ett högt 
tempo och kvalitet i nyanställningar så har vi anlitat ett rekryteringsbolag.

I Hedera Assistans ser vi en marginalförbättring. Det är främst ett resultat av konsolidering och löpande  
kostnadskontroll. Vi har under kvartalet kunnat öppna upp verksamheten och genomföra  
kundaktiviteter igen, till stor glädje för kunder och medarbetare. Hedera assistans har under kvartalet förberett  
organisationen för att implementera förvärvet av Livsanda Care. LOI är skrivet med Hemassistans i Varberg 
och tillträde förväntas ske under Q4. Förvärven skapar ytterligare utrymme för synergier och konsolidering.

Vi ser såväl positiva tecken som utmaningar inom Hedera Doctor och Hedera Nurse. Pandemin har klingat 
av vilket innebär att rörligheten för våra konsulter har ökat. Våra förväntningar på en betydande ökning 
av antalet uppdrag under Q3 har inte riktigt infriats men vi hoppas att detta blir verklighet under sista  
kvartalet eller i början på nästa år. Vårdskulden måste minska och Hedera står väl rustade för att hjälpa till. Inom  
vårdbemanningen har bruttomarginalen minskat något vilket är en direkt konsekvens av vår strävan och 
satsning att öka marknadsandelar och leverera till nya kunder. Bemanning av sjuksköterskor levererar vi 
framåt under varumärket Hedera Nurse vilket samtidigt innebär att varumärket AddUs Care inte längre  
kommer att användas.

Vi tar nästa steg i att digitalisera vår bemanningsprocess genom olika verktyg som syftar till en snabbare 
matchning, referenstagning och sortering av avrop.

Som ett led i att vi växer utökar vi också koncernledningen med en HR-Chef för Group och en  
Affärsområdeschef för Hedera Assistans. Båda rollerna blir centrala i vår verksamhet och viktiga i arbetet med att  
identifiera och integrera de förvärv som vi förväntas genomföra. 

Under kvartalet har vi även flyttat in i vårt nya huvudkontor i Stockholm. 

Det är med en positiv känsla och stor tillförsikt vi går in i årets sista kvartal.

VD-kommentar
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Finansiell information

Omsättning
Koncernens omsättning för perioden uppgick till 61,6 
MSEK (59,5), vilket motsvarar en ökning om 3,6%.  
Ökningen är främst inom läkarbemanningen som har haft 
en högre efterfrågan under kvartalet jämfört med 2020 till 
följd av pandemin. 

Resultat
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 2,2 
MSEK (1,7), med en rörelsemarginal på 3,5 % (2,9%). Den 
förbättrade marginalen hänförs främst till effektivare  
verksamhet som har funnit synergier i tidigare förvärv  
tillsammans med kostnadsbesparingar som är  
genomförda under 2021. Framgent ser Hedera ett fortsatt 
arbete med synergieffekter inom koncernen med bl.a.  
gemensamma funktioner inom administration.
För perioden uppgår resultat per aktie före utspädning till 
SEK 0,22 (SEK 0,14).

Likviditet, kassaflöde
Tredje kvartalets kassaflöde uppgick till 7,6 MSEK (-1,8) 
och vid periodens utgång uppgick likvida medel till 11,5 
MSEK (2,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten 
under perioden har uppgått till -0,5 MSEK. Koncernen har 
under tredje kvartalet upptagit en förvärvskredit kopplat 
till förvärv av Livsanda Care AB om 6 MKR. 

Med utgångspunkt i befintlig affärsplan är det styrelsens 
bedömning att bolaget kan finansieras med befintlig 
verksamhet under kommande tolv månader.

Soliditet
Koncernens soliditet uppgick per den 30 september 2021 
till 42% (40%), moderbolagets till 40% (45%).

Investeringar
Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har 
skett under tredje kvartalet, likt föregående år.

Eget kapital
Det egna kapitalet i koncernen uppgick per den 30 juni 
2021 till 55,6 MSEK. Ökningen är hänförligt till bl.a. en 
nyemission om 3,8 MSEK i syfte att förvärva Livsanda Care 
AB.

Aktien
Hedera Groups aktie är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market sedan den 15 januari 2016.  
Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2021 till  
13 474 595 kronor fördelade på 8 421 605 aktier till ett 
kvotvärde 1,60 kr. Kursen per den 30 september 2021 var 
SEK 7,90. 

