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MBRS Group – starka varumärken 
levererar online
JANUARI – MARS 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 137,7 MSEK 
(79,5). 

• Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -
26,6 MSEK (6,7). 

• Periodens resultat uppgick till -28,2 MSEK (-7,8). 
• Resultat per aktie var -1,09 SEK (-0,89) före ut-

spädning och -1,05 (-1,01) efter utspädning. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för 

kvartalet uppgick till -4 505 (-10 426). 
• Likvida medel uppgick till 58,6 MSEK (2,7) vid peri-

odens slut. 
• Antal aktier utestående vid periodens slut var 

36 931 898 aktier. Antal teckningsoptioner var 
976 667, oförändrat i perioden. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RAPPORTPERIODEN 

• We aRe Spin Dye namnändrar till MBRS Group. 
• Niclas Ekdahl utses till ny VD i MBRS Group. 
• Inkråmet avseende koncernens Fashion tech verk-

samhet överlåts till nytt bolag inom koncernen 
vederlagsfritt i januari 2022.  

• MBRS Group fullföljer förvärvet av Best of Brands 
Group. Efter förvärvet är antal utestående aktier, 
per 10 januari 2022, 36 931 898 aktier, antalet 
teckningsoptioner är oförändrat.  

• MBRS Group offentliggör utfallet för nyttjande av 
teckningsoptioner av serie to1. Totalt tecknades 1 
860 aktier, genom utnyttjande av 1 860 teck-
ningsoptioner, MBRS Group tillfördes därmed 19 
350 SEK före emissionskostnader. 

• MBRS Group genomför en fullt ut garanterad fö-
reträdesemission om ca 50 MSEK. 

• MBRS Group offentliggör prospekt avseende före-
trädesemission. 

• Emissionslikvid om ca 26,1 MSEK tillförs bolaget 
efter emissionskostnader, i den första av två 
transaktioner avseende företrädesemissionen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RAPPORTPERIODENS SLUT 

• 6 april 2022 beslutade styrelsen i MBRS Group att 
ansöka om konkurs för ett av bolagen i koncer-
nen, Campadre Scandinavia AB. Konkursansökan 
lämnades till Stockholms Tingsrätt den 6 april 
2022. 

• 27 april 2022 tillträder tidigare VD Andreas 
Andrén som tillförordnad VD. 

• Best of Brands butik i Sickla stängd efter brand. 
• Emissionslikvid om ca 17,8 MSEK tillförs bolaget 

efter emissionskostnader i den slutgiltiga 
transaktionen avseende företrädesemissionen. 

• Anna E Öhlin, Christina Tillman, Christian Rasmus-
sen och Per Törnberg valdes in som styrelseleda-
möter samt ny styrelseledamot valdes Claes Jon-
son samt att Claes Jonson utsågs till styrelsens 
ordförande. 

• Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens 
förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut 
om emission av aktier, teckningsoptioner och/el-
ler konvertibler. 
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Belopp inom parentes avser motsvarande period 2021. Observera att jämförelsetalen för tidigare perioder avser Best 
of Brands Europe AB till följd av att det genomförda förvärvet av Best of Brands anses vara ett omvänt förvärv i kon-
cernredovisningen, och att Best of Brands jämförelsetal därmed ska användas. 
 
Den nuvarande koncernstrukturen skapades den 10 januari 2022 genom att MBRS Group AB (Publ) genom en kvittningse-
mission förvärvade samtliga aktier i Best of Brands Europe AB (Best of Brands). 
 
Redovisningsmässigt ses MBRSs förvärv av Best of Brands som ett omvänt förvärv där Best of Brands förvärvade MBRS då 
Best of Brands aktieägare blev ägare till 60 % av aktierna i den nya koncernen. Koncernsiffrorna i denna rapport är hänför-
liga till Best of Brands Europe AB (med dotterbolag) för perioden 2022-01-01--2022-03-31 samt för MBRS Group AB (med 
dotterbolag) för perioden 2022-01-10—2022-03-31. Koncernsiffror för samtliga jämförelseperioder avser endast Best of 
Brands med dotterbolag.  
 
