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Utvald finansiell data

TSEK
3 månader 

jan - mars 2022
3 månader

jan - mars 2021
Helår

jan - dec 2021

Nettoomsättning 71 63 1 114

Aktiverat arbete för egen räkning 836 1 219 4 388

Rörelseresultat -749 -2 031 -2 926

Resultat efter finansiella poster -863 -830 -2 964

Balansomslutning 6 445 5 913 6 993

Likvida medel 947 4 253 2 147

Resultat per aktie (SEK) -0,3361 -0,3233 -1,1547

Eget kapital per aktie (SEK) 1,0392 2,2067 1,3752

Soliditet (%) 41% 96% 50%
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Första kvartalet (jan-mars) 
• Bolagets nettoomsättning uppgick till 71 TSEK (63) 
• Bolagets rörelseresultat uppgick till -749 TSEK (-2 031)
• Resultat per aktie uppgick till -0,3361 SEK (-0,3233)*
• Soliditeten uppgick till 41% (96)**

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 2 567 048 aktier. Under perioden genomfördes en split om (31:1). Efter periodens 

utgång genomfördes en emission av units, vilken ökade Bolagets antal aktier till 4 470 020 stycken.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Sammanfattning av rapporten Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 15 mars meddelar Vultus att Bolaget lanserat 
ett nytt GraphQL API som ger utvecklare möjlighet 
att enkelt integrera Vultus övervaknings- och 
gödslingstjänster i sin plattform.  

• Den 13 april meddelar Vultus att Bolaget planerar 
notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) och 
har anlitat Sedermera Corporate Finance AB som 
finansiell rådgivare.  

• Den 19 april tillkännager Vultus att Bolaget 
godkänns för notering på Spotlight och publicerar 
även memorandum för den kommande 
noteringsemissionen om initialt cirka 11 MSEK, 
vars anmälningsperiod pågick från den 21 april 
till och med den 5 maj 2022. Genom inlösen av 
teckningsoptioner av serie TO 1 kan Vultus tillföras 
ytterligare högst cirka 11,65 MSEK ett år efter 
noteringen. Inför noteringsemissionen avtalade 
Bolaget om teckningsförbindelser med ett antal 
externa investerare, motsvarande cirka 81,4 procent 
av den initiala emissionsvolymen.

• Den 21 april meddelar Vultus att anmälningsperioden 
inleds i Bolagets noteringsemission. 

• Den 22 april meddelar Vultus att Bolaget ingått ett 
samarbetsavtal med TKS Agri AS (”TKS Agri”), en 
av Europas ledande tillverkare av foderutrustning. 
Vultus ska tillsammans med TKS Agri utveckla 
och kommersialisera en fjärranalystjänst som 
sammankopplar precisionsutfodring och 
övervakning av de viktigaste näringsvärdena i grödor. 
Tjänsten möjliggör kunskapsbaserade beslut för 
rådgivare och lantbrukare och kommer att göra 
det möjligt att minska lantbrukarnas kostnader för 
insatsvaror. Tjänsten förväntas kunna lanseras och 
generera intäkter under första kvartalet 2023.

• Den 10 maj tillkännager Vultus att Bolagets 
noteringsemission fulltecknats. Handel med Vultus 
aktie och teckningsoption av serie TO 1 inleds 
på Spotlight Stock Market den 20 maj 2022. I 
samband med planerad första dag för handel har 
Vultus utsett Sedermera Corporate Finance AB till 
likviditetsgarant för Bolagets aktie. Som en del av 
Vultus finansieringsplan kommer Bolaget emittera 
teckningsoptioner av serie TO 2 vederlagsfritt med 
avstämningsdag den 20 juli 2022 till samtliga som är 
aktieägare i Bolaget vid denna avstämningsdag.

• Den 16 maj kallar Vultus till årsstämma fredagen den 
17 juni 2022 kl. 13:00 på Scheelevägen 15 i Lund. 