Tredje kvartalet Finansiell ställning och likviditet

Kvartalsmässig omsättning och  
rörelsemarginal 2018-2021

Kvartalsmässig omsättning 2018-2021

Perioden januari - september
Omsättning
Koncernens omsättning för perioden uppgick till 171,5 
MSEK (162,1), vilket motsvarar en ökning om 5,8%.  
Ökningen är främst hänförlig till att efterfrågan på 
Hederas tjänster har ökat jämfört med samma period 
under 2020 till följd av pandemin. 

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 3,2 MSEK (-0,5), 
med en rörelsemarginal på 1,9% (-0,3%). 
Det förbättrade resultatet är till följd av synergiarbete och 
kostnadsbesparingar under 2020. Framgent ser koncernen 
ett fortsatt arbete med befintliga och kommande förvärv. 
För perioden uppgår resultat per aktie före utspädning till 
SEK 0,27 (SEK -0,30)
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Övrig information

Affärside 
Hedera Group skall erbjuda assistans, bemanning,  
kompetensförsörjning och rekrytering inom nischade  
områden samt tjänster inom vård & omsorg i Sverige.

Vision
Visionen är att bli ett av de ledande bolagen inom vård 
och omsorg.

Strategi
Hedera Group skall växa organiskt och genom förvärv 
med minst 20% per år och aktivt söka nya förvärv som 
kompletterar befintlig verksamhet. Förvärven skall i första 
hand inriktas på bolag inom assistans samt bemanning 
inom vård och omsorg. 

Finansiella mål
Rörelsemarginalen skall uppgå till 8% med en tillväxt på 
20% årligen genom organisk tillväxt kombinerat med 
förvärv. Ambitionen är att genomföra en aktieutdelning 
på 50% av resultatet efter skatt. 

Närstående transaktioner
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande  
befattningshavarna har haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet i affärstransaktionerna med bolaget, som 
är eller har varit onormal till sin karaktär. Huvudägaren 
har lämnat ett förvärvslån på 10 MSEK med en ränta på 
4,25%. Lånets villkor innebär att återbetalning ska ske  
efter det att övriga förvärvskrediter har återbetalats. 
Styrelsens bedömning är att den delen som klassificerats 
som långfristig kommer återbetalas senare än inom ett år. 
Vid händelse av en större transaktion innebär dock  
villkoren att även den del som klassificerats som  
långfristig skall återbetalas i snabbare takt.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för 
koncernen
Hedera Group arbetar med att förbättra riskhantering på 
både kort och lång sikt. Riskhanteringen omfattar både 
omhändertagande av kända och redan identifierade 
risken, samt eventuellt nya eller ökande risker som dyker 
upp inom verksamheten. 
De övergripande risker som hanteras och systematiseras 
omfattar bland annat följande kategorier:
• Makroekonomiska risker såsom bransch, konjunktur, 

sysselsättning och tillväxt.
• Skatterisker som bolaget kan påverkas av.
• Konkurrenter i branschen.
• Organisatoriska risker.
• Legala och politiska risker.
• Kolletivavtal vid förändrade villkor och regler.
• Upphandlingar analyseras både vid positiva och  

negativa utfall.
• Förvärv eftersom en del av bolagets strategi är att 

förvärva bolag. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har Hedera tillträtt samtliga aktier 
i Livsanda Care AB, tillträdet för övertagandet är 1 
oktober 2021. I samband med tillträdet genomförde 
Hedera en riktad emission om 0,5 MSEK till säljarna som 
en del av den kommunicerade köpeskillingen.

Innehav
Svensk Läkartjänst LIL AB
LILAB bemannar inom primärvård, psykiatri,  
internmedicin och akutsjukvård. Under 2019 genomfördes 
en fusion mellan Svensk Läkartjänst Lil AB (LILAB), All Vård 
Semaforen AB samt Pridoc Bemanning AB, i vilken de två 
senare uppgick i LILAB.

Läkarresurs FA Rekryt AB
Enligt kompetensindelningen bemannar läkare inom 
Internmedicin och Allmänspecialister.

Hedera Medical AB
Bemanning av gynekologer till slutenvården med långa 
avtal. Hedera Medical bemannar även radiologer.

Hedera Helse AB
Bemannar fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Helse 
har kommunala kunder men också privata aktörer inom 
företagshälsovård.

Hedera Nurse AB
Hedera Nurse (f.d. Addus Care AB) bemannar 
sjuksköterskor till primärvård, kommun och sjukhus. 
Erbjuder elevhälsa till skolor och har blivit vårdgivare 
vilket möjliggör helhetsbemanning inom skolor.