För moderbolaget MBRS redovisas utfall för perioden 2022-01-01 – 2022-03-31 samt de jämförelsetal som tidigare redovi-
sats för detta bolag. 
 
 
 
 

Aktieägare, topp-10 

Namn Antal aktier Ägarandel 

Mannax AB  6 497 165 16,08% 

Contango Ventures II AS 3 676 062 9,1% 

Strandgården Family Office AB 3 001 630 7,43% 

Härstedt & Jansson Invest 2 694 061 6,67% 

Hannells Holding AB  2 139 145 5,29% 

Ålandsbanken ABP (Finland) 1 397 797 3,46% 

Christian Rasmussen 930 990 2,3% 

Baldenaes Invest I AB 862 200 2,13% 

Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 729 271 1,8% 

Textile Innovatie Fonds BV 696 120 1,72% 

Övriga 12 326 194 33,38% 

   

Summa   36 931 898 100,00% 

Per 31 mars 2022 

 
 

UPPGIFT OM ANTAL UTESTÅENDE AKTIER 

 Q1 2022 Q1 2021 

Antal aktier (före utspädning) 36 931 898 7 000 341 

Antal aktier (efter utspädning) 37 908 565 7 977 008 

Genomsnittligt antal aktier 25 852 329 7 000 341 
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VD har ordet
Det är med blandade känslor jag tar mig an detta VD-ord. 
Jag glädjer mig åt att jag återigen fått förtroendet att axla 
VD-posten, om än för närvarande som tillförordnad, i MBRS 
Group, men det sker som följd av att min företrädare valt 
att lämna bolaget efter endast en kort tid på posten.  
 
Årets första kvartal omgärdades av flera stora makrohän-
delser som både direkt och indirekt påverkar MBRS Group. 
Kriget i Ukraina, fortsatt höga fraktpriser, stigande råvaru-
priser och ökande inflation i kombination med fortsatta svi-
ter från pandemin har medfört effekt på koncernens bolag 
på olika sätt. 

STARKA VARUMÄRKEN LEVERERAR ONLINE 

Det är dock glädjande att konstatera att pandemin inte  
enkom medfört negativa effekter då den positiva trenden 
inom onlineförsäljningen inte bara håller i sig utan även 
ökade med hela 40 procent jämfört med föregående år för 
våra modevarumärken Odd Molly och Hunkydory. Trots att 
det i omvärlden varit utmanande att nå de höga 
jämförelsetalen från 2021 så har koncernens bolag lyckats 
överprestera. Odd Molly, som verkligen har gjort en fantas-
tisk turnaround, får fira extra mycket då det i år är 20 år se-
dan varumärket lanserades. 
 
Best of Brands, vilket innefattar försäljning av ledande varu-
märken både i butik och online kan även där konstatera till-
växt jämfört med samma period föregående år. Efter kvar-
talets slut drabbades butiken och tillika lagret i Sickla av en 
brand vilket resulterat i att butiken kommer att behöva hål-
las stängd under saneringsarbetet. Best of Brands jobbar 
aktivt tillsammans med försäkringsbolaget för att ta tillvara 
på varorna och återställa lokalen på ett så hållbart sätt som 
möjligt. Vi är lättade över att inga människor skadades i 
branden och följer återställningsarbetet noga för att kunna 
utvärdera eventuella konsekvenser framöver. 
 
Ett ofrånkomligt tråkigt faktum, vilket inte kan lämnas 
onämnt, är utan tvekan konkursansökan för bolaget Cam-
padre Scandinavia AB som inlämnades efter kvartalets slut. 
Detta skedde efter en strategisk översyn av koncernen  
tidigt i april i vilken styrelsen kom fram till att den kraftigt 
försämrade utvecklingen och likviditetssituationen inom 
Campadre var ohållbar för koncernen. Bakgrunden till den 
accelererande negativa utvecklingen för plattformen kan 
sammanfattas i flera faktorer med förändrade kundbeteen-
den, minskad köpkraft till följd av ökade priser och minskat 
utbud av tillgängliga överlager. Styrelsen såg inget annat  
alternativ än att ansöka om konkurs för Campadre, som då 
stod för cirka en fjärdedel av koncernens omsättning. Ett 

oerhört tufft, men nödvändigt och affärsmässigt riktigt  
beslut som kommer att ge oss rätt förutsättningar att fort-
sätta utveckla ett starkt framtida MBRS Group.   

