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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022  

Viktig information för läsaren

Från den 1 januari 2022 till den 30 september 2022 (”Perioden”) bedrevs verksamheten i 
RightBridge Ventures Group AB (”Bolaget”) under namnet Agilit Holding AB. Informationen i denna 
delårsrapport avser därför endast bolagets verksamhet under namnet Agilit Holding AB, inklusive 
det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB. Agilit Svenska AB ägde 100 % av FHVCare i Sverige AB 
och Carefindy AB. Bolaget förvärvade RightBridge Ventures AB, dess e-sport- och spelverksamhet, 
genom ett omvänt förvärv (”Transaktionen”) som slutfördes efter periodens slut.

Styrelsens uppfattning är att det också är av intresse för våra aktieägare och allmänheten att 
presentera RightBridge Ventures AB:s aktiviteter, resultat och verksamhet under perioden.

Denna delårsrapport innehåller således ytterligare frivilligt informativt offentliggörande om 
RightBridge Ventures AB för perioden. För information bl.a. om hur RightBridge Ventures AB:s 
konsoliderade försäljning har vuxit från ca 4.7 Miljoner kronor till ca 8 miljoner kronor under 
9 månader, se tillägget om RightBridge Ventures AB i denna rapport ”RightBridge Ventures AB 
Proforma Q3 och januari - september 2022, frivilligt informationslämnande” från sidan 24. Detta 
ska läsas oberoende av bolagets delårsrapport och det återspeglar inte hur bolaget avser att 
offentliggöra sitt kvartals- eller/och årsresultat i framtiden.

RightBridge Ventures Group AB (dåvarande Agilit Holding AB)

2022-01-01 till 2022-09-30 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,5). 
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3,7 miljoner kronor (-3).  
esultatet per aktie* uppgick till -0:02 kronor (-0:10).  
Soliditeten** per 30 september uppgick till 75,7 % (57,9).

2022-07-01 till 2022-09-30 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,2). 
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1,3 miljoner kronor (-2,2).  
Resultatet per aktie* uppgick till -0:006 kronor (-0:03). 

Moderbolaget (dåvarande Agilit Holding AB)

2022-01-01 till 2022-09-30 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,1 miljoner kronor (-). 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -5,5 miljoner kronor (-1,5). 
Resultat per aktie* efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (-0,02). 
Soliditeten uppgick per den 30 september till 98,8 % (82,2)

2022-07-01 till 2022-09-30 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,1 MSEK (-). 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -0,4 MSEK (-1,4). 
Resultat per aktie* efter utspädning uppgick till -0,002 SEK (-0,05).
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*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden. Det totala antalet aktier i 

bolaget per den 30 september 2022 uppgår till 208 430 382 (104 215 191).  

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning för tredje kvartalet 2022 uppgick till 208 430 382 (88 004 017) 

aktier. 

**Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022 (dåvarande Agilit Holding AB)

• Den 11 augusti överfördes Agilit Holding AB:s verksamhet till det helägda dotterbolaget Agilit 
Svenska AB. 

• Den 29 september godkände Agilit Holding AB:s extra bolagsstämma det omvända förvärvet 
av RightBridge Ventures AB. Köpeskillingen för transaktionen uppgick till cirka 180 MSEK och 
betalades genom en nyemission av 2 999 487 967 nya aktier i Agilit Holding AB till RightBridge 
Ventures ABs aktieägare som betalning för transaktionen. 

• Den extra bolagsstämman godkände även sammanläggning av bolagets aktier, där tjugofem 
(25) aktier slogs samman till en (1) aktie. Den extrabolagsstämman beslutade att ändra 
namnet på  ”Agilit Holding” till  ”RightBridge Ventures Group”.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 5 oktober 2022 delades Agilit Holding AB:s dotterbolag Agilit Svenska AB ut till de 
befintliga aktieägarna före slutförandet av Transaktionen.

• Den 6 oktober 2022 slutfördes det omvända förvärvet. Vederlagsaktierna delades ut till 
aktieägarna i RightBridge Ventures AB, deras registrering i Bolagets aktieägarförteckning 
lämnades in och en ny styrelse och ledning tillträdde. Den nya styrelsen består av Johan 
Rooth som styrelseordförande samt Stefan Lindeberg, Kenneth Arnström och Magnus 
Leppäniemi som styrelseledamöter. Carlos Barrios utsågs till VD. 

• Under oktober månad registrerade Bolaget sitt namnbyte från Agilit Holding AB till 
RightBridge Ventures Group AB (publ).

• Den 20 oktober ändrades den nya tickern för handel på NASDAQ First North från AGILIT till 
RIGHTB.

• RightBridge Ventures Group slutförde förvärvet av cirka 80 % av aktierna i Tricked Esport ApS, 
en dansk e-sport- och utbildningsorganisation baserad i Köpenhamn.

• Bolaget tillkännagav Team Singularitys kommersiella partnerskap med MAS Holdings, 
Sydasiens största klädteknikföretag med målet att marknadsföra och marknadsföra sina 
konkurrenskraftiga produktlinjer för bärbara spelprodukter.

• Lilmix medias partnerskap med AOC, en av världens största tillverkare av kringutrustning till 
datorer, förnyades med ytterligare ett år.
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• Lilmix möter Ninjas in Pyjamas under semifinalen CS:GO Swedish Cup (CSGO Svenska Cupen 
2022 inkluderade en prispott på 0,5 miljoner kronor) och säkrade en 4:e plats i den svenska 
CSGO-eliten.

• Team Singularitys TikTok-kanal nådde över 100 000 visningar som visar styrkan i 
kommunikations potentialen för Team Singularity.

• Bolaget genomförde en omvänd split av aktier med ett förhållande om 25:1, vilket innebär att 
antalet utestående aktier i Bolaget minskade från 3 miljarder till 128 miljoner.

