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Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 

Detta dokument utgör den första 9m-delårsrapporten för I Love Lund AB (publ), org. nr 559085–0334. 
Någon motsvarande historisk 9m delårsrapport finns inte tillgänglig och jämförelsetal relaterar därför till 
helår 2021. 
 

Sammandrag 
 

● Nettoomsättningen för januari - september 2022 uppgick till 0 TSEK 
● Rörelseresultatet för januari - september 2022 uppgick till -7,9 MSEK 
● Resultat per aktie uppgick till -20,7 SEK 
● Soliditeten uppgår till 98,9% 

(SEK)   
2022-01-01 - 
2022-09-30 

2021-01-01 - 
2021-12-31 

Nettoomsättning  0 0 
Rörelseresultat  -2 303 365 -1 585 121 
Resultat efter finansiella poster  -7 885 917 -1 621 649 
Periodens resultat  -7 885 917 -1 621 649 
Resultat per aktie*  -20,7 -4,5 
Soliditet (%)  98,9% 99,7% 
Aktiekurs **  240 - 
Bedömt substansvärde per aktie *** 211 - 
Eget kapital  50 613 550 53 499 466 
Antal utestående aktier  380 250 36 025 

* Justerat för split i Aug22.    
** I Love Lunds B-aktier noterades 23Sep22. Värdet avser periodens slut.  
*** Värdet definieras som summan av tillgångarnas bedömda marknadsvärde minus skulderna. Värdet avser periodens slut. 
Justerat för split i Aug22. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022 

● Ny investering i Pembio AB  
● Följdinvesteringar i befintliga portföljbolag i bland annat Finshark och Imvi 
● Nedskrivningar för befarade förluster minskade 
● Notering på Spotlight Stock Markets handelsplats 
● Uppdelning av aktier, s.k. split, på 10:1 
● Inga större realiserade s.k. exits, d.v.s. fullständiga utförsäljningar av portföljbolag 
● Antalet aktieägare uppgår till över 340, upp 300%+ på årsbasis 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

● Mindre följdinvesteringar i ett antal portföljbolag 
● Radinn AB gör en stor emission på betydligt lägre värdering än tidigare 
● I Love Lund AB utvärderar ytterligare nya investeringar närmare 
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VD har ordet 

Kära aktieägare.  
 
Under årets nio första månader har vår portfölj utvecklats med fem helt nya portföljbolag samt 
följdinvesteringar har genomförts i ett dussin existerande bolag. Trots marknadsoro och volatilitet 
tycker jag att vi har lyckats bibehålla en välbalanserad portfölj av bolag med goda tillväxtmöjligheter 
över tid. En god riskavvägd portföljstruktur, där inte alla ägg läggs i samma korg, är vägen fram i 
nuvarande snålblåst. Vi känner oss trygga i våra arbetsprocesser och arbetar på långsiktigt. 
 
Finansiellt har vi fortsatt en väsentligt stor likviditetsposition om över tiotalet miljoner kronor i 
slutet av perioden. Investeringstakten har varit mer försiktig än tidigare år och med primärt fokus 
på existerande portföljbolags behov. Rörelsekostnaderna ökar något under periodens sista kvartal 
främst på grund av externa kostnader kring notering. Det negativa resultatet från de finansiella 
posterna har skett i takt med sjunkande aktiekurser och valda nedskrivningar, ofta för befarade 
istället för bevittnade, förluster. Sammantaget ger periodens niomånadersresultat i 
resultaträkningen ett tapp på bokföringsmässigt SEK 7 885 917, där även trenden bestått för det 
senaste tredje kvartalet med SEK 2 326 186. 
 
Under senaste kvartalet har det internt bedömda substansvärdet bibehållit sig någorlunda stabilt, 
till SEK 211,19 per aktie. 
 
Vår nuvarande situation med mycket hög soliditet och en ordentligt stor kassaposition har skapat 
finansiell styrka och operativ flexibilitet. Det passar väl när vi nu går in i sluttampen av detta år, för 
den generella aktiemarknaden ett tufft annus horribilis, vilket just för oss ger förutsättningar att 
tillvarata de investeringsmöjligheter och klara de hårda utmaningar som uppstår. 
 