BRANDS 

Affärsområdet Brands som innefattar Odd Molly och 
Hunkydory fortsatte sin positiva tillväxttrend från 2021 och 
uppvisade en försäljningsökning på 43 procent mot samma 
period föregående år. Bruttomarginalen för perioden var 
58,5 procent vilket visserligen är en marginell försämring 
jämfört med föregående år men förklaras av att vinterrean 
pågick längre än vanligt. Mycket positivt är även att gros-
sistdelen, som tappade under pandemin, ökade med 9 pro-
cent under det första kvartalet. 
 
Vi rapporterar ett stärkt rörelseresultat där affärsområdet 
Brands lyckas vända ett minusresultat från i fjol på -2 MSEK 
till positiva +0,5 MSEK för det första kvartalet 2022. Stort 
fortsatt fokus på onlineförsäljning och målinriktad mark-
nadsföring gör att affärsområde Brands bedöms ha goda 
förutsättningar att fortsätta utvecklas enligt plan. 

DISTRIBUTION PLATFORMS 

Affärsområdet Distribution platforms, som under första 
kvartalet även innefattade Campadre Scandinavia, stod för 
merparten av gruppens negativa resultat, Campadres för-
lust under kvartalet uppgick till 16,5 MSEK. Nu fokuserar vi 
istället på kvarstående del av Distribution platforms, det vill 
säga Best of Brands, ser vi istället ökad trafik online och  
förbättrad omsättning om totalt 27 MSEK, en ökning med 
70 procent jämfört med samma period föregående år vilken 
delvis kan förklaras med väldigt låga jämförelsetal för buti-
ken i Sickla på grund av Covid.  

FASHION TECH 

Glädjande inom affärsområde Fashion Tech är att de avtal 
We aRe SpinDye slöt tidigt under 2021, under första kvarta-
let resulterat i sina första produkter på marknaden där både 
norska barnvagnstillverkaren Stokke och modevarumärket 
Hugo Boss lanserade produkter med We aRe SpinDye®.  
Viktigt att belysa är att bolaget är fortsatt påverkat av pan-
demirelaterade utmaningar där försäljningen ännu inte 
kommit upp i de nivåer som var aktuella innan pandemin.  
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ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL 

Under kvartalet genomfördes även den sedan tidigare  
beslutade fullt säkerställda företrädesemissionen vilken till-
förde bolaget cirka 49,2 MSEK före emissionskostnader. 
Motivet för emissionen var att skapa ytterligare finansiella 
förutsättningar för att genomföra koncernens fortsatta  
expansionsplaner och därmed kunna genomföra ytterligare 
företagsförvärv och investeringar i befintlig verksamhet. 
 
Sammanfattningsvis stänger vi ett händelserikt kvartal för 
koncernen med positiv utveckling inom online och med  
initiativ för att säkra en stabilare finansiell position och 
framtida tillväxt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Andreas Andrén  
TF VD
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Koncernstruktur
Den nuvarande koncernstrukturen skapades den 10 januari 
2022 genom att MBRS Group AB (MBRS) genom en kvitt-
ningsemission förvärvade samtliga aktier i Best of Brands of 
Europe (Best of Brands).  
 
Redovisningsmässigt ses MBRSs förvärv av Best of Brands 
som ett omvänt förvärv där Best of Brands förvärvade 
MBRS då Best of Brands aktieägare blev ägare till 60 % av 
aktierna i den nya koncernen. Koncernsiffror i denna rap-
port är hänförliga till Best of Brands (med dotterbolag) för 
perioden 2022-01-01—2022-03-31. Koncernsiffror för 
samtliga jämförelseperioder avser endast Best of Brands. 