Assistanspoolen Omsorg Sweden AB
Förvärvades under 2019 och är ett omsorsföretag som 
arbetar med personlig assistans. 

Moderbolaget Hedera Group AB
I moderbolaget ligger overhead-personal såsom VD, CFO, 
ekonomipersonal och upphandling, GDPR och ISO.  
Kostnaderna i moderbolaget avser kostnader för  
management och koncerngemensamma kostnader i form 
av licenser, IT, ekonomi och kommunikation.
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag
MSEK juli - september januari - september januari - 

december
2021 2020 2021 2020 2020

Nettoomsättning 61,6 59,5 171,5 162,1 218,0
Övriga rörelseintäker 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2
Rörelseintäkter 61,7 59,5 171,9 162,3 218,2
Inköpta tjänster -26,4 -23,6 -74,2 -61,2 -84,0
Övriga kostnader -1,7 -1,5 -3,8 -5,7 -7,5
Personalkostnader -31,0 -32,0 -89,1 -94,2 -124,4
Avskrivningar -0,5 -0,7 -1,6 -1,8 -2,4
Rörelseresultat 2,2 1,7 3,2 -0,5 0,0
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -0,4 -0,6 -1,1 -1,8 -2,4
Resultat efter finansiella poster 1,8 1,1 2,1 -2,4 -2,3
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Periodens resultat 1,8 1,1 2,1 -2,4 -2,0

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1,8 1,1 2,1 -2,4 -2,0

juli - september januari - september januari - 
december

2021 2020 2021 2020 2020
Totalt antal utestående aktier före  
utspädning

7 959 136 7 774 149 7 836 038 7 774 149 7 774 149

Optioner 421 002 0 421 002 0 0
Totalt antal aktier efter utspädning 8 380 138 7 774 149 8 257 040 7 774 149 7 774 149
Resultat per aktie före utspädning, kronor1 0,22 0,14 0,27 -0,30 -0,25
Resultat per aktie efter utspädning, kronor1 0,21 0,14 0,25 -0,30 -0,25

1 Hänförligt till moderföretagets aktieägare.

MSEK juli - september januari - september januari - 
december

2021 2020 2021 2020 2020
Periodens resultat 1,8 1,1 2,1 -2,4 -2,0
Övrigt totalresultat netto efter skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens totalresultat 1,8 1,1 2,1 -2,4 -2,0

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1,8 1,1 2,1 -2,4 -2,0
Periodens totalresultat 1,8 1,1 2,1 -2,4 -2,0

Antal aktier och aktiemått

Koncernens rapport över totalresultat
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MSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 83,3 83,3 83,3
Materiella anläggningstillgångar 2,4 3,5 3,5
Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,0 0,0
Omsättningstillgångar exklusive likvida medel 35,8 35,0 30,3
Likvida medel 11,5 2,5 4,4
SUMMA TILLGÅNGAR 133,3 124,3 121,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 55,6 49,4 49,8
Uppskjutna skatteskulder 0,5 0,9 0,5
Långfristiga skulder till huvudägare, räntebärande 10,0 10,0 10,0
Långfristiga skulder, räntebärande 20,9 13,3 16,8
Kortfristiga skulder, räntebärande 5,8 10,5 6,2
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 40,5 40,1 38,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 133,3 124,3 121,4

Koncernens balansräkningar i sammandrag
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Koncernens rapport över förändring av eget kapital i sammandrag

MSEK januari - september januari - 
december

2021 2020 2020
Eget kapital vid periodens ingång 49,7 51,7 51,7
Nyemission 3,8 0,0 0,0
Periodens totalresultat 2,1 -2,4 -2,0
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 55,6 49,4 49,7

MSEK juli - september januari - september januari - 
december

2021 2020 2021 2020 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förän-
dring av rörelsekapital

-2,1 1,0 3,1 -1,9 2,2

Förändringar i rörelsekapital 1,6 1,7 -0,6 7,3 6,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,5 2,7 2,5 5,4 8,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 -0,3 -0,3 -1,6 -1,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,1 -4,2 4,9 -6,6 -8,2
Förändring av kassa och bank 7,6 -1,8 7,1 -2,8 -0,9

Avstämning av förändring i kassa och bank
Ingående balans kassa och bank 3,8 4,3 4,4 5,3 5,3
Utgående balans kassa och bank 11,5 2,5 11,5 2,5 4,4
Förändring kassa och bank 7,6 -1,8 7,1 -2,8 -0,9

