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”Efter slutfört förvärv och efterföljande notering av Scandinavian Astor Group AB söker 
vi aktivt efter nya spännande bolag som vill till börsen under 2023” – Marcus Bonsib, VD 
RVN. 
 
Bolagets finansiella översikt för helåret 2022 

- Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 3,9 MSEK. 

- Rörelsens kostnader uppgick till -1,6 MSEK. 

- Periodens resultat efter skatt uppgick till -780 TSEK. 

- Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK. 

- Substansvärdet uppgick till 10,7 MSEK. 

- Substansvärdet per aktie uppgick till 5,64 SEK 

 
Bolagets finansiella översikt för perioden oktober-december 2022 

- Rörelsens kostnader uppgick till -533 TSEK. 

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 234 TSEK. 

- Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK. 

- Substansvärdet uppgick till 10,7 MSEK. 

- Substansvärdet per aktie uppgick till 5,64 SEK 

 
Väsentliga händelser under perioden 

• RVN slutförde under perioden förvärvet av Scandinavian Astor Group AB via dotterbolaget 
Renewable Ventures Nordic 2 AB.  

• Extra bolagstämma beslutade att genomföra en sakutdelning av dotterbolaget Renewable 
Ventures Nordic 2 AB. Avstämningsdag var den 16 december 2022. Renewable Ventures Nordic 
2 AB ändrade sedan namn till Scandinavian Astor Group AB.  

 
Väsentliga händelser efter balansdagens utgång 

• Inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång.  
 

 
 
  Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec 
  2022 2021 2022 2021 
tkr         
Nettoomsättning 0 0 179 88 
Rörelseresultat -511 -72 -1 385 -159 
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VD-kommentar 
RVNs affärside är att investera i och stötta tillväxtbolag som vill börsnotera sig. Under året visade vi att 
vår affärsmodell fungerar genom investeringen i och den efterföljande noteringen av 
försvarsindustribolaget Scandinavian Astor Group (Astor). 
  
I slutet av september ingick RVN, genom dotterbolaget RVN2, avtal om att förvärva Astor efter ett nära 
samarbete med ledning och styrelse noterades Astor på Spotlight i början av januari 2023.  
 
Vi har goda förhoppningar om att kunna genomföra liknande affärer under 2023 men kommer alltid att 
prioritera kvalitet framför kvantitet – målsättningen är att arbeta med bolag som vi vill äga länge och där 
RVN kan stötta även efter en notering. 
 
Vår likviditet förvaltar vi genom bland annat brygglån och under kvartal två lämnade vi två brygglån till 
noterade bolag. Ena brygglånet är per sista december 2022 återbetalt i sin helhet inklusive räntor och 
uppläggningsavgift. Det andra brygglånet, som i substansvärderingen är upptaget till cirka 1,8 MSEK 
inklusive räntor och uppläggningsavgift, har delvis återbetalats. Vi har som ambition att genomföra fler 
investeringar i brygglån till noterade bolag under 2023, men följer noggrant hur marknaden utvecklar sig. 
 
 Totalavkastningsmässigt så var 2022 ett bra år för RVNs ägare och jag ser med tillförsikt fram emot 2023. 
  
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. 
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Substansvärdet per 31 december 2022 
Substansvärdet uppgick per sista december 2022 till 10,7 MSEK (11,3 MSEK per 30 september 2022). Att 
substansvärdet minskat beror främst på utdelningen av det tidigare helägda dotterbolaget RVN2. Bolaget 
har en portfölj av innehav i onoterade och noterade bolag värderat till cirka 4,9 MSEK (4,7 MSEK per 
sista september 2022).  Kassan uppgick till cirka 3,9 MSEK (2,3 MSEK per sista september 2022). Bolaget 
har inga långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Reliefed Technologies (utgör cirka 32,2 % av 
substansvärdet), brygglån till ett noterat bolag (utgör cirka 17 % av substansvärdet), GC Infra (2,8 %) och 
Norditek (2,4 %). Substansvärdet per aktie uppgår till 5,64 SEK (5,85 SEK per sista september 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 samt upplupen ränta.  

Kommentar till den finansiella utvecklingen för helåret 2022: 
Bolagets affärsidé är att investera i företrädesvis onoterade företag som bidrar till en hållbar utveckling 
inom exempelvis material- och energieffektivisering, förnyelsebar elproduktion och hållbar 
resurshantering.  
 
Rapportperioden omfattar perioden 2022-01-01 fram till 2022-12-31. Nedan presenteras siffrorna för 
bolaget. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt 
framgår under respektive rubrik. 
 