För moderbolaget MBRS redovisas utfall för perioden 2022-
01-01 – 2022-03-31 samt de jämförelsetal som tidigare re-
dovisats för detta bolag.  
 
Koncernen tillämpar regelverket för K3. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brands
Odd Mollys modeverksamhet, bestående av varumärkena 
Odd Molly och Hunkydory, har utvecklats till ett starkt varu-
märkesbolag. Försäljningen sker idag i huvudsak via egna 
webbshoppar och andra digitala kanaler såsom marketpla-
ces och digital wholesale. Onlineförsäljningen representerar 
78 procent av nettoomsättningen under det första kvarta-
let. Effektivisering och satsningar på nya försäljningskanaler 
med nya webbshoppar, live-shopping och social commerce 
tillsammans med avveckling av merparten av egna butiker 
har genomförts under de senaste åren och ger bolaget möj-
ligheten att fortsätta sin utveckling i samma riktning med 
stark försäljningstillväxt. 

För det första kvartalet ökade nettoomsättningen inom 
Brands med 43 % och verksamhetsbenet visar ett positivt 
rörelseresultat. 
 
I koncernenssiffror ingår inte Brands nettoomsättning och 
dess operativa kostnader för perioden 2022-01-01—2022-
01-09, då det omvända förvärvet skedde 10 januari 2022. 
Detta är inte exkluderat från siffrorna nedan.  
 
 

 
 Januari – mars  Verksamhetsåret 

Belopp i TSEK 2022 2021  2021 

Nettoomsättning 81 246 56 952  233 306 

- Varav digitala kanaler 63 442 43 398  191 311 

- Varav traditionella kanaler 17 804 13 554  41 995 

     

Operativa kostnader -80 749 -58 969  -244 470 

     

Rörelseresultat Brands 497 -2 017  -11 165 
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Distribution Platforms
Affärsområdet Distribution platforms, innefattade under 
första kvartalet även off-price koncepten Campadre och 
Members. Kvarstående del av Distribution platforms, det 

vill säga Best of Brands, är en destination för shopping från 
ledande varumärken, både online och i butik. 

 
 Januari – mars  Verksamhetsåret 

Belopp i TSEK 2022 2021  2021 

Nettoomsättning 68 667 79 731  368 920 

     

Operativa kostnader -87 185 -86 479  -413 941 

     

Rörelseresultat Distrib. Platforms -18 517 -6 748  -45 021 

 
 
 
 

Fashion Tech
Affärsområde Fashion Tech med We aRe SpinDye erbjuder 
en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskon-
troll vilken möjliggör för aktörer inom mode- och konfekt-
ionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Som 
kärna i plattformen tillhandhåller WRSD en metod för skal-
bar teknik med låg miljöpåverkan vid färgning av textilier. 
Bolagets metod reducerar i genomsnitt, för färdigt tyg, vat-
tenanvändningen med 75 procent, kemikalieanvändningen 
med 90 procent, energiåtgång med 30 procent samt koldi-
oxidavtryck med 30 procent.  
 
Med ett starkt varumärke, skalbar metod samt en unik cer-
tifiering och granskning av hållbarhetsdata, hanteras mark-
nadsföring och försäljning av garn och textilier till globala 

mode och konfektionsvarumärken. Bolaget har ett etable-
rat s.k. ingredient brand - We aRe SpinDye®, som fungerar 
som en märkning för låg miljöpåverkan, full spårbarhet och 
transparens i leveranskedjan samt ISO standardiserad 
granskning av tredje part. Varumärket We aRe SpinDye® an-
vänds av kunder i form av etiketter och tryck inuti plaggen 
för att kommunicera mervärdet av en produkt med hög 
kvalitet och låg miljöpåverkan.  
 
We aRe Spin Dye har haft stora utmaningar givet Covid-19 
både avseende möjligheter att träffa kunder och även avse-
ende klienter som varit försiktiga i beställningar under pan-
demin vilket har påverkat verksamheten negativt. 

