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”Med hjälp av noteringen på Spotlight Stock Market kan vi öka vår investeringstakt” – 
Marcus Bonsib, VD RVN. 
 
Bolagets finansiella översikt för perioden jan-mar 2022 

• Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 6,8 MSEK. 

• Rörelsens kostnader uppgick till -287,2 TSEK. 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,6 TSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK. 

• Substansvärdet uppgick till 11,5 MSEK. 

• Substansvärdet per aktie uppgick till 6,07 SEK. 

 
Väsentliga händelser under perioden 

• Inga väsentliga händelser har skett under perioden. 
 
Händelser efter balansdagens utgång 

• Första dag för handel på Spotlight Stock Market var den 11 april 2022.  

 
Ekonomisk utveckling i sammandrag 
TSEK      jan-mar 2022                   jan-mar 2021 
Intäkter                          150 25 
Rörelseresultat                        -137 -159 
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VD-kommentar 
Renewable Ventures Nordic ABs aktie är äntligen listad på Spotlight Stock Market. Det är såklart 
glädjande för oss i ledning och styrelse men också för våra aktieägare. Vår ambition är att använda 
listningen som en plattform för att kunna skapa aktieägarvärde. Vi i styrelse och ledning har en lång och 
gedigen erfarenhet av investeringar i onoterade och noterade tillväxtföretag och en historia av 
värdeskapande affärer. Vi har dessutom ett bra affärsflöde av tillväxtbolag som på olika sätt behöver 
kapital. Med vår kassa uppgående till cirka 6 MSEK, vår portfölj av onoterade bolag och med listningen på 
Spotlight hoppas vi kunna skapa avkastning till våra aktieägare.  
 
Vi delar upp vår strategi i två delar: 
 
Minoritetsposter i tillväxtbolag 
Ambitionen är att genomföra investeringar med befintlig kassa i både onoterade och noterade 
tillväxtbolag. Det kan betyda att vi genomför investeringar i bolag som är på väg till en notering, men 
också att vi med vår kassa erbjuda lånefinansiering eller på annat sätt kapitaliserar upp bolag. 
 
Strukturaffärer 
Vi vill erbjuda onoterade bolag som har en vilja att notera sig en alternativ väg till notering på en MTF. 
Det skulle exempelvis kunna ske via ett omvänt förvärv där det onoterade bolaget tar över RVNs listning 
på Spotlight Stock Market. 
 
Vi ser fram emot att ta tillvara på affärsmöjligheter som uppstår under året. 
 
Marcus Bonsib 
VD Renewable Ventures Nordic AB 
 
 
Om RVN 
RVN är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra 
en börsnotering inom en tvåårsperiod. Med den nya ledningen och styrelsen som tillträdde i samband med 
årsstämman 2022 arbetar Bolaget mot visionen att bli en partner till tillväxtbolag som avser att notera sin 
aktie. Investeringarna kan omfatta hela eller delar av företag och betalning kan ske kontant, med egna 
aktier eller i en kombination därav. Avsikten är att innehaven skall öka i värde och därigenom skapa 
aktieägarvärde för RVNs aktieägare. RVN har i sin investeringsstrategi valt att inte begränsa sig till några 
sektorer eller branscher. Investeringsbesluten kan tas på kort eller lång sikt.   
 
RVN håller sig kontinuerligt ajour avseende investeringsmöjligheter, dels genom styrelsens upparbetade 
affärsrelationer och dels genom tillgänglig offentlig marknadsinformation. RVN har byggt upp den 
infrastruktur och organisation som krävs för att genomföra fler investeringar och därefter implementera 
dem i koncernen. 
 
Substansvärdet per 31 mars 2022 
Substansvärdet uppgick per sista mars 2022 till 11,5 MSEK. Bolaget har en portfölj av innehav i onoterade 
och noterade bolag värderat till cirka 4,7 MSEK samt en kassa som uppgick till cirka 6,8 MSEK. Bolaget 
har inga långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Reliefed Technologies (utgör cirka 31,7 % av 
substansvärdet), GC Infra (2,6 %) och Norditek (2,5 %). Substansvärdet per aktie uppgår till 6,07 SEK. 
Onoterade innehav värderas som princip till senaste kända emissionskurs. I bedömning av aktuellt värde 
beaktas även storlek på nyemissionen. Noterade innehav värderas till aktuellt aktiepris. 
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Kommentar till den finansiella utvecklingen för perioden jan-mar 2022 
Rapportperioden omfattar perioden 2022-01-01 fram till 2022-03-31. Nedan presenteras siffrorna för 
koncernen som består av Renewable Ventures Nordic AB och Renewable Ventures Nordic 2 AB. Belopp 
anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket framgår under respektive 
rubrik. 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper: 
Redovisningsmetod K3 tillämpas.  
 
Anläggningstillgångar 
Eventuella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) 
över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:  
Materiella anläggningstillgångar – 5 år 
Immateriella anläggningstillgångar – 5 år 
 
Finansiella anläggningstillgångar tas upp till nominellt värde, regelbundna nedskrivningsprövningar görs på 
innehaven.  
 