• Den 20 maj meddelar Vultus första dag för handel på 
Spotlight. 

Med “Vultus” eller “Bolaget” avses Vultus AB med organisationsnummer 559074-4313



Vultus har passerat ett händelserikt första kvartal 
där vi skapat förutsättningar för Bolagets tillväxt och 
kommersialisering. Vultus är nu ett noterat bolag på 
Spotlight och jag vill passa på att tacka alla som valt att 
investera i vår noteringsemission och hälsa nya aktieägare 
välkomna! Marknadsläget kopplat till kapitaliseringar 
är utmanande och det är därför extra glädjande att vi 
kunnat genomföra en framgångsrik emission, vilket är en 
indikation på Vultus potential, som ESG-bolag, med en 
lösning på ett tydligt hållbarhetsproblem.

Sedan 2016 har vi bedrivit omfattande forskningsstudier 
och utvecklat en konkurrenskraftig plattform. Vi 
har på kort tid lyckats bygga fasta relationer med 
samarbetspartners både nationellt och internationellt och 
validerat vår plattform i varierad vegetation för att skapa 
en bredd i vårt erbjudande. Vi har bevisat att vår plattform 
ger beslutsunderlag som förändrar och effektiviserar 
jordbruksarbetet. I flera fältstudier uppvisar Fertilizer Ninja 
en förbättrad avkastning på befintliga arealer samtidigt 
som andelen insatsvaror minskas. Kombinationen av 
ökad avkastning och minskad mängd insatsvaror, som 
konstgödsel, är ett tydligt bevis på att plattformen fyller 
en viktig funktion i framtidens jordbruk. Det är också 
denna kombination som driver intresset för vår produkt. 

Genom att erbjuda digitala plattformar möjligheten 
att integrera Vultus rekommendationer når vi nya 
intäktskällor via plattformar som redan har en bred 
kundgrupp. En stor del av vårt försäljningsarbete 
riktas mot partnerskap där Fertilizer Ninja integreras i 
partnerns digitala plattform. Vårt arbete med försäljning 
och samarbeten växlas nu upp och kapitalet från 
noteringsemissionen kommer att driva vår tillväxt och 
expansion. 

Nyligen ingick vi ett samarbetsavtal med TKS Agri för 
att utveckla en fjärranalystjänst som kombinerar våra 
teknologier. TKS Agris precisionsutfordring i kombination 

med analyser skapade i Vultus plattform ger kött och 
mjölkproducenter en klar bild över mängden tillsatser 
utöver grovfodret som varje individ behöver. Tjänsten 
möjliggör kunskapsbaserade beslut för rådgivare och 
lantbrukare, och kommer att göra det möjligt att minska 
lantbrukarnas kostnader för fodertillskott med potentiellt 
minst 20%. Under första kvartalet 2023 förväntas tjänsten 
lanseras och generera intäkter.

Vi ser nu fram emot kommande period och förutom 
vårt sälj- och organisationsfokus kommer vi att arbeta 
med målsättningen att ytterligare bredda plattformens 
rekommendationer. Vi ser en fortsatt efterfrågan av att 
skapa fler grödospecifika analyser genom våra pågående 
studier av bland annat potatis och grovfoder (vallskörd). 
Mot bakgrund av dramatiskt ökade priser på konstgödsel 
ser vi även en ökad efterfrågan av analys gällande fosfor 
och kalium, vilka är viktiga näringsämnen för grödor.

Det nyligen avslutade kvartalet har utan tvekan varit 
ett av de mest intensiva i Vultus historia. Jag vill därför 
tacka alla som har varit inblandade i den framgångsrika 
noteringsemissionen, och de som har bidragit till att 
ta Bolaget till denna fas. Tillsammans kommer vi nu att 
fortsätta att bygga verksamheten och Vultus plattform för 
vidare framtida tillväxt. 

Lund den 20 maj 2022

Per Karlsson
Verkställande direktör 
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VD Per Karlsson har ordet

Jag vill tacka 
alla som valt att 

investera i vår 
emission och hälsa 

nya aktieägare 
välkomna!