Koncernstruktur för perioden som avslutades den 30 september 2022

Agilit Holding AB är moderbolag i en koncern som omfattar Agilit Svenska AB (ägs till 100 %) som i 
sin tur äger 100 % av Carefindy AB och FHVCare i Sverige AB. 

Organisation och medarbetare

I koncernen var medeltalet anställda under tredje kvartalet 2022 1 (3) personer. Därutöver finns 
långtidsavtal med 2 utvecklingskonsulter.
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Kära aktieägare,

Den 29 september 2022 godkände Bolagets extra bolagsstämma förvärvet av RightBridge Ventu-
res AB, ett så kallat omvänt förvärv (”Transaktionen”) med aktieägarna i RightBridge Ventures AB. 
Den 6 oktober 2022 slutförde Bolaget Transaktionen. Bolaget bytte namn från Agilit Holding till 
RightBridge Ventures Group, en ny styrelse tillsattes, jag själv utsågs till verkställande direktör och 
RightBridge Ventures AB:s portfölj av företag blev då koncernens kärnverksamhet. 

För information bl.a. om hur RightBridge Ventures AB:s konsoliderade försäljning har vuxit från ca 
4.7 miljoner kronor till ca 8 miljoner kronor under 9 månader, se tillägget om RightBridge Ventures 
AB i denna rapport  ”RightBridge Ventures AB Proforma Q3 och januari - september 2022, frivilligt 
informationslämnande” från sidan 24.

Den extra bolagsstämman avslutade en intensiv period som inleddes den 22 juni då Bolaget och 
RightBridge Ventures AB tecknade ett villkorat aktieöverlåtelseavtal om Agilit Holdings förvärv av 
100 % av de utestående aktierna i RightBridge Ventures AB för cirka 93,5 % av aktierna i Agilit Hol-
ding AB. Dessa typer av transaktioner kallas Omvända förvärv.

Oavsett typ av företagstransaktion är de dock endast ett instrument för att stödja ett underliggande 
värdeskapande för aktieägare, kunder och/eller samhället. Denna transaktion är inget undantag. 
Nuvarande och tidigare bolagsstyrelse samt ledningsgrupp har arbetat med denna transaktion med 
målet att ge möjligheten för Bolagets nuvarande och framtida aktieägare att vara en del av en av de 
mest spännande transformationsresa som vårt samhälle just nu går igenom: WEB 3.0.

Investera i WEB 3.0 sociala transformation: e-sport och gaming

E-sport och gaming är katalysatorer för WEB 3.0’s sociala transformation. WEB 3.0 ger möjlighet att 
demokratisera onlineupplevelsen, göra det möjligt för användare att återta kontrollen över sin data 
och öppna dörren för massanpassning med en eller flera digitala tvillingsidentiteter. E-sport och 
gaming är spjutspetsarna i WEB 3.0’s sociala transformation.

Fortnites Battle Royal-spelplattform blev en konsertupplevelse för 28 miljoner med Travis Scott. 
E-sport och spelplattformar, som Minecraft och Fortnite har blivit språngbrädan för företag som 
Pepsico, Nike eller Unilever att gå in i och utveckla ett digitalt tvillingssamhälle och livsstil mot 
digitala konsumenter.

Tidigare har spelindustrin bidragit till PC hårdvarans utveckling och samhällsplattformar och sök-
motorer har skapat grunden för dagens digitala mediekonglomerat som Meta eller Alphabet. Idag 
leder esport- och spelföretag sammanslagningen av sociala medier och WEB 3.0-teknik (blockchain, 
artificiell intelligens, maskininlärning ...). En hel digital generation lär sig och skapar nya sociala och 
ekonomiska regler för det digitala tvillingsamhället. Med bakgrund till dessa förändringar skapar 
kunniga varumärken nya produkter, distributionskanaler och media som utmanar traditionella 
digitala mediekonglomerats oligopol. RightBridge Ventures Groups portföljbolag bidrar till dessa 
förändringar och hjälper dessa varumärken att hitta sin publik och nya marknader.

VD-BREV 
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Bolaget inkluderar, efter Transaktionen, en diversifierad portfölj med flera intäktsströmmar som i 
kombination med genomförandet av synergier inom försäljning, samhällsstyrning och teknik som 
har levererat 68 % organisk försäljningstillväxt och betydande kostnadsbesparingar för Perioden, 
intäkter uppgående till cirka 8 MSEK, jämfört med helåret 2021 på jämförbar proformabasis.

Framtidsutsikter och ambitioner

RightBridge Ventures Groups nuvarande portföljs fulla potential är långt ifrån fullt utnyttjad. Vår 
resa har precis börjat med full fart. Vår potential begränsas endast av vår förmåga att genomföra 
och företagets medel för utförande:

• Lillmix och Team Singularity är två e-sportorganisationer som lockar uppmärksamhet av över 
10 miljoner konsumenter i Skandinavien, Storbritannien och Brasilien genom turneringar, eve-
nemang, relevanta streamers och samarbeten. De genererar hundratals timmar av relevant 
innehåll för konsumenter och kritiskt sammanhang för varumärken att utnyttja samhällets 
uppmärksamhet. Nuvarande mediepartners har förlängt sina kontrakt med teamen och flera 
nya har ingått kommersiella mediedistributionsavtal med dem.

• ESPL och ePulze digitala medie- och underhållningsplattformar är aktiva i över 16 länder 
och med över 1,2 miljoner registrerade användare. Båda är mycket tilltalande partners till 
varumärken och företag som söker distributions- och marknadsföringsfunktionen för digi-
tala tillgångar. Företaget ser en ökande efterfrågan på denna typ av marknadsförings- och 
distributionstjänster bland utvecklare av digitala tillgångar (dvs. ESPL samarbetade med 
Gamified Finance (GameFi) -plattformen Froyo Games för att marknadsföra och distribuera 
Play-to-Earn-spel och digitala tillgångar på Ethereum och Binance Smart Chain) och de som 
vill digitalisera sina produter (dvs. Warner Music och ESPL samarbetar för att skapa MUGA 
(Music Gaming Arena).