 
 Januari – mars  Verksamhetsåret 

Belopp i TSEK 2022 2021  2021 

Nettoomsättning 873 2 142  5 762 

     

Operativa kostnader -2 041 -4 123  -14 053 

     

Rörelseresultat Fashion Tech -1 169 -1 981  -8 291 
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Finansiella kommentarer
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 137,7 
MSEK (79,5), ökningen relaterar till största del till förvärvet 
av Best of Brands. 
 
Rörelsens kostnader under första kvartalet uppgick till 164,6 
MSEK (86,5). Rörelsens kostnader består av köpta handelsva-
ror, råvaror, marknadsföring, personalkostnader, av- och ned-
skrivningar av materiella och immateriella anläggningstill-
gångar och övriga rörelsekostnader samt goodwill. Ökningen i 
rörelsens kostnader är främst hänförligt till förvärvet av Best of 
brands, avskrivningen av Best of Brands löper enligt plan.  
 
Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till -26,6 MSEK (-
6,7). 
 
Rapportperiodens resultat för första kvartalet uppgick till  
- 28,2 MSEK (-7,8). 

BALANSPOSTER 

Koncernens anläggningstillgångar, bestående av immateri-
ella, materiella och finansiella anläggningstillgångar, upp-
gick den 31 mars till 111,6 MSEK (49,6). Ökningen är hän-
förligt till förvärvet av Best of Brands där den största posten 
är en goodwill om 68,7 MSEK vid kvartalets slut. 
 
Koncernens omsättningstillgångar, bestående av varulager, 
kortfristiga fordringar och likvida medel, uppgick den 31 
mars till 229,6 MSEK (93,8), varav likvida medel 58,6 MSEK 
(2,7). 
 
Koncernens egna kapital uppgick den 31 mars till 63,3 MSEK 
(-23,2). 
 
Bolagets kortfristiga skulder, bestående av posterna kort-
fristig kredit, leverantörsskulder, övriga skulder och upp-
lupna kostnader och förutbetalda intäkter, uppgick den 31 
mars till 276,7 MSEK (140,8). 

KASSAFLÖDE 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första 
kvartalet var -4,5 MSEK (-10,5). 
 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 4,1 
MSEK (-4,0) i första kvartalet.  
 
Kassaflödet för finansieringsverksamheten uppgick till 52,1 
MSEK (13,3) under första kvartalet.  
 
Periodens kassaflöde uppgick till 51,7 MSEK (-1,2) under 
första kvartalet. 

PERSONAL 

Antalet anställda i koncernen per 31 mars var 70 (70) inom 
Odd Molly Sverige AB, 2 (0) i We aRe Spin Dye AB, 1 (5) i 
MBRS Group AB samt 70 (74) i Best of Brands Europe AB 
med dotterbolag. 

MODERBOLAGET 

Moderföretagets nettoomsättning för första kvartalet upp-
gick till 0,0 MSEK (2,1) med rörelseresultat -0,7 (-2,0) och 
periodens resultat efter skatt om –0,7 MSEK (-2,1).  
 
Moderbolagets anläggningstillgångar, bestående av imma-
teriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar, 
uppgick den 31 mars till 341,2 MSEK (1,0). Ökningen är hän-
förlig till förvärvet av Odd Molly Sverige AB samt Best of 
Brands Europe AB. 
 
Moderbolagets likvida medel uppgick per 31 mars till 6,2 
MSEK (13,2). 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Under första kvartalet 2022 köpte koncernen konsulttjäns-
ter för 600 TSEK, avseende rådgivning i bland annat finansi-
ella och strukturella frågor från ett av styrelseledamoten 
Christian Rasmussen helägt bolag. 
 
Samtliga transaktioner med närstående har, enligt styrel-
sens bedömning, skett på marknadsmässiga villkor. 