” Om Vultus AB

Vultus är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. 
Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för 
precisionsjordbruk via satelliter. Med hjälp av satellitbilder 
samlar Bolagets plattform in data från odlingsfälten – data 
som används för att analysera fälten och som används för 
att framställa åtgärdsförslag som lantbrukaren använder 
för att kunna odla mer effektivt. 

En stor utmaning inom lantbruket är att tillföra rätt mängd 
näring till jordbruksmarken, dels för att optimera grödans 
tillväxt och dels för att ta hänsyn till lagstiftning, miljö och 
ekonomi. Vultus AI-plattform, Fertilizer Ninja, erbjuder 
fältspecifika rekommendationer för var näringen bäst 
ska fördelas på fältet. Resultatet är tillförlitligare skördar, 
högre avkastning och minskad andel insatsvaror. Bolaget 
hjälper lantbrukare att spara upp till 30% av kostnaderna 
för gödselanvändning. 

Vultus plattform är internationellt skalbar och Bolaget har 
inlett kommersialiseringsfas för framtida försäljning inom 
den globala marknaden för precisionsjordbruk. Vultus 
säljer till aktörer i EU, Storbritannien och Brasilien.

Fertilizer Ninja – digitaliserar jordbruket
Fertilizer Ninja är ett digitalt verktyg som via ett API kan 
integreras i Vultus partners plattformar. Fertilizer Ninja 
är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. 
Tjänsten erbjuder även historiska data för att jämföra 
resultat över tid, vilket är viktigt för att fastställa odlings-, 
gödnings- och bevattningsplaner.

Hållbara metoder inom jordbruket kan hjälpa till 
att återställa jordbruksmarkens hälsa, lagra kol och 
minska miljöpåverkan. Avrinningen från överanvänd-
ning av kväve och fosfor har allvarliga miljömässiga 
återverkningar, vilket orsakar grundvattenföroreningar 
och stora säsongsbetonade algblomningar i haven.

Hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet är 
kritiska utmaningar. Genom att optimera användningen 
av gödselmedel och ge tidiga varningar om risker för 
växtsjukdomar kan både kostnader och miljöpåverkan 
minskas.

AI-plattformens förmåga att på detaljnivå omvandla 
satellitdata till precisa rekommendationer bygger på test 
och verifikation av historiska förhållanden. Jordprover och 
analys av grödor ligger till grund för att ytterligare förfina 
Bolagets algoritm. Vultus AI-plattform gör det lättare för 
odlare att optimera sina insatser och fatta mer effektiva 
och hållbara beslut.

Fertilizer Ninjas applikationer hjälper lantbrukarna 
med;
 
Plantering: besluta om vilken typ av gröda som 
ska planteras, täckning och frödensitet, baserat på 
markegenskaper.

Odling: förbättra skötseln av grödor genom att 
spåra grödans tillväxt, hälsa och jordkvalitet, och 
variera användningen av insatsvaror som vatten och 
gödningsmedel.

Skörd och lagring: stödjer planeringen av skördelogistik 
genom skördeprognoser.

Vultus erbjuder en 
komplett gödningsguide 
för lantbrukare. Baserat 
på satellit- och väderdata 
skapas fältspecifika 
kartor för spridning av 
gödselmedel, unika för de 
olika behoven för varje fält



Finansiell översikt

Intäkter och resultat
Bolaget har haft en nettoomsättning på 71 (63) TSEK 
under räkenskapsårets första kvartal. Vidare har Bolaget 
aktiverat arbete för egen räkning på 835 (1 219) TSEK 
avseende utvecklingskostnader. Kostnaderna avser främst 
fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. Resultatet efter 
skatt för  räkenskapsårets första kvartal uppgick till -863 
(-830) TSEK. 