• Den specialiserade marknadsförings- och talangbyrån Knacks tillsammans med e-sport speci-
aliserade konsultfirman 1337 esports sammanför konsumenter och varumärken med innehåll 
och sammanhang. I takt med att konvergensen av WEB 3.0, digitala medier och e-sport ökar 
ser vi den ökande efterfrågan på mer sofistikerade affärsmodeller, produkter och kommersiella 
lanseringar. 

Investeringar och företagstransaktioner är nyckeln till vår genomförandestrategi. Vår ambition 
är att fortsätta investera med särskilt fokus på teknik och kreativa företag med en tydlig väg till 
lönsamhet som stödjer e-sportens och spelandets roll som WEB 3.0-katalysatorer. Ett exempel på 
detta är att vi efter periodens slut tillkännagav förvärvet av Tricked Esports. Tricked Esports bidrar 
inte bara med en återkommande, prenumerationsbaserad affärsmodell, utan med en hälsosam 
inlärningsmiljö för tusentals barn, tonåringar och vuxna som på ett roligt och säkert sätt lär sig hur 
de ska bete sig och agera i det digitala WEB 3.0-drivna samhället.

Rightbridge fortsätter att driva mot lönsam tillväxt och vi är stolta över att ha er ombord som  
aktieägare!
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Intäkter

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,2). Ökningen i 
omsättning kan hänföras till förvärvet av FHVCare, vilket bidrog till försäljningsökningen. 

Kostnader

Koncernens rörelsekostnader för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 1,6 MSEK (2,8). För mo-
derbolaget var motsvarande siffror 0,5 miljoner kronor (1,4). Detta beror delvis på en kostnad i 
samband med det omvända förvärvet av VO2 Cap.

Resultat 

Koncernens resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2022 uppgick till -1,3 miljoner kronor (-2,2). 
För moderbolaget var motsvarande siffror -0,4 miljoner kronor (-1,4).

Likviditet

Per den 30 september 2022 uppgick koncernens likvida medel till 2,7 miljoner kronor (4,7). Mot-
svarande siffra för moderbolaget var 0,1 miljoner kronor (4,6). Likvida medel i moderbolaget påver-
kas av verksamhetsöverlåtelsen i augusti till det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB.

Kassaflödet från koncernens löpande verksamhet under tredje kvartalet 2022 uppgick till -0,5 mil-
joner kronor (-1,3).  

Investeringar  

Under det tredje året 2022 aktiverade koncernen kostnader för egen utveckling uppgående till 0,1 
MSEK (0,4). Beloppet avser i sin helhet arbetet med de tekniska plattformarna Curando 2.0 och 
FHVCare. Kostnaderna för egenutveckling har minskat jämfört med föregående år, främst på grund 
av att de grundläggande funktionerna i de tekniska plattformarna Curando 2.0 och FHVCare nu är 
färdigställda och att arbetet med ytterligare funktioner mot bland annat äldreomsorgen kommer att 
påbörjas först efter att det omvända förvärvet av RightBridge Ventures AB slutfördes i oktober 2022.

I moderbolaget RightBridge Ventures Group AB, org nr 559058-5807, bedrevs Agilit Holding AB:s 
verksamhet fram till den 30 september. Agilit Holding AB var då moderbolag i en koncern som 
per den 30 september inkluderade Agilit Svenska AB, som i sin tur ägde FHVCare i Sverige AB och 
Carefindy AB. Samtliga bolag var 100 % ägda under perioden. Följande kommentarer avser Agilit 
Holdingkoncernens verksamhet. RightBridge Ventures AB var inte en del av koncernens  
verksamhet under perioden.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN  
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Soliditet

Soliditeten för koncernen uppgick per den 30 september 2022 till 75,7 % (57,9) och för moderbola-
get var motsvarande siffra 98,8 (82,2) %.

Aktien

Det finns ett aktieslag i RightBridge Ventures Group AB, (tidigare Agilit Holding AB). Antalet aktier i 
bolaget uppgick den 30 september 2022 till 208 430 382. Totalt aktiekapital uppgick till 1 MSEK (0,5). 
Kvotvärdet var 0,004798 kronor per aktie den 30 september 2022. Se tabell nedan för utveckling av 
aktiekapitalet.

 Bolaget noterades den 28 februari 2022 på Nasdaq Stockholm First North som Agilit Holding AB.

År Händelse Pris per aktie Kvotvärde Ökning av 
antalet aktier

Ökning av  
aktiekapitalet

Totalt antal 
aktier

Totalt  
aktiekapital

2016 Nybildning - 100,00 500 50 000 500  50 000 

2021 Fondemission - 1 000,0 - 450 000 500 500 000

2021 Aktiesplit - 0,004798 104 214 691 - 104 215 191 500 000

 1 : 208,430.3      

2022 Företrädes-  0,06 0,004798 104 215 192 500 000 208 430 382 1 000 000

 emission 

Transaktioner med närstående

Under första halvåret 2022 har Semmy Rülf, styrelseordförande till och med den 6 oktober 2022, 
erhållit 0,1 miljoner kronor för tjänster till ledningen avseende arbete med finansiering, investerar-
relationer och omvänt förvärv. Arvodet fakturerades från eget bolag. Transaktionen ovan har skett 
utifrån bedömda marknadsmässiga villkor. Inga andra transaktioner med närstående har förekom-
mit under perioden 1 januari till 30 september 2022. 

Största aktieägarna vid periodens slut

Tabellen nedan visar de tio (10) största aktieägarna i RightBridge Ventures Group, (tidigare Agilit 
Holding AB) per den 30 september 2022.



Delårsrapport tredje kvartalet 2022 RightBridge Ventures Group AB Sida 10

Namn   
 

Antal aktier Andel av röster 
och kapital (%)

1 Kontrolleras av Lars Lidgren. Därutöver äger Lars Lidgren 126 164 aktier genom ett annat bolag.
2 Dessutom kontrollerar Fredrik Thafvelin 100 000 aktier genom ett annat bolag. 
3 Kontrolleras av Petter Øygarden.
4 Kontrolleras av Fredrik Thafvelin.