REVISORSGRANSKNING 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bola-
gets revisor. 
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VÄSENTLIGA RISKER OCH  
OSÄKERHETSFAKTORER 

MBRS Group som branschen i sin helhet har lagerrisker, ris-
ker hänförliga till agenter, distributörer och tredjepartsva-
rumärken samt är beroende av råvarupriser och ledtider. 
 
MBRS Group är beroende av att attrahera och behålla nyck-
elpersoner.  
 
Risker relaterade till möjligheter att finansiera verksam-
heten genom lån och krediter om kassaflödet inte räcker till 
för att täcka bolagets kostnader. 
 
Risker relaterade till IT-system. MBRS Group är beroende av 
en effektiv och oavbruten drift i de externa molnbaserade 
IT-systemen och servrar. 
 
Risker relaterade till den tilltagande oron med kriget i 
Ukraina och störningar i globala försörjningskedjor. MBRS 
Group är beroende av globala försörjningskedjor för alla 
sina verksamheter och ytterligare konflikter kan komma att 
påverka bolaget. 

PÅVERKAN AV DEN GLOBALA COVID-19 PANDE-
MIN 

Verksamheten har påverkats av Covid-19 avseende förse-
ningar i leveranser inte minst från Kina.  
 
We aRe Spin Dye har haft stora utmaningar på grund av Co-
vid-19 som begränsat möjligheterna att träffa kunder och 
även bolagets befintliga kunder som varit återhållsamma i 
sina beställningar under pandemin. 
 
En annan effekt av pandemin är också att vår digitala för-
säljning funnit nya målgrupper samtidigt som vår butiksför-
säljning har tappat givet restriktioner i våra marknader.  

FINANSIELL KALENDER 

Samtliga finansiella rapporter publiceras  
www.mbrs-group.com 

• Delårsrapport april-juni 2022: 26 augusti 2022 
• Delårsrapport juli-september 2022: 26 oktober 

2022 

ÅRSSTÄMMA  

MBRS Group ABs årsstämma för 2022 hölls i Stockholm den 
25 maj 2022. För mer information om årsstämman, besök 
www.mbrs-group.com.   

UTDELNING  

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 
om vilket ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räken-
skapsåret 2021. 
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Styrelsen 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för januari–mars 2022 ger en rättvisande översikt av 
företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 

Stockholm 2022-05-27 
   

   
Claes Jonson 

Styrelsens ordförande 
Christina Tillman 
Styrelseledamot 

Per Anders Törnberg 
Styrelseledamot 

   
Anna Öhlin 

Styrelseledamot 
Christian Rasmussen 

Styrelseledamot 
Andreas Andrén 

tf VD 

   
   
   

 
 
 
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0) 8 503 015 50. 
 
 
 
 
FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN  
KONTAKTA: 

Andreas Andrén, tf VD 
Mail: andreas@spindye.com 
Tel:  0736 791 475 
 

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är 
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-
ordning.  
 
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktper-
sons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2022 kl. 07:00 
CEST. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
RESULTATRÄKNING – KONCERNEN 

 Januari – mars  Verksamhetsåret 

Belopp i TSEK 2022 2021  2021 

Nettoomsättning 137 712 79 521  368 658 

Övriga rörelseintäkter 266 210  261 

Summa 137 978 79 731  368 920 

     

Rörelsens kostnader        

Handelsvaror -77 414 -44 517  -234 864 

Övriga externa kostnader -56 966 -28 465  -119 390 

Personalkostnader -25 099 -12 487  -52 719 

Avskrivningar -5 125 -1 010  -6 967 

Summa rörelsens kostnader -164 604 -86 479  -413 941 

     

Rörelseresultat -26 626 -6 748  -45 021 

     

Resultat från finansiella poster     

Räntekostnader -1 589 -1 003  -4 133 

Summa finansiella kostnader -1 589 -1 003  -4 133 

     

Resultat efter finansiella poster -28 215 -7 751  -49 153 

     

Resultat före skatt -28 215 -7 751  -49 153 

     

Skatt - -  -10 128 

Periodens resultat -28 215 -7 751  -59 281 
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN 