Finansiell ställning
Per den 31 mars 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 
947 (4 253) TSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma 
tidpunkt till 2 668 (5 665) TSEK. Soliditeten uppgick vid 
kvartalets utgång till 41 (96) %.   
 
Bolaget bedömer att det finns tillräckligt med likviditet 
för de kommande tolv månaderna. Vultus genomförde en 
emission av units (aktier och teckningsoptioner av serie 
TO 1) efter periodens utgång, under april/maj 2022, vilken 
tillförde Bolaget cirka 11 MSEK före emissionskostnader. 
Genom inlösen av teckningsoptioner TO 1 den 16 mars  
– 6 april 2023 kan Bolaget vid fullt nyttjande tillföras 
ytterligare cirka 11,65 MSEK före emissionskostnader. 

Bolaget  avser vid avstämningsdagen den 20 juli 2022 
emittera teckningsoptioner av serie TO 2 till samtliga 
som är aktieägare i Bolaget vid denna avstämningsdag. 
Teckningsoptioner av serie TO 2 är en del i Bolagets 
finansieringsplan. Genom inlösen av teckningsoptioner 
TO 2, under planerad nyttjandeperiod som avses pågå 
från och med den 14 september till och med den 5 
oktober 2023, kan Bolaget vid fullt nyttjande tillföras cirka 
11 MSEK före emissionskostnader.

Investeringar
Bolaget har under kvartalet aktiverat immateriella 
tillgångar kring arbete för egen räkning på 836 (1 219) 
TSEK. 

Avskrivningar
Under kvartalet har avskrivningar på immateriella 
tillgångar uppgått till 18 (18) TSEK.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid 
upprättandet av sina finansiella rapporter.

Personal
Bolaget hade motsvarande 8 (15) heltidsanställda per den 
31 mars 2022. 

Transaktioner med närstående
Det finns, utöver sedvanlig ersättning till ledande 
befattningshavare, inga transaktioner med
närstående.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på Vultus
verksamhet. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta 
risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. För utförlig 
beskrivning av risker hänförliga till Bolaget och dess aktier 
hänvisas till memorandum utgivet av styrelsen i april 
2022.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Ägarförteckning
För Vultus ägarförteckning hänvisas till Spotlight via 
följande länk: https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/
irabout?CompanyId=9055

Aktien
Vultus aktie noterades på Spotlight  den 20 maj 
2022. Aktiens kortnamn är ”VULTS” och ISIN-kod är 
SE0017616006. Per den 31 mars 2022 uppgick antalet 
aktier i Vultus till 2 567 048 stycken. Under perioden 
genomfördes en split om (31:1). Bolaget har ett aktieslag. 
Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar 
och resultat.

Efter periodens utgång genomförde Bolaget en emission 
av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Genom 
initial emission ökade antalet utestående aktier och röster 
med 1 902 972 från 2 567 048 till 4 470 020. Aktiekapitalet 
ökade med 380 594,40 SEK från 513 409,60 SEK till  
894 004,00 SEK.

Teckningsoptioner 
I samband med Vultus emission av units, genomförd 
under april/maj 2022 emitterades aktier och 
teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av 
teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje 
teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till 
en kurs inom intervallet 5,80 – 12,25 SEK per aktie. 
Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 
procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för 
aktien enligt Spotlights officiella kursstatistik under den 
period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar 
innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen 
kommer att offentliggöras en till två dagar innan den 
första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd 
av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under 
perioden 16 mars - 6 april 2023. Vid nyttjade av alla 
teckningsoptioner av TO 1 kommer Bolaget att erhålla 
cirka 11,65 MSEK.