Algora AB1 25 271 488 12,12 %

Frederick Thafvelin2 15 147 475 7,27 %

Semmy Rülf 14 975 520 7,18 %

Progressio Brage Finance AS3 14 687 068 7,05 %

Turn Around AS4  9 641 246 4,63 %

Cecilia Thafvelin 8 960 802 4,30 %

Lars Lidgren 5 110 925 2,45 %

John Tinnerholm  3 800 000 1,82 %

Argan AB 3 654 444 1,75 %

Fambo Invest AS 3 132 482 1,50 %

Övriga (ungefär 4,000 ägare) 104 048 932 49,93 %

Totalt 208 430 382 100,00 %

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1(K3).

Revisorns granskning

Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor.

Certifierad rådgivare

Amudova AB är bolagets Certified Adviser.

Språk

I händelse av bristande överenstämmelse mellan den svenska och den engelska versionen av rap-
porten skall den engelska versionen vara giltig.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2022:   28 februari 2023 
Delårsrapport första kvartalet 2023: 31 maj 2023 
Årsstämma 2022:    28 maj 2023
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RightBridge Ventures Group AB, 30 november 2022 Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Carlos Barrios, VD  
Telefon: +46 70 511 25 79 
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Offentliggörande 
Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldiga att offentliggö-
ra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktperson, för 
offentliggörande den 30. 11. 2022.

Johan Rooth, Styrelseordförande 
Telefon: +46 70 536 77 33 
E-post: johan.rooth@abelco.se
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FINANSIELLA RAPPORTER 

Koncernens resultaträkning för tredje kvartalet 2022

I bolaget RightBridge Ventures Group AB, org nr 559058-5807, bedrevs Agilit Holding AB:s verk-
samhet fram till den 30 september. Agilit Holding AB var moderbolag i en koncern som per den 30 
september inkluderade Agilit Svenska AB som äger FHVCare i Sverige AB och Carefindy AB. Samtliga 
bolag var 100 % ägda under perioden. Följande siffror avser Agilit Holding AB:s verksamhet i kon-
cernen respektive moderbolaget.

KSEK

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Kostnader för notering

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar på immateriella och materiella 

anläggningstillgångar 

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Resultat från andra värdepapper (C-aktier)

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt 

Periodens resultat

284

84

-

368

-

-1 040

-222

-381

-1 643

-1 275

-

-

-11

-1 286

-1 286

28

-1 258

184

366

-

550

-

-1 596

-856

-334

-2 786

-2 236

-

-

-

-2 236

-2 236

-

-2 236

869

761

-

1 630

-947

-3 301

-908

-1 151

-6 307

-4 677

1 010

-

-48

-3 715

-3 715

85

-3 630

475

1 814

5

2 294

-

-2 547

-2 145

-617

-5 309

-3 015

-

-

-11

-3 026

-3 026

28

-2 998

710

2 442

432

3 584

-

-4 084

-3 046

-1 031

-8 161

-4 577

-

-

-35

-4 612

-4 612

57

-4 555

juli - sep 
2022

juli – sep
2021

jan – sep 
2022

jan - sep
 2021

jan - dec 
2021
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*Fondemission och aktiesplit genomfördes i juli 2021, vilket ökade antalet aktier från 50 till 104 215 191.

Koncernens resultat per aktie

Antal aktier före utspädning

Antal aktier efter utspädning

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut

Resultat per aktie före utspädning 

(beräknat på genomsnittligt antal aktier)

Resultat per aktie efter utspädning 

(beräknat på genomsnittligt antal aktier)

208 430 382

208 430 382

208 430 382

208 430 382

208 430 382

-0,006

-0,006 

104 215 191

104 215 191

 88 004 017

 88 004 017

104 215 191

-0,03

-0,03 

208 430 382

208 430 382

203 798 596

203 798 596

208 430 382

-0,02

-0,02

104 215 191

104 215 191

 29 335 006

 29 335 006 

104 215 191

-0,10

-0,10

104 215 191

104 215 191

48 055 052

48 055 052

104 215 191

-0,10

-0,10

juli - sep 
2022

juli - sep 
2021*

jan – sep 
2022

jan – sep
2021*

jan - sec 
2021
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KSEK

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

och liknande arbeten

Patent

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg & installationer

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundreskontra

Aktuella skattefordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital

Fria reserver 

Periodens resultat

Summa eget kapital

5 559

-

10

5 569

122

161

310

304

897

2 707

2 707

3 604

9 173

1 000

9 575

-3 630

6 945

5 687

42

16

5 745

113

60

324

134

631

4 717

4 717

5 348

11 093

500

8 931

-3 003

6 428

5 944

-

14

5 958

94

73

858

466

1 491

1 287

1 287

2 778

8 736

500

8 934

-4 555

4 879

30 september
2022

30 september 
2021

31 december 
2021

KONCERNENS BALANSRÄKNING  
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Minoritetsintressen

Avsättningar för uppskjuten skatt

Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

106

538

103

494

494

257

509

-

1 347

1 311

3 424

11 093

-

510

-

440

440

261

450

-

1 299

897

2 907

8 736

-

425

-

339

339

262

361

-

33

808

1 464

9 173

KSEK 30 september
2022

30 september
2021

31 december
2021
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KSEK

KSEK

Eget kapital 2022-01-01

Företrädesemission

Periodens resultat

Utgående eget kapital 2022-09-30

Eget kapital 2021-01-01

Fondemission 

Erhållna aktieägartillskott

Omräkningsdifferens

Årets resultat

Utgående eget kapital 2021-12-31

500

500

-

1 000

50

450

-

-

-

500

-

5 196

-

5 196

323

-450

9 060

1

-4 555

4 379

4 379  

-

-3 630

749

373

0

9 060

1

-4 555

4 879

4 879

5 696

-3 630

6 945

Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

periodens 
resultat

Totalt 

Aktie-
kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 

Totalt eget 
kapital

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

KSEK

Löpande verksamhet

Rörelseresultat

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 

Betald skatt

Erlagd / erhållen ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kundfordringar

Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av leverantörsskulder

Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar                 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Investering i dotterbolag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamhet

Erhållna aktieägartillskott

Upptagna lån

Amortering av lån

Nyemission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

-1 275

381

-10

-904

-9

95

150

125

-543

-84

-

-

-84

-

-

-46

-

-46

-673

3 380

2 707

-2 236

336 

-

-

-1 900

-54

-259

470

405

-1 338

-366

-

-2 278

-2 644

8 680

-

-28

-

8 652

4 670

47

4 717

-4 677

1 151

-47

-3 573

-28

358

-90

-80

-3 413

-761

-

-

-761

-

-

-102

5 696

5 594

1 420

1 28

2 707

-3 015

617

-

-11

-2 409

-51

-453

505

2 100

-308

-1 694

-16

-2 278

-3 988

8 680

-

-60

-

8 620

4 324

393

4 717

-4 577

1 032

-102

-35

-3 682

-32

-1 259

446

953

-3 574

-2 859

-

-2 336

-5 195

9 060

702

-99

-

9 663

894

393

1 287

juli - sep 
2022

juli – sep
2021

jan – sep 
2022

jan - sep
 2021

jan - dec 
2021
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

KSEK

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Kostnader för notering

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar på immateriella och 

materiella anläggningstillgångar 

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Vinst från övriga värdepapper (C-aktie)

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Övriga skatter

Periodens resultat

83

-

83

-

-427

-63

-

-490

-407

-

-

-

-

-407

-407

-

-407

-

-

-

-

-1 142

-305

-

-1 447

-1 447

-

-

-

-

-1 447

-1 447

-

-1 447

83

-

83

-947

-1 364

-669

-

-2 980

-2 897

-3 644

1 010

-

-

-5 531

-5 531

-

-5 531

-

-

-

-

-1 155

-305

-

-1 460

-1 460

-

-

-

-

-1 460

-1 460

-12

-1 472

-

207

207

-

-1 957

-614

-42

-2 613

-2 406

-

-

-

-

-2 406

-2 406

-

-2 406

juli - sep 
2022

juli – sep
2021

jan – sep 
2022

jan - sep
 2021

jan - dec 
2021
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*Fondemission och aktiesplit genomfördes i juli 2021, vilket ökade antalet aktier från 50 till 104 215 191.

Moderbolagets resultat per aktie

Antal aktier före utspädning

Antal aktier efter utspädning

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens utgång

Resultat per aktie före utspädning 

(beräknat på genomsnittligt antal aktier)

Resultat per aktie efter utspädning 

(beräknat på genomsnittligt antal aktier)

208 430 382

208 430 382

208 430 382

208 430 382

208 430 382

-0,002

-0,002

104 215 191 

104 215 191 

  88 004 017

 88 004 017

104 215 191 

-0,02

-0,02

208 430 382

208 430 382

201 482 703

201 482 703

208 430 382

-0,03

-0,03

104 215 191

104 215 191

 29 335 006

 29 335 006

104 215 191 

-0,05

-0,05

104 215 191

104 215 191

48 055 052

48 055 052

104 215 191

-0,05

-0,05

juli - sep 
2022

juli - sep 
2021*

jan - sep 
2022

jan - sep
2021*

jan - dec 
2021
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KSEK

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundreskontra

Fordringar hos koncernföretag

Aktuella skattefordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Totalt bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Fria reserver

-

12 948

12 948

-

 1 072

29

142

152

1 395

65

65

1 460

14 408

1 000

1 000

18 768

42

11 215

11 257

-

2 144

-

220

65

2 429

4 578

4 578

7 007

18 264

500

500

15 978

-

11 715

11 715

 

-

3 074

15

657

405

4 151

992

992

5 143

16 858

500

500

15 978

30 september 
2022

september 30 
2021

31 december 
2021

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
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KSEK

Periodens resultat

Totalt fritt eget kapital

Totalt eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Skulder till övriga företag som det finns ägarintresse 

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-5 531

13 237 

14 237

92

-

-

-

79

171

14 408

-1 472

14 506

15 006

420

1 011

-

1 316

511

3 258

18 264

-2 406

13 572

14 072

228

921

1 010

43

584

2 786

16 858

30 september 
2022

30 september 
2021

31 december 
2021
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KSEK

KSEK

Ingående eget kapital 2022-01-01

Företrädesemission

Disposition enligt beslut av 

årets årsstämma

Periodens resultat

Utgående eget kapital 2022-09-30

Ingående eget kapital 2021-01-01

Fondemission

Erhållna aktieägartillskott

Anslag enligt beslut av årets årsstämma

Årets resultat

Utgående eget kapital 2021-12-31

  500

  500

     

  -

    -

1 000

 50

    450

        -

    -

        -

     500

        - 

5 196

-

-

5 196

 7 379

   -450

 9 060

    -11

          -

15 978

 15 978

           -

  -2 406

    -

 13 572

 -11

        -

        -

   11

-2 406

-2 406

-2 406

         -

 2 406  

-5 531

-5 531

 7 418

         0

 9 060

     0

-2 406

14 072

14 072

  5 696

          

0

-5 531

14 237

Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Aktiekapital Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt

FÖRÄNDRING AV MODERBOLAGETS EGET KAPITAL 
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET 

KSEK

Löpande verksamhet

Rörelseresultat

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 

Erhållen/Betald ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar i rörelsekapital                        

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kundfordringar

Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av leverantörsreskontra

Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar

Investeringar i finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamhet 

Upptagna lån

Amortering lån

Nyemission

Erhållna aktieägartillskott/utdelningar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