Resultaträkning  
Totala intäkter uppgick till 201 tkr för helåret 2022 vilket är en ökning med ca 113 tkr jämfört med 
motsvarande period 2021.  
Externa kostnader uppgår till 1,2 mkr för perioden januari-december och består till största del av 
kostnader relaterade till noteringen, börsplatsen och lokalhyra samt för genomförd strukturaffär med 
Astor. Avgiften för noteringen är av engångskaraktär.  
Personalkostnader som uppgår till 350 tkr utgörs av arvode till VD.  
Finansnettot uppgår till 604 tkr och består till största del av intäkter i samband med utställda lån och 
avyttringar av placeringar. Bolaget har också under året skrivit ned vissa innehav i noterade bolag till följd 
av den allmänna börsnedgången som skett under året.  
 
 
Balansräkning: 
Bolagets finansiella anläggningstillgångar uppgår till 2,3 mkr och består utav innehav i noterade och 
onoterade aktiebolag. Under året har vissa innehav avyttrats och nedskrivningar på grund av 
värdeminskning har gjorts.  
Kortfristiga fordringar utgörs till största del av två kortfristiga lån till externa bolag. Bolaget har under 
perioden också lånat ut 300 tkr i en konvertibel.  
Likvida medel uppgår till 3,9 mkr.  
Det egna kapitalet uppgår per 2022-12-31 till 7,9 mkr.  
Kortfristiga skulder utgörs av främst leverantörsskulder och uppgår till 309 tkr.  
 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår. Rapporten har inte granskats av revisor.  
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Resultaträkning         
tkr Oktober-December Oktober-December Jan-December Jan-December 
  2022 2021 2022 2021 
Intäkter         
Nettoomsättning 0 0 179 88 
Övriga rörelseintäkter 23 0 23 0 
Summa intäkter 23 0 201 88 
          
Rörelsens kostnader         
Externa kostnader -428 -72 -1 236 -247 
Personalkostnader -105 0 -350 0 
Summa rörelsens kostnader -533 -72 -1 586 -247 
Rörelseresultat -511 -72 -1 385 -159 
Finansiella intäkter och skulder 745 477 604 538 
Resultat efter finansiella poster 234 405 -780 379 
Skatt         
          
Periodens resultat 234 405 -780 379 
Resultat per aktie* 0,12 0,21 -0,41 0,20 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Antal aktier i RVN uppgick under samtliga perioder till 1 896 200 st. 
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Balansräkning     
tkr 2022-12-31 2021-12-31 
Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Finansiella anläggningstillgångar 2 289 2 538 
Summa anläggningstillgångar 2 289 2 538 
      
Omsättningstillgångar     
      
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   0 
Övriga fordringar 1 669 11 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 74 0 
Kortfristiga placeringar 300 0 
Kassa och bank 3 931 6 210 
Summa omsättningstillgångar 5 974 6 221 
Summa tillgångar 8 263 8 759 
      
Eget kapital och skulder     
      
Eget kapital      
Aktiekapital 3 224 3 224 
Övrigt tillskjutet kapital 0 0 
Annat EK inkl periodens resultat 4 731 5 512 
Summa eget kapital 7 954 8 735 
      
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 229 0 
Övriga skulder 0 1 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda inäkter 80 23 
Summa kortfristiga skulder 309 24 
Summa eget kapital och skulder 8 263 8 759 
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Bolagets kassaflödesanalys 2022 2021 
TKR     
      
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN            
resultat efter finansiella poster -780 378,8 
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   -300 
avskrivningar och nedskrivningar   416 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE 
FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL -780 494,8 
      
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL     
förändringar av fordringar -2 033 -269 
förändring av rörelseskulder 285 0,3 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -2 528 226,1 
      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
förvärv av immat. anläggningstillgångar 0 0 
förvärv av mat. anläggningstillgångar 0 0 
förvärv av fin anläggningstillgångar  249 -335 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 249 -335 
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
långfristiga lån  0 6 405 
nyemission 0 -1 118 
emissionskostnader 0 0 
kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 5 287 
      
årets kassaflöde -2 279 5 178 
likvida medel vid periodens början 6 210 1032 
likvida medel vid periodens slut 3 931 6 210 
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Stockholm den 24 februari 2023 
 
 
 
 
 
 
 
______________  _______________  
Per Nilsson   Marcus Bonsib   
 
 
 
 
 
______________  _______________  
Wictor Billström  Philip Asmar 
 
 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av revisor. 
 
 
 
 
 
Finansiell kalender 
Årsstämma 2023 11 april 2023 
Q1 2023  9 maj 2023 
Q2 2023  29 augusti 2023   
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