Ständigt håller vi uppsikt över våra mest väsentliga innehav för att på bästa sätt kunna justera med 
kapital och eller råd till ledningarna, extra viktigt nu i dessa dyrtider. Liksom de fem senaste 
kvartalen rekommenderar vi entreprenörerna konservering av sitt tillgängliga fria kapital, att spänna 
bågen något mindre hårt och ha ett utökat fokus på vinstgenerering och finansiering istället för att 
ta marknad. Bistra tider, lågkonjunktur och minimal riskaptit är verkligheten våra egna portföljbolag 
navigerar i. Kommande emissionsrundor kräver just nu stora rabatter för att attrahera kapitalet 
som ofta värderar utifrån bolags runway, dvs tills kassan sinat, inte för andra inneboende kvaliteter. 
 
I tredje kvartalet genomfördes investeringar i existerande bolag, i bland annat Finshark, LifeFinder, 
Imvi och Radinn. Det sistnämnda genomför även i kommande kvartal en emission på en relativt 
klart lägre värdering och med stor utspädning vid uteblivet deltagande. Speciellt vill jag hälsa vårt 
senaste nyförvärv välkommet - Pembio AB - som vi nyligen investerat en halv miljon kronor i. 
Pembio har skapat nästa generations produktivitetsplattform som ger teams och bolag verktygen 
de behöver för att lyckas med hybrid-remote arbete i digitala arbetsrum. Vi blir första externa 
aktieägare, och med kapitalet kan bolaget nu öka satsning på marknadsföring och marknadsinträde. 
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Antalet aktieägare, s.k. ilovelundare, har under period ökat kontinuerligt, och uppgår i skrivande 
stund till ca 350 st, upp över 300% på årsbasis. Vissa har tillkommit via vårens emission och 
ägarspridningar, och andra efterföljande vår notering på Spotlight i september. Med noteringen når 
vi nu lättare nya investerargrupper samt ger våra aktieägare möjligheten att ompositionera sig. De 
tre primära syftena med noteringen är tillgänglighet, exponering och positionering. Strategiskt, 
operativt och taktiskt bibehåller vi samma verksamhetsmål som tidigare. Själva aktiekursen ses som 
en residual. Vi talar därför inte upp kursen, stödköper inte, och har ingen omsättningsgarant. 
 
På aktivitetssidan har vi genom hela året, och fortsatt under tredje kvartalet, genomfört 
företagspresentationer av flera av våra portföljbolag, normalt första fredagen i varje månad. Även 
sociala aktiviteter genom allt från sportfrukostar, lunchmöten och övriga samkväm på lokal har 
varit välbesökta. Allmän match-making och rådgivning pågår naturligtvis kontinuerligt. Och så vill jag 
slå ett slag för alla våra obokade drop-in möten på torsdagseftermiddagar. Då får jag och team 
möjlighet att träffa både våra aktieägare och andra, i grupp eller enskilt. Alla dessa möten är 
ovärderliga inslag för att tillgängliggöra och synliggöra varandra i vårt I Love Lund-nätverk. 
 
Så med ovan faktorer i minnet vill jag understryka att som kärnverksamheter inte bara hårda 
värden, utan även mjuka och indirekta värden, anammas av vårt fina bolag. Var delägare kan 
maximera sin egen värdeutveckling med vårt erbjudande om både goda investeringar och 
aktiviteter i Lund. Just därför vågar jag påstå att en investering med I Love Lund nog allt kan vara 
den mest meningsfulla finansiella investering en Lundabo faktiskt kan göra. 
 
Behovet av en lokalt förankrad investeringsportfölj i Lund är tydlig. Det behovet känner jag att vi 
levererar väl på. Vår lokala stöttning med kapital, kompetens och nätverk behövs som allra mest 
just nu i lågkonjunkturens dalgång. 
 
Lund är bäst och det är en sann ynnest att få utvecklas och verka i Lund mitt bland alla oss trevliga 
och hjärtliga lundensare, var dag. Och med oss blir Lund starkare. Vi gör riktig nytta. 
 