-407

-

-

-407

0

-429

-113

-1 395

-2 344

-

-634 

-634

-

-

-

-

-

-2 978

3 043

65

-1 447

-

-

-1 447

-

-2 429

420

2 814

-642

-

-

-

-

-

-

5 182

-

4 540

38

4 578

-2 897

-

-

-2 897

-

- 888

-136

-1 468

-5 389

-

-1 234

-1 234

-

-

5 696

-

5 696

-927

992

65

-1 460

-

-

-1 460

-

-2 429

420

2 827

-642

-

-

-

-

-

-

5 182

5 182

4 540

38

4 578

-2 406

-

-15

-2 421

-

-4 137

228

2 548

-3 782

-

-4 324

-4 324

-

-

-

9 060

9 060

954

38

992

juli - sep 
2022

juli – sep
2021

jan – sep 
2022

jan - sep
 2021

jan - dec 
2021
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68 % organisk intäktstillväxt trots makroekonomisk motvind 
och global oro

Viktig information för läsaren

Informationen nedan ska inte ses eller tolkas som en formell kvartalsrapport. Vidare ska nedanståen-
de information och den finansiella informationen inte tolkas som underlag för framtida rapportering. 
Proformaresultaträkningen har upprättats i enlighet med K3. 

RightBridge Ventures Group AB rapporterar enligt K3 för perioderna 1 januari - 31 december 2022. 
Från och med den 1 januari 2023 kommer RightBridge Ventures Group AB att redovisa sin koncern-
redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten för 
första kvartalet 2023 publiceras 2023-05-31 och blir den första finansiella rapporten från RightBridge 
Ventures Group upprättad i enlighet med IFRS. Övergången från svensk GAAP och K3 träder därmed i 
kraft den 1 januari 2023. Jämförelser för 2022 kommer att justeras i enlighet med IFRS. 

BAKGRUND TILL DENNA FRIVILLIGA INFORMATIONSLÄMNANDE

RightBridge Ventures Group AB (”Bolaget”) har beslutat att offentliggöra ett frivilligt proformain-
formationsmeddelande (”Offentliggörandet”) av RightBridge Ventures AB för perioderna Q3 2022 
(”Perioden”) och januari - september 2022 (”Perioderna”). Detta är ett frivilligt meddelande med 
målet att ge förståelse för RightBridge Venture AB:s konsolidering av portföljbolagens resultat och 
aktiviteter under perioderna. 

Varför en informativ release?

Den 29 september 2022 godkände en extra bolagsstämma Agilit Holdings AB:s (”Transaktionen”) 
förvärv av RightBridge Ventures AB och samtliga villkor för Transaktionen. Den 6 oktober slutfördes 
slutförandet av Transaktionen. Genomförandet av Transaktionen innebar att Agilit Holding AB:s 
namn ändrades till RightBridge Ventures Group och att resultaträkningen för Bolagets Perioder 
endast inkluderar Bolagets resultat-, balans- och kassaflödesanalys per den 30 september, vilket 
exkluderar allt som är relaterat till RightBridge Ventures AB, dess dotterbolag, eller investeringar.

Varför är den frivilliga informationslämnande enligt proforma?

Syftet är att ge en rättvisande bild av RightBridge Ventures AB:s portföljbolags resultat och aktivite-
ter under Perioderna. De detaljerade transaktionerna nedan bedöms ha en direkt effekt på fram-
tida resultat, finansiell ställning och kassaflöden i koncernredovisningen för RightBridge Ventures 
AB:s portföljbolag.

• Slutförande av förvärvet av 59,18 % av aktierna i Knacks Spa Zoo (mars 2022).

• Slutförande av förvärvet av 89,99 % av aktierna i Team Singularity ApS under (juni 2022).

RIGHTBRIDGE VENTURES AB PROFORMA Q3 
OCH JANUARI - SEPTEMBER 2022, FRIVILLIGT 
INFORMATIONSLÄMNANDE 
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Dessutom tidigarelägger offentliggörandet effekten av följande händelser från och med 2021

• Slutförande av förvärvet av 100 % av aktierna i iCandy Digital Ltd som äger 16,37 % av aktier-
na i ESPL (mars 2021).

• Slutförande av förvärvet av 6,17 % av aktierna i ESPL (februari 2021).

• Slutförande av förvärvet av 5 % av aktierna i Lilmix AB (april 2021).

• Slutförande av förvärvet av 18,11 % av aktierna i Lilmix (augusti 2021).

Syftet med Offentliggörandet är att illustrera de hypotetiska effekter som transaktionerna ovan 
skulle ha på resultaten från RightBridge Ventures AB:s konsoliderade portföljbolag om dessa hade 
genomförts per den 1 januari 2022 och göra det jämförbart med 2021 års proformauttalanden 
som publicerades i RightBridge Venture AB:s investeringsmemorandum som publicerades den 15 
september 2022. Proformaresultatet för RightBridge Ventures AB:s konsoliderade portföljbolag kan 
skilja sig från det faktiska eller framtida resultatet.

 
PROFORMA Q3 OCH JANUARI - SEPTEMBER 2022 
INFORMATIONSSAMMANFATTNING 

 
Stark organisk intäktstillväxt trots makroekonomisk motvind 
och global oro

Sammanfattning av proforma för tredje kvartalet

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2,87 miljoner kronor. Kostnaderna för kvar-
talet uppgick till 5,5 miljoner kronor. EBITDA för kvartalet uppgick till -2,6 miljoner kronor inklusive 
noteringskostnader av engångskaraktär. Justerad EBITDA, exklusive extraordinära kostnader, upp-
gick till -1,9 miljoner kronor.

Sammanfattning av de första nio månader proforma

Nettoomsättningen för de första 9 månaderna uppgick till närmare 8 miljoner kronor. Detta är 68 % 
högre än helåret 2021 jämförbara proformaresultat. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 15,2 
miljoner kronor, varav cirka 1,6 miljoner kronor var relaterade till noteringsprocessen på Nasdaq 
First North Growth Market. Bolaget förväntar sig att ytterligare noteringskostnader kommer att 
uppstå under Q4.