Det finns totalt 98 363 kvalificerade personaloptioner 
av serie TO 3. Nyttjandeperioden för optionerna infaller 
mellan den 20 mars 2022 till och med den 31 december 
2025. 
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SEK
2022-01-01
2022-03-31

2021-01-01
2021-03-31

2021-01-01
2021-12-31

Nettoomsättning 70 585 62 519 1 114 405

Aktivt arbete för egen räkning 835 828 1 219 158 4 388 342

Övriga rörelseintäkter 3 061 52 799 65 727

Rörelsens intäkter 909 474 1 334 476 5 568 474

Råvaror och förnödenheter -20 179 0 0

Övriga externa kostnader -389 657 -347 826 -1 732 802

Personalkostnader -1 203 471 -1 796 588 -6 686 908

Avskrivningar -17 617 -17 617 -70 469

Övriga rörelsekostnader -27 694 -2 257 -4 111

Rörelseresultat -749 144 -829 812 -2 925 817

  

Finansiella poster -113 581 2 -38 460

Resultat före skatt -862 725 -829 810 -2 964 276

Skatt på periodens resultat 0 0 0

Resultat efter skatt -862 725 -829 810 -2 964 276

Resultaträkning
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SEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 136 084 1 201 541 4 317 873

Summa anläggningstillgångar 5 136 084 1 201 541 4 317 873

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 238 0 0

Övriga fordringar 309 727 302 131 151 710

Förutbetalda kostnader 49 813 157 150 376 659

Kassa/bank/finansiella placeringar 946 774 4 252 668 2 147 251

Summa omsättningstillgångar 1 308 551 4 711 949 2 675 619

Summa tillgångar 6 444 635 5 913 490 6 993 492

Balansräkning
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SEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Eget kapital och skulder   

Bundet eget kapital

Aktiekapital 513 410 82 808 82 808

Fond för utvecklingsutgifter 5 136 084 1 201 541 4 317 873

Summa bundet eget kapital 5 649 494 1 284 349 4 400 681

Fritt eget kapital

Överkursfond 14 638 174 14 638 174 14 638 174

Balanserat resultat -16 757 345 -9 427 924 -12 544 256

Periodens resultat -862 725 -829 810 -2 964 276

Summa fritt eget kapital -2 981 897 4 380 439 -870 359

Summa eget kapital 2 667 597 5 664 788 3 530 322

Långfristiga skulder

Obligationslån 2 549 952 0 2 549 972

Summa långfristiga skulder 2 549 952 0 2 549 972

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 162 518 19 040 6 625

Övriga skulder 227 577 220 501 190 330

Upplupna kostnader 836 991 9 160 716 243

Summa kortfristiga skulder 1 227 086 248 701 913 198

Summa Eget kapital & Skulder 6 444 635 5 913 490 6 993 492

Balansräkning
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2022-01-01
2022-03-31

Eget kapital (SEK)
Aktiekapital

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Periodens 

resultat Totalt

Ingående balans 1 januari 2022 82 808 14 638 174 -12 544 256 4 317 873 -2 964 276 3 530 322

F.g. års fria egna kapital balanseras prel. -2 964 276 2 964 276 0

Fondemission 2022-03-14 430 602 -430 602 0

Q1: Aktivering utveckling -818 211 818 211 0

Q1: Resultat -862 725 -862 725

Eget kapital 31 mars 2022 513 410 14 638 174 -16 757 345 5 136 084 -862 725 2 667 597

Förändring av eget kapital
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Kommande 
redovisningstillfällen

• Årsstämman äger rum den 17 juni 2022.
• Halvårsrapport Q2 för 2022 publiceras den 26 augusti 2022.                                          
• Delårsrapport Q3 för 2022 publiceras den 25 november 2022.
• Bokslutskommuniké (Q4) för helåret 2021/2022 publiceras den 24 februari 2023.

Lund 20 maj 2022
Vultus AB

Per Hökfelt  Björn Lundsten
Styrelseordförande  Styrelseledamot

Malin Stavlind  Ophir Mubarik
Styrelseledamot  Styrelseledamot

Robert Schmitt  Per Karlsson
Styrelseledamot  Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Karlsson, Verkställande direktör

Vultus AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund,

Hemsida: www.vultus.se
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
Investor relations kontakt: Per Karlsson
Orgnr: 559074-4313