Avstämning av kassaflödet från finansieringsverk-
samheten
Ingående balans räntebärande skulder 32,2 36,0 33,0 39,4 39,4
Upptagande av lån 6,0 0,3 6,3 0,8 1,1
Amortering -1,7 -2,5 -5,2 -7,4 -9,3
Förändring av utnyttjande av checkkredit 0,1 0,0 2,5 1,0 1,8
Utgående balans räntebärande skulder 36,6 33,8 36,6 33,8 33,0

Koncernens rapport över förändring av kassaflöde i sammandrag
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

MSEK juli - september januari - september januari - 
december

2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
Externa kostnader -1,1 -0,8 -2,9 -2,6 -3,3
Personalkostnader -1,4 -1,2 -4,6 -3,6 -5,0
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Rörelseresultat -2,5 -1,9 -7,5 -6,3 -4,8
Resultat från koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0
Räntekostnader -0,2 -0,2 -0,5 -0,7 -1,0
Resultat efter finansiella poster -2,7 -2,2 -8,0 -7,0 -8,8
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens resultat -2,7 -2,2 -8,0 -7,0 -3,5

MSEK juli - september januari - september januari - 
december

2021 2020 2021 2020 2020
Periodens resultat -2,7 -2,2 -8,0 -7,0 -3,5

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -2,7 -2,2 -8,0 -7,0 -3,5
Periodens totalresultat -2,7 -2,2 -8,0 -7,0 -3,5

Moderbolagets rapport över totalresultat

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

MSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 0,7 0,7 0,7
Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,0 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 96,6 99,4 96,4
Omsättningstillgångar exklusive likvida medel 4,8 0,8 4,2
Likvida medel 10,0 0,1 0,8
SUMMA TILLGÅNGAR 112,3 101,1 102,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 44,8 45,6 49,1
Långfristiga skulder, räntebärande 12,0 15,4 9,8
Långfristiga skulder, icke räntebärande 0,0 0,0 0,0
Kortfristiga skulder, räntebärande 6,3 38,9 6,3
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 49,2 1,2 37,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 112,3 101,1 102,2
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Not 1, Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar International Financial Report-
ing Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Denna 
delårsrapport är upprättad enligt IAS 34  
Delårsrapportering, Årsredovisningslagen samt RFR1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.  
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt  
Årsredovisningslagen och RFR2 Redovisning för juridiska 
personer. Nya eller ändrade IFRS eller tolkningar 2021 
har inte haft någon väsentlig inverkan på de finansiella 
rapporterna. 

Not 2, Segmentsredovisning

Styrelsens bedömning är att det i Hedera Group endast 
finns ett segment. Denna bedömning baseras på den 
rapportering koncernledningen inhämtar för att följa 
och analysera verksamheten, samt den information som 
inhämtas för att fatta strategiska beslut. Specifikation av 
intäkterna lämnas inte då alla intäkter kommer från  
samma marknadssegment, kompetensförsörjning inom 
vård och omsorg inom ett geografiskt område, Sverige.

Not 3, Aktiens utveckling

Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2021 till 13 
474 595 kronor fördelade på 8 421 605 aktier till kvot-
värde 1,60 kr. Varje aktie äger lika rätt till andel i bolagets  
tillgångar och vinst. Inga begränsningar finns i  
bolagsordningen gällande aktiernas överlåtbarhet. Det 
finns inte heller några avtal mellan aktieägarna som 
begränsar aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktie har 
handlats på Nasdaq First North sedan den 15 januari 
2016. Bolagets aktie har kortnamnet HEGR med  
ISIN-kod SE0007815113. För att skapa förutsättningar 
för god likviditet i aktien har Hedera tecknat avtal med 
Mangold Fondkommisson om likviditetsgaranti. Avtalet 
innebär bland annat att Mangold Fondkommission ska 
verka för att skillnaden mellan köp- och säljkurs i  
Hederas aktie håller sig inom ett visst intervall och till en 
avtalad volym.
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Not 4, Kompletterande upplysningar finansiella tillgångar och skulder

2021-09-30 Derivat- 
instrument

Låne- och 
fordringar

Övr. finansiella 
skulder

Redovisat
värde

Verkligt 
värde

Finansiella tillgångar till upplupet anskaff-
ningsvärde
Kundfordringar - 16,3 - 16,3 16,3
Likvida medel - 11,5 - 11,5 11,5
Summa - 27,8 - 27,8 27,8

Finansiella skulder till upplupet anskaff-
ningsvärde
Långfristiga skulder till kreditinstitut - - 20,9 20,9 20,9
Skulder till huvudägare - - 10,0 10,0 10,0
Kortfristiga skulder till kreditinstitut - - 5,8 5,8 5,8
Leverantörsskulder - - 8,9 8,9 8,9
Summa - - 45,6 45,6 45,6

Vissa finansiella instrument redovisas till verkligt värde i balansräkningen, detta görs då genom att dela in  
värderingarna i tre nivåer:
Nivå 1: Verkligt värde bestäms enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: Verkligt värde bestäms utifrån antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett från priser) observerbar   
 marknadsränta som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: Upplupet anskaffningsvärde bestämt utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. 