RightBridge Ventures AB:s nettoresultat för perioden januari till september 2022 visar ett positivt 
resultat på 2,5 miljoner kronor. Resultatet beror främst på en kombination av intäktstillväxt under 
perioden. Samt flera kostnadsoptimeringsmått som i ett led av portföljbolagens affärstransforma-
tion, samt avskrivningar (icke-kassaflödespåverkande) av tidigare aktieägares lån i Team Singularity.
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Väsentliga händelser under 2022

• Bolaget erhöll godkännande från den extra bolagsstämman den 29 september för att slutföra 
förvärvet av 100 % av aktierna i RightBridge Ventures AB. RightBridge Ventures AB fortsatte 
att investera i företagsorganisationen genom att rekrytera en Chief Financial Officer och en 
Social Media Manager som arbetar centralt över alla portföljbolag.

• Knacks stängde framgångsrikt Streamers League Valorant marknadsföringskampanj och eve-
nemang sponsrad av HyperX med en prispott på cirka 0,2 MSEK och en konsoliderad visning 
av ca 1 200 000 tittare.

• Lansering av MUGA Music Gaming Arena (muga.espl.gg) samarbete mellan ESPL och Warner 
Music Thailand. MUGA Arena är ett samarbete mellan Warner Music och ESPL för att skapa 
engagemang mellan musikartister och musikfans i kombination med kraften i e-sport för det 
ultimata fanevenemanget.

• ESPL överträffar 250 000 registrerade användare och 10 000 månatliga aktiva användare.

• Team Singularitys APEX-lag tävlade i ALGS-slutspelet Sydamerika och slutade 1: a plats (total 
turneringsprispott 1,3 miljoner kronor).

• Team Singularity APEX-laget spelade Apex Legends Global Series (ALGS) World Championship 
som regionala mästare (Total turneringsprispott 18 miljoner kronor).

RIGHTBRIDGE VENTURES
GROUP AB

100%

16,37%

70%7,25% 22,11% 6,17%
Singularity

89,9% 100% 59,18%100%

KnotOkIcandy Digital
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SEGMENTAL Q3 RECENSION RIGHTBRIDGE VENTURES AB 
 

METAVERSE SEGMENT

Stark försäljningstillväxt och optimerad kostnadsstruktur i hela Metaverse-segmentet som leds av 
Team Singularitys intäktsutveckling på nära 2 MSEK under perioden.

Väsentliga händelser inom METAVERSE under perioden

Turneringar och lag

• APEX: ALGS World Championship: Apex Legends lagdeltagande i ALGS med en total prispott 
på 18 miljoner kronor.

• Call of Duty: Ultra Academy Call of Duty Nordamerika-laget vann Call of Duty Challengers.

• Boston Open (total prispott ca 0,8 miljoner kronor) och deras syster European Team kom tvåa.

• Call of Duty: Överföring av 3 Toronto Ultra Academy-spelare.

• CSGO:FragLeague: Lilmix placerade sig bland de 100 bästa CSGO-lagen i världen tack vare 
vinsten av Fragleague säsong 8 CS:GO-turneringen Fragleague med en total prispott på 0,175 
miljoner kronor.

• Rocket League: Team Singularity startade ett nytt Rocket League freestyling-lag och antalet 
följare på TikTok-kanalen överstiger 9 000 följare. Några av deras inlägg nådde över 35 000 
visningar och ett inlägg över 100 000 visningar.

Marknadsföring och distribution av digitala medier och tillgångar

Lansering av Music Gaming Arena (muga.espl.gg) samarbete mellan ESPL och Warner Music 
Thailand. MUGA (MUsic-GAming) Arena är ett samarbete mellan Warner Music och ESPL för att 
skapa engagemang mellan musikartister och musikfans i kombination med kraften i e-sport för det 
ultimata fanevenemanget.

ESPL överstiger 250 000 registrerade användare och 10 000 månatliga aktiva användare i slutet av 
perioden.
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Trots den globala makroekonomiska miljön under sommaren (Knacks är baserat i Polen) har 
ansträngningarna fokuserats på att integrera marknadsaktiviteterna mellan Knacks och några av 
portföljbolagen, för att öka prestanda, effektivitet och produktion av innovativa kampanjer och 
medieprodukter. 
 

Väsentliga händelser inom segmentet INFRASTRUKTUR under 
perioden

• 1337 avslutade framgångsrikt ett sex månaders transformationsprojekt och levererade en för-
bättring av EBITDA på Team Singularity med 65 %, utan att offra topline. Detta är ett referens-
fall i branschen som visar potentialen i gruppens synergi och transformationsmetodik.

• Knacks stängde framgångsrikt Streamers League Valorant marknadsföringskampanj och 
evenemang sponsrat av HyperX och producerat av 3League med en prispott på cirka 200 000 
kronor och en samlad bild av ca 1 200 000 tittare i 6 länder (Polen, Tjeckien, Grekland, Rumä-
nien, Ungern och Slovakien).

• Knacks levererade framgångsrikt Dr. Pepper Academy-projektet. 

• Knacks stängde framgångsrikt kampanjen  ”Graj Swoje” (https://www.grajswoje.pl/) Tillsam-
mans med NTT skapade Knacks en speciell serie med sex avsnitt för YouTube-kanalen för en 
av Knacks talanger - Michał  ”Miszel” Niedziałkowski, som genomförde pedagogiska intervju-
er med inbjudna gäster. Klasserna riktade sig till unga adepter av FPS-spel som vill förbättra 
sina färdigheter, från spel till mental träning. Sedan början av Knacks-aktiviteterna var ett av 
huvudmålen rätt utbildning av framtida e-sportspelare.