 
Belopp i TSEK 2022-03-31  2021-03-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 104 340  34 105 38 095 

Materiella anläggningstillgångar 3 755  3 366 3 240 

Finansiella anläggningstillgångar 3 525  12 088 368 

Summa anläggningstillgångar 111 620  49 559 41 703 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager 102 827  65 048 56 054 

Förskott till leverantör 1 211  - - 

Kundfordringar 27 758  3 802 5 868 

Kortfristiga fordringar 39 186  22 272 10 010 

Likvida medel 58 627  2 664 6 891 

Summa omsättningstillgångar 229 609  93 786 78 823 

     

Summa tillgångar 341 229  143 345 120 527 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 63 275  -23 150 -43 854 

Uppskjuten skatt 1 216  - - 

Långfristiga skulder 41  25 675 - 

Kortfristiga skulder 276 697  140 820 164 381 

     

Summa eget kapital och skulder 341 229  143 345 120 527 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG 

Belopp i TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital ink årets 
resultat 

Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 

Eget kapital 2022-01-01 294 188 243 -232 390 -43 854 

Aktieägartillskott - - 10 000 10 000 

Teckningsoptioner - - 19 19 

Nyemission 383 22 850 - 23 234 

Apportemission 2 438 150 904 - 153 341 

Effekt av omvänt förvärv 1 331 - -52 445 -51 114 

Årets resultat - - -28 351 -28 351 

2022-03-31 4 446 361 997 -303 167 63 275 
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG 

 Kvartalet  Verksamhetsåret 

 Januari – mars  Januari – december 

Belopp i KSEK 2022 2021  2021 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -26 626 - 6 748  -45 021 

Justeringar     

- Avskrivningar  5 125 1 010  6 967 

- Kursvinster - -  - 

Erhållen ränta - -  -4 170 

Erlagd ränta  -1 191 -807  - 

Betald/erhållen skatt - -266  -5 180 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapitalet -22 692 -6 811  -47 404 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

- Ökning/Minskning av varulager 4 774 -2 404  6 590 

- Ökning/Minskning av kundfordringar -6 764 -3 802  -5 868 

- Ökning/Minskning av övr. kortfr. fordringar -36 746 25 028  18 523 

- Ökning/Minskning av leverantörsskulder 14 430 -10 030  -21 294 

- Ökning/Minskning av övr kortf skulder 42 494 -12 407  27 717 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 505 -10 426  -21 737 

     

Investeringsverksamheten     

- Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 652 -3 503  -12 186 

- Förvärv av materiella anläggningstillgångar -178 -545  -1 683 

- Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - -  - 

- Förvärv av andelar i dotterbolag 5 996 -  - 

- Sålda andelar i dotterbolag -43 -  - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 123 -4 048  13 869 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission 25 913 -  32 664 

Upptagna lån 13 878 140  - 

Checkräkningskredit 2 587 14 384  10 872 

Amortering -261 -1 230  -4 882 

Erhållet aktieägartillskott 10 000 -  - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 116 13 294  38 654 

     

Periodens kassaflöde 51 734 -1 180  3 048 

     

Likvida medel vid årets början 6 891 3 844  3 844 

Likvida medel vid periodens slut  58 626 2 664  6 892 
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG 

 Januari – mars  Verksamhetsåret 

Belopp i TSEK 2022 2021  2021 

Nettoomsättning - 2 131  5 762 

Övriga rörelseintäkter - 11  141 

Summa - 2 142  5 903 

     

Rörelsens kostnader     

Handelsvaror - -1 589  -4 022 

Övriga externa kostnader -358 -1 437  -5 006 

Personalkostnader -353 -1 029  -4 859 

Avskrivningar - -67  -306 

Summa rörelsens kostnader -711 -4 123  -14 194 

     

Rörelseresultat -711 -1 981  -8 291 

     

Resultat från finansiella poster 29 -124  -357 

     

Resultat efter finansiella poster -682 -2 104  -8 648 

     