Koncernens finansiella instrument ingår alla i nivå 3, utom kortfristiga placeringar som ingår i nivå 1. 

Långfristiga skulder värderas till nominellt värde då räntorna är rörliga och beräknas motsvara aktuellt upplupet värde. 

Klassificering av finansiella instrument, koncernen per värderingskategori
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Not 5, Förändring av aktiekapital och antal aktier

Tidpunkt Transaktion Ökning av antalet 
aktier

Totalt antal 
aktier

Ökning av ak-
tiekapitalet, kr

Totalt aktiekapital, 
kr

Kvotvärde, 
kr

2010 Bolaget bildas 100 000 100 000 100 000 100 000 1,00
2012 Nyemission 4 785 104 785 4 785 104 785 1,00
2013 Apportemission 943 065 1 047 850 943 065 1 047 850 1,00
2013 Nyemission 430 000 1 477 850 430 000 1 477 850 1,00

2014-01-07 Nyemission 591 138 2 068 988 591 138 2 068 988 1,00
2015-01-27 Nyemission 3 996 427 6 065 415 3 996 440 6 065 428 1,00
2015-11-19 Nedsättning av 

aktiekapital
0 6 065 415 -5 094 960 970 468 0,16

2015-11-19 Apportemission 31 843 434 37 908 849 5 094 960 6 065 428 0,16
2015-11-19 Sammanläggning 

10:1
0 3 790 885 0 6 065 428 1,60

2018-04-09 Nyemission 555 555 4 346 440 888 890 6 954 318 1,60
2018-05-24 Nyemission 1 263 628 5 610 068 2 021 809 8 976 127 1,60
2018-06-11 Nyemission 6 993 5 617 061 11 189 8 976 127 1,60
2018-06-13 Nyemission 198 413 5 815 474 317 461 9 304 777 1,60
2019-09-12 Nyemission 1 444 491 7 259 965 2 311 190 11 615 967 1,60
2019-09-25 Nyemission 396 537 7 656 502 634 461 12 250 428 1,60
2019-11-15 Nyemission 117 647 7 774 149 188 236 12 438 664 1,60
2021-09-04 Nyemission 647 456 8 421 605 1 035 931 13 474 595 1,60
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Definitioner

Resultat efter finansiella poster
Rörelseresultat inklusive finansiella intäkter med avdrag 
för finansiella kostnader.

Rörelseresultat
Resultat före finansiella poster och skatt.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier under perioden. 
Kalendarium

Soliditet
Eget kapital i procent av totala tillgångar

EBITDA
Rörelseresultat före finansiella poster, skatt, avskrivning-
ar och nedskrivningar på materiella och immateriella 
tillgångar.

Justerat EBITDA
Rörelseresultat justerat för kostnader av engångs-
karaktär före finansiella poster, skatt, avskrivningar och 
nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor

Bertil Haglund
Styrelseordförande

Åsa Linde Tornée            Dan Olsson    Stig Engcrantz
Styrelseledamot         Styrelseledamot    Styrelseledamot

Johan Sandström
Verkställande direktör

2022
18 februari 2022  rapport fjärde kvartalet 2021.
13 maj 2022  rapport första kvartalet 2022 och årsstämma
26 augusti 2022  rapport andra kvartalet 2022
11 november 2022 rapport tredje kvartalet 2022

Stockholm den 5 november 2021

Hedera Group AB (publ) - Vasagatan 15-17, SE 111 20 Stockholm - www.hederagroup.se
För ytterligare information, kontakta:
Johan Sandström, VD:  0733 - 33 03 42 eller mail: johan.sandstrom@hederagroup.se
Per J Levin, CFO:  0725 - 84 44 39 eller mail: per.j.levin@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. 
Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.  
Kontaktuppgiter till Mangold Fondkommission är ca@mangold.se eller 08-5030 15 50