PROFORMA 
  

KONCERNENS PROFORMARESULTATRÄKNING JULI - 
SEPTEMBER 2022 
 
Intäkter

De totala intäkterna under Q3 2022 uppgick till 2,87 miljoner kronor. Segmentmässigt har intäk-
terna främst kommit från Metaverse-segmentet med 72 % av de totala intäkterna och 28 % från 
infrastruktursegmentet.

Från en tjänsteuppdelning var kvartalet särskilt starkt för Team Singularity (Metaverse) med 1,1 
miljoner kronor i intäkter från turneringsprispengar, 0,6 miljoner kronor i spelartransfers och 0,3 
miljoner kronor i sponsring. Vårt dotterbolag Knacks (Infrastructure) omsatte 0,7 miljoner kronor 
främst från marknadsföringstjänster.

INFRASTRUKTURSEGMENT 
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Kostnader

Rörelsekostnaderna har uppgått till -5,5 miljoner kronor och består av övriga externa kostnader om 
-2,6 miljoner kronor, personalkostnader om -2,2 miljoner kronor samt specifika noteringskostnader 
om -0,7 miljoner kronor som kan betraktas som engångskostnader.

EBITDA 

EBITDA uppgick i kvartalet till -2,6 miljoner kronor, exklusive ovan nämnda noteringskostnader 
skulle det ha gett en normaliserad EBITDA om - 1,9 miljoner kronor. Metaverse-segmentet har 
ett EBITDA för perioden -0,35 miljoner kronor och segment Infrastructure -0,45 miljoner kronor. 
Resten av EBITDA kan hänföras till RightBridge Ventures AB. Koncernen har ca 40 anställda, varav 3 
arbetar på RightBridge Ventures AB. 

Avskrivningar

Koncernen har en mycket låg bas av anläggningstillgångar varpå avskrivningarna för perioden har 
varit 0,05 miljoner kronor. Avskrivningar för goodwill för perioden uppgår till 0,5 miljoner kronor.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter från intresseföretag och övriga investeringar uppgick till -0,34 miljoner kronor, 
vilket är pro rata-förlusterna för de 6,17 % direktinvesteringarna i ESPL och de 16,37 % indirekta 
investeringarna även i ESPL via dess helägda dotterbolag ICandy Digital. Finansnettot uppgick till 
0,04 miljoner kronor till följd av valutakursjusteringar.

Nettoresultat

Resultat efter skatt uppgick till -3,5 miljoner kronor under perioden.
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Intäkter

De totala intäkterna uppgick till 8 miljoner kronor. Detta innebär att redan under de första nio 
månaderna av året har RightBridge Ventures levererat en ökning med 68 % av intäkterna jämfört 
med helåret 2021. CAGR (Compounded Average Growth Rate) på kvartalsbasis för 2022 uppgick 
till 28 % i hela koncernen. Metaverse-segmentet representerade 72 % av årets totala intäkter 
medan infrastruktursegmentet var 28 %. Infrastruktursegmentet har under året fokuserat på att 
stödja transformationsprocessen för metaverse-segmentet inom försäljning, marknadsföring och 
community management.

Kostnader

Kostnaderna för perioden har påverkats av omvandlingsprocessen av de nuvarande portföljbola-
gen, förstärkning av ledningen och noteringsprocessen.

Bolagets strategi för förvärven kombinerar både en tillväxtväg utöver strävan efter lönsamhet. När 
det gäller Team Singularity har företaget ökat sina intäkter med i genomsnitt 21 % för vart och ett 
av kvartalen 2022 samt minskat sina personalkostnader med 45 % från Q1 till Q3.

Detta har delvis motverkats av behovet av att öka de externa kostnaderna och personalkostnader-
na hos RightBridge Ventures AB för noterings- och förvaltningsändamål.

EBITDA för de första 3 kvartalen har varit -7,3 miljoner kronor. Normaliserad EBITDA, exklusive 1,6 
miljoner kronor i noteringskostnader, är -5,7 miljoner kronor.

Avskrivningar av goodwill för de första 3 kvartalen uppgår till 1,6 miljoner kronor.

Finansiella intäkter från intressebolag har för årets första 3 kvartal varit -1,25 miljoner kronor, vilket 
är pro rata för de 6,17 % direktinvesteringarna i ESPL och de 16,37 % indirekta investeringarna även 
i ESPL via dess helägda dotterbolag ICandy Digital. Detta har motverkats av de finansiella intäkter 
på 12,8 miljoner kronor som härrör från avskrivning av aktieägar- och närståendelån i dotterbola-
get Team Singularity.

JANUARI - SEPTEMBER 2022 
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KSEK

Omsättning

Övrig omsättning

Totala intäkter

Noteringskostnader

Övriga kostnader

Personalkostnader

EBITDA

Justerad EBITDA

Avskrivningar

Rörelseresultat

Vinstandel i intresseföretag

Finansiella intäkter från dotterbolag, intresseföretag

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Netto finansiella kostnader

Resultat före skatt

Skatt

Årets resultat

2.870 

 

2.870 

 

(690)

(2.594)

(2.180)

(2.595)

(1.904)

(551)

(3.146)

(336)

(336)

48 

(10)

38 

(3.444)

(50)

(3.494)

7.966 

 

7.966 

(1.591)

(6.956)

(6.686)

(7.268)

(5.677)

(1.597)

(8.865)

(1.250)

(1.250)

**12.760 

(31)

12.729 

2.615 

(72)

2.542 

4.739 

1 

4.740 

-

(8.459)

(3.449)

(7.168)

(7.168)

(1.480)*

(8.648)

-

-

1 

(133)

(132)

(8.780)

0 

(8.780)

Q3 
2022

YTD 
2022 2021

KONCERNENS PROFORMARESULTAT 
I SAMMANDRAG 

*Avskrivningar 2021 avser goodwillavskrivningar enligt K3-rapportering.
**Avser avskrivna lån från tidigare aktieägare i Team Singularity. Bokförs som finansiell intäkt men är ej kassa-
flödespåverkande. 
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