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”Flera diskussioner pågår med bolag som vill till börsen under andra halvåret 2022” – 
Marcus Bonsib, VD RVN. 
 
Koncernens finansiella översikt för perioden jan-juni 2022 

• Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 2,8 MSEK. 

• Rörelsens kostnader uppgick till -671 TSEK. 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -375 TSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK. 

• Substansvärdet uppgick till 11,6 MSEK. 

• Substansvärdet per aktie uppgick till 6,12 SEK. 

 
Koncernens finansiella översikt för perioden april-juni 2022 

• Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 2,8 MSEK. 

• Rörelsens kostnader uppgick till -385 TSEK. 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -356 TSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK. 

• Substansvärdet uppgick till 11,6 MSEK. 

• Substansvärdet per aktie uppgick till 6,12 SEK. 

 
Väsentliga händelser under perioden 

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

• Inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång.  

 
Ekonomisk utveckling i sammandrag 
                          
tkr April-Juni April-Juni Jan-Juni  Jan-Juni  

 2022 2021 2022 2021 
Intäkter     
Nettoomsättning 29 63 179 88 
Rörelseresultat -356 -95 -492 -75 
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VD-kommentar 
Börsklimatet har fortsatt varit osäkert under kvartalet. Investeringar i mindre noterade eller onoterade 
bolag kännetecknas alltid av hög risk, men speciellt i dessa tider. Vi har därför valt att använda del av vår 
likviditet till brygglån för att kunna nå en bra riskjusterad avkastning.  
 
I vår strukturaffär ser vi ett ökat intresse för vår modell och vi för i dagsläget flera parallella diskussioner.  
I värderingsdiskussioner märker vi dessutom att värderingsförväntan från bolagen kommit ned väsentligt.  
 
Sammantaget är vi övertygade om att det kommer att bidra till att vi kommer kunna presentera ett 
attraktivt förvärv för våra ägare. 
 
Marcus Bonsib 
VD Renewable Ventures Nordic AB 

 

Om RVN 
 
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. 
 
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 30 juni 2022 
Substansvärdet uppgick per sista juni 2022 till 11,6 MSEK (11,5 MSEK per 31 mars 2022). Bolaget har en 
portfölj av innehav i onoterade och noterade bolag värderat till cirka 4,7 MSEK (oförändrat jämfört med 
sista mars 2022).  Kassan uppgick till cirka 2,8 MSEK (6,8 MSEK per sista mars 2022). RVN har under 
kvartalet investerat i två brygglån som sammanlagt uppgår till cirka 3,8 MSEK. Bolaget har inga 
långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Reliefed Technologies (utgör cirka 32,2 % av substansvärdet), 
brygglån till två noterade bolag (utgör cirka 34 % av substansvärdet), GC Infra (2,7 %) och Norditek (2,1 
%). Substansvärdet per aktie uppgår till 6,12 SEK (6,07 SEK per sista mars 2022). 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. Brygglån värderas till lånebelopp 
inklusive commitment fee om 5 %, men exklusive upplupen ränta.  
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Kommentar till den finansiella utvecklingen för perioden jan-jun 2022 
Rapportperioden omfattar perioden 2022-01-01 fram till 2022-06-30. 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 179 tkr under de första två kvartalen vilket är en ökning med 91 tkr 
jämfört med motsvarande period 2021.  
Externa kostnader uppgår till 531 tkr för perioden januari-juni och består till största del av kostnader 
relaterade till noteringen, börsplatsen och lokalhyra. Avgiften för noteringen är av engångskaraktär.  
 Personalkostnader som uppgår till 140 tkr utgörs av arvode till VD.  
Finansnettot uppgår till 117 tkr och består till största del av intäkter i samband med utställda lån. Bolaget 
har också under det första halvåret skrivit ned vissa innehav i noterade bolag till följd av den allmänna 
börsnedgången som skett under året.  
 
 
Balansräkning: 
Koncernens finansiella anläggningstillgångar uppgår till 1,5 mkr och består utav innehav i noterade och 
onoterade aktiebolag. Under perioden januari till juni har vissa innehav avyttrats och nedskrivningar på 
grund av värdeminskning har gjorts vilket har fått effekten att posten har minskat med 526 tkr i nominellt 
värde. Kortfristiga fordringar utgörs till största del av kundfordringar och förutbetalda kostnader för hyra 
och arvode och uppgår till totalt 3,7 mkr. Posten består till största del av två kortfristiga lån till externa 
bolag. Likvida medel uppgår till 2,8 mkr. Det egna kapitalet uppgår per 2022-06-30 till 8,2 mkr. 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder och uppgår till 128 tkr.  
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Koncernens Resultaträkning       
tkr April-Juni April-Juni* Jan-Juni  Jan-Juni * Jan - Dec  
 2022 2021 2022 2021 2021  
Intäkter       
Nettoomsättning 29 63 179 88 88  
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0  
Summa intäkter 29 63 179 88 88  
       
Rörelsens kostnader       
Externa kostnader -280 -158 -531 -163 -247  
Personalkostnader -105 0 -140 0 0  
Summa rörelsens kostnader -385 -158 -671 -163 -247  
Rörelseresultat -356 -95 -492 -75 -159  
Finansiella intäkter och 
kostnader -1 82 117 127 538  
Resultat efter finansiella poster -357 -13 -375 51 379  
Skatt       
       
Periodens resultat -357 -13 -375 51 379  
Resultat per aktie -0,19 -0,01 -0,20 0,03 -0,04  
       
*Koncernen skapades i december 2021, jämförelsesiffrorna för kvartal 1 avser därför endast moderbolaget. 