Resultat före skatt -682 -2 104  -8 648 

     

Inkomstskatt - -  - 

Periodens resultat -682 -2 104  -8 648 
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG 

Belopp i TSEK 2022-03-31  2021-03-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar -   852 755 

Materiella anläggningstillgångar -  105 328 

Finansiella anläggningstillgångar 341 155  - 163 320 

Summa anläggningstillgångar 341 155  957  164 404 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager -  662 1 260 

Förskott till leverantör -  - - 

Kundfordringar -  - - 

Kortfristiga fordringar 16 071  2 327 1 960 

Likvida medel 43 718  13 242 4 025 

Summa omsättningstillgångar 59 789  16 230 7 245 

     

Summa tillgångar 400 944  17 187 171 649 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 363 266  16 083 168 042 

Uppskjuten skatt -  - - 

Långfristiga skulder -  - - 

Kortfristiga skulder 37 678  1 104 3 607 

     

Summa eget kapital och skulder 400 944  17 187 171 649 
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Moderbolag och koncernstruktur 
MBRS Group AB (publ) 556961-6815 är moderbolag. Koncernen utgörs av MBRS Group AB (publ) , org.nr 556961-6815, 
Odd Molly Sverige AB, org.nr 556953-9066, Used By International AB, org.nr 556650-9211 We aRe Spin Dye AB, org.nr 
559348-5427. Best of Brands Europe AB, org.nr 556750-6760, Best of Brands Scandinavia AB, org.nr 556694-2875, 
Campadre Scandinavia AB, org.nr 556795-7245 samt Klädbutiken för märkesvaror i Sickla AB, org.nr 559190-9907  
  
 
 
 
 

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). De redovisnings- och värderingsprinciper som har 
använts är oförändrade jämfört med de som tillämpades 
2021.  
 
Rörelseförvärvet av Best of Brands Europe har redovisats 
som ett omvänt förvärv, varför Best of Brands anses vara 
förvärvaren ur ett koncernredovisningsperspektiv. Se även 
not 1 för ytterligare beskrivning. 
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Noter
NOT 1 – RÖRELSEFÖRVÄRV 

 
Den 10 januari 2022 förvärvade MBRS Group AB 100% av 
aktierna i Best of Brands Europe AB genom att emittera 
22 159 139 aktier till den före detta ägarna i Best of Brands 
Europe. Genom transaktionen fick därmed Best of Brands 
Europé ABs tidigare ägare en ägarandel om 60% i MBRS. 
Genom att Best of Brands tidigare ägare därmed fått 
bestämmande inflytande över MBRS anses förvärvet utgöra 
ett omvänt förvärv. Marknadsvärdet av de aktier som MBRS 
emitterat uppgår till 153 341 TSEK. Som köpeskilling vid 
förvärvsanalysen används det antal aktier som Best of 
Brands skulle behövt emittera för att uppnå en ägarandel 
om 60 % i MBRS. Detta belopp uppgår till 102 227 TSEK.  
 
 
De tillgångar och skulder som redovisas till följd av 
förvärvet är följande: 
 
 
 TSEK 

Köpeskilling vid omvänt förvärv 102 227  

Förvärvskostnader 562 

Summa överförd ersättning 102 789 

  

Immateriella tillgångar 5 526 

Materiella tillgångar 741 

Finansiella tillgångar 1 447 

Varulager 52 758 

Fordringar 28 202 

Likvida medel 6 495 

Leverantörsskulder -31 585 

Övriga skulder -24 856 

Förvärvade identifierbara nettotillgångar 38 728 

  

Goodwill 64 061 

  

Köpeskilling -102 789 

Värde på emitterade aktier 153 341 

Rörelseförvärvets påverkan på eget kapital -51 114 
 



 

 

Brands 

* 
Distribution Platforms 

* 
Fashion Tech 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MBRS Group AB (publ) 
Hornsbruksgatan 23B 

117 34 Stockholm 
Org. nr. 556961-6815 

 
 

För mer information besök  
www.mbrs-group.com 