Resultaträkning 
Koncernens omsättning uppgick till 150 TSEK under kvartal 1 vilket är en ökning med 125 TSEK.  
Externa kostnader uppgår till 252 TSEK för perioden januari-mars och består till största del av kostnader 
relaterade till noteringen som är av engångskaraktär.  
 
I början av året avyttrade moderbolaget några innehav vilket resulterade i en reavinst på 118 TSEK.  
För kvartalet gör bolaget ett minusresultat på 19 TSEK.  
 
Balansräkning: 
Koncernens finansiella anläggningstillgångar uppgick till 1,7 MSEK och bestod utav innehav i noterade 
och onoterade aktiebolag. Under Q1 har vissa innehav avyttrats och posten har därför minskat med 361 
TSEK i nominellt värde.  
 
Kortfristiga fordringar utgörs till största del av kundfordringar och förutbetalda kostnader för hyra och 
arvode och uppgick till totalt 434 TSEK.  
 
Likvida medel uppgick till 6,8 MSEK.  
 
Det egna kapitalet uppgick per 2022-03-31 till 8,7 MSEK.  
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder och uppgick till 175 TSEK. 
 
Nedan presenteras resultaträkning och balansräkning för bolaget. Belopp är i tusentals kronor om inget 
annat omnämns. 
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Koncernens resultaträkning    
TSEK jan-mar 2022 jan-mar 2021* jan-dec 2021 

    
Intäkter    
Nettoomsättning 150 25 88 
Övriga rörelseintäkter 0 0 0,0 
Summa intäkter 150 25 88 

    
Rörelsens kostnader    
Externa kostnader -252 -6 -247 
Personalkostnader -35 0 0 
Summa rörelsens kostnader -287 -6 -247 
Rörelseresultat -137 19 -159 
Finansiella intäkter och skulder 118 44 538 
Resultat efter finansiella poster -19 63 379 
Skatt 0,0 0 0 
    
Periodens resultat -19 63 379 
Resultat per aktie -0,01 0,01 0,04 

 
 
Moderbolagets resultaträkning     
TSEK jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021 
    
Intäkter    
Nettoomsättning 150 25 88 
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 
Summa intäkter 150 25 88 
    
Rörelsens kostnader    
Externa kostnader -252 -6 -247 
Personalkostnader -35 0 0 
Summa rörelsens kostnader -287 -6 -247 
    
Rörelseresultat -137 19 -159 
Finansiella intäkter och skulder 118 44 538 
Resultat efter finansiella poster -19 63 379 
Skatt - - - 
    
Periodens resultat -19 63 379 
Resultat per aktie  -0,01 0,01 0,04 

 
*Koncernen skapades i december 2021, jämförelsesiffrorna för kvartal 1 avser därför endast moderbolaget. 
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Koncernens balansräkning    
TSEK 2022-03-31 2021-03-31*  2021-12-31 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar 1 677 2 787 2 038 
Summa anläggningstillgångar 1 677 2 787 2 038 
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 188 0 0 
Övriga fordringar 80 -300 11 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 167 0 0 
Kassa och bank 6 779 548 6710 
Summa omsättningstillgångar 7 214 248 6 721 
Summa tillgångar 8 891 3 035 8 759 
    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital     
Aktiekapital 3 224 1 462 3 224 
Övrigt tillskjutet kapital 0 0 0 
Annat EK inkl periodens resultat 5 492 1 554 5 511 
Summa eget kapital 8 716 3 016 8 735 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 175 0 0 
Övriga skulder 0 5 1 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 14 23 
Summa kortfristiga skulder 175 19 24 
Summa eget kapital och skulder 8 891 3 035 8 759 

 
 
 
  
* Koncernen skapades i december 2021, jämförelsesiffrorna för kvartal 1 avser därför endast moderbolaget. 
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Moderbolagets balansräkning    
TSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar 2 177 2 787 2 038 
Summa anläggningstillgångar 2 177 2 787 2 038 

    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 188 0 0 
Övriga fordringar 80 -300 11 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 167 0 0 
Kassa och bank 6 279 548 6 710 
Summa omsättningstillgångar 6 714 248 6 721 
Summa tillgångar 8 891 3 035 8 759 

    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital     
Aktiekapital 3 224 1 462 3 224 
Övrigt tillskjutet kapital 0,0 0 0 
Annat EK inkl periodens resultat 5 492 1 554 5 511 
Summa eget kapital 8 716 3 016 8 735 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 175 0 0 
Övriga skulder 0 5 1 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 14 23 
Summa kortfristiga skulder 175 19 24 
Summa eget kapital och skulder 8 891 3 035 8 759 
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Stockholm den 9 maj 2022 
 
 
 
 
 
 
 
______________  _______________  
Per Nilsson   Marcus Bonsib   
 
 
 
 
 
______________  ______________ 
Wictor Billström  Niclas During 
 
 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av revisor. 
 
Finansiell kalender 
Q2 2022  24 augusti 2022 
Q3 2022  25 november 2022 
Q4 2022  24 februari 2023 
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