 
Moderbolagets Resultaträkning      
tkr April-Juni April-Juni Jan-Juni  Jan-Juni  Jan - Dec 

 2022 2021 2022 2021 2021 
Intäkter      
Nettoomsättning 29 63 179 88 88 
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 
Summa intäkter 29 63 179 88 88 

      
Rörelsens kostnader      
Externa kostnader -279 -158 -530 -163 -247 
Personalkostnader -105 0 -140 0 0 
Summa rörelsens kostnader -384 -158 -670 -163 -247 
Rörelseresultat -355 -95 -491 -75 -159 
Finansiella intäkter och 
kostnader -165 82 -47 127 538 
Resultat efter finansiella poster -520 -13 -539 51 379 
Skatt      
      
Periodens resultat -520 -13 -539 51 379 
Resultat per aktie -0,27 -0,01 -0,28 0,03 0,20 
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*Koncernen skapades i december 2021, jämförelsesiffrorna för kvartal 1 och 2 avser därför endast moderbolaget. 
 
Koncernens balansräkning     
tkr 2022-06-30 2021-06-30* 2021-12-31  
Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Finansiella anläggningstillgångar 1 512 2 757 2 038  
Summa anläggningstillgångar 1 512 2 757 2 038  
     
Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  79   
Övriga fordringar 3 698 27 11  
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 133 0 0  
Kortfristiga placeringar 300 0 0  
Kassa och bank 2 844 256 6 710  
Summa omsättningstillgångar 6 975 362 6 721  
Summa tillgångar 8 487 3 119 8 759  
     
Eget kapital och skulder     
     
Eget kapital      
Aktiekapital 3 224 1 462 3 224  
Övrigt tillskjutet kapital  0   
Annat EK inkl periodens resultat 5 135 1 540 5 512  
Summa eget kapital 8 359 3 002 8 735  
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 128    
Övriga skulder 0 117 1  
Upplupna kostnader och förutbetalda 
inäkter 0  23  
Summa kortfristiga skulder 128 117 24  
Summa eget kapital och skulder 8 487 3 119 8 759  
     
*Koncernen skapades i december 2021, jämförelsesiffrorna för kvartal 1 avser därför endast 
moderbolaget. 
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Moderbolagets balansräkning    
tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar 2 012 2 757 2 038 
Summa anläggningstillgångar 2 012 2 757 2 038 

    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  79 0 
Övriga fordringar 3 533 27 11 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 133 0 0 
Kortfristiga placeringar 300 0  
Kassa och bank 2 345 256 6 710 
Summa omsättningstillgångar 6 311 362 6 721 
Summa tillgångar 8 323 3 119 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 4 971 1 540 5 512 
Summa eget kapital 8 195 3 002 8 735 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 128 0 0 
Övriga skulder 0 117 1 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda inäkter 0  23 
Summa kortfristiga skulder 128 117 24 
Summa eget kapital och skulder 8 323 3 119 8 759 
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Koncernens kassaflödesanalys     
  2022 2021 2021 
tkr  Jan - Juni Jan - Juni Jan - Dec 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  -375 51 379 
Justeringar för poster som inte ingår i årets kassaflöde  -1 -1 117 
Avskrivningar och nedskrivningar     
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändrigar av rörelsekapital  -376 50 496 
     
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital     
Förändringar av fordringar  -4 120 -364 -269 
Förändring av skulder  105 93 -1 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4 391 -221 226 
     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggingstillgångar  0 0 0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  526 -555 165 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  526 -555 165 
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission  0  5 287 
Emissionskostnader  0   
Inbetalat aktiekapital  0 0  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 5 287 
     
Årets kassaflöde  -3 865 -776 5 677 
Likvida medel vid periodens början  6 710 1 032 1 032 
Likvida medel vid periodens slut  2 844 256 6 710 
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Moderbolagets kassaflödesanalys     
  2022 2021* 2021 
tkr  Jan - Juni Jan - Juni Jan - Dec 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  -539 51 379 
Justeringar för poster som inte ingår i årets kassaflöde  -2 -1 117 
Avskrivningar och nedskrivningar     
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändrigar av rörelsekapital  -541 50 496 
     
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital     
Förändringar av fordringar  -3 955 -364 -269 
Förändring av skulder  105 93 -1 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4 391 -221 226 
     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggingstillgångar  0 0 0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  26 -555 165 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  26 -555 165 
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission  0  5 287 
Emissionskostnader  0   
Inbetalat aktiekapital  0 0  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 5 287 
     
Årets kassaflöde  -4 365 -776 5 677 
Likvida medel vid periodens början  6 710 1 032 1 032 
Likvida medel vid periodens slut  2 345 256 6 710 

 
 
*Koncernen skapades i december 2021, jämförelsesiffrorna för kvartal 1 och 2 avser därför endast moderbolaget. 
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Stockholm den 24 augusti 2022 
 
 
 
 
 
 
 
______________  _______________  
Per Nilsson   Marcus Bonsib   
 
 
 
 
 
______________   
Wictor Billström   
 
 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av revisor. 
 
Finansiell kalender 
Q3 2022  25 november 2022 
Q4 2022  24 februari 2023 
Årsredovisning 2022 24 mars 2023 
Årsstämma 2023 11 april 2023 
Q1 2023  9 maj 2023   
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