Björn Englund 
Verkställande direktör 
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Om I Love Lund 

I Love Lund AB är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, 
företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten 
ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare 
och övriga intressenter runt bolaget. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans 
med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad 
värdeökning över en konjunkturcykel. Investeringsportföljen har en bred och diversifierad 
sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Vi tar 
minoritetspositioner, inte majoritetsägande. En röd tråd är att bolagen ska få arbeta fritt, men där 
synergier kan uppstå med den expertis som finns i och runt vårt bolag, där vi kan ge understöd 
och agera bollplank vad gäller strategier och styrning. Bolaget har idag åtta personer i 
verksamheten, fördelat på anställda, styrelse, konsulter och studenter. 

Investeringsportföljen 

I Love Lunds investeringsportfölj består vid utgången av det tredje kvartalet 2022 av drygt femtio 

bolag, främst i onoterade tillväxtbolag i tidig bolagsfas och med innovationshöjd. Innehaven är vitt 

sprida över flertalet sektorer och industrier, och är koncentrerade till Lund (Lund) eller i några fall 

inom Greater Lund area (Lund+). Utöver rena aktieinnehav finns även aktieliknande investeringar 

såsom konvertibellån, lån och optioner, dock enbart i mindre omfattning. 

 
Väsentligaste portföljbolagsinnehaven 
 

Portföljbolag Antal aktier  Ägarandel Verksamhet Säte 

Alfa Laval AB 14 000 Noterat 0,003% Värmeöverföring och flödeshantering Lund 

Finshark AB 1 060 Onoterat 7,6% Open banking/fintech Lund 
Parlametric AB 285 Onoterat 8,2% Al-baserade analysverktyg Lund 

Camurus AB 13 500 Noterat 0,02% Behandlingar för kroniska sjukdomar Lund 

Sensative AB 34 500 Onoterat 1,8% loT-teknologi Lund 
The Quantum Group AB 417 Onoterat 21,4% Teknik inom energi-infrastruktur Lund 

Bevakningsgruppen AB 444 440 Onoterat 5,3% Bevakning-och säkerhetstjänster Lund 

Beammwave AB 189 232 Noterat 1,4% Antennteknologi Lund 
IamRunBox AB 11 278 Onoterat 5,6% Ryggsäckar för löpning Lund 

Radinn AB 171 Onoterat 0,3% Elsurfbrädor Lund+ 

Stirling Versal AB 80 Onoterat 0,4% Produktutveckling inom miljöteknik Lund 
Apparkingspot / Linky AB 6 052 255 Onoterat 18,0% Plattform för P-platsdelning Lund+ 

Life Finder Systems Int. AB 1 475 Onoterat 11,5% loT-system för livräddning Lund 

Edgy Veggie AB 99 Onoterat 5,4% Vegetariskt köttsubstitut Lund+ 
Saga Diagnostics AB 198 649 Onoterat 0,4% Cancerdiagnostik Lund 

Katam Technologies AB 235 Onoterat 3,0% Precisionsmätning för skogsbruk Lund+ 

HouseID AB 6 959 Onoterat 7,6% Plattform för digitaliserat husägande Lund 
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Invono AB 505 166 Onoterat 2,8% SaaS-platform för digitalisering av org. Lund+ 
Meltspot AB 2 480 Onoterat 2,9% Analysverktyg inom business Intelligence Lund+ 

Immune Biotech AB 400 Onoterat 0,6% Probiotika Lund 

EC2B Mobility AB 260 Onoterat 12,2% Mobiltjänst för fastighetsaktörer Lund 
Pembio AB 65 790 Onoterat 2,6% Produktivitetsplattform  Lund 

Ilfco AB 12 500 Onoterat 20,0% Vattenfilter Lund 

Bintel AB 22 137 Onoterat 1,7% Digital sophantering Lund 
Övriga knappt 30 innehav      

De största och därmed mest väsentliga innehaven uppgår till ett femtontal portföljbolag, med 

antingen bokförda värden eller bedömda substansvärden om mer än en miljon kronor vardera. 

Dessa innehav motsvarar närmare 70% av vår totala aktieallokering i bokförda termer, och nästan 

80% av det bedömda värdet. En god diversifiering i aktieportföljsstrukturen eftersträvas, så I Love 

Lund inte står och faller med något enskilt innehav, sektor eller industri. 
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Finansiell information 

Detta dokument utgör den första 9m delårsrapporten för I Love Lund AB (publ), org. nr 559085–0334. 
Någon motsvarande historisk 9m delårsrapport finns inte tillgänglig och jämförelsetal relaterar därför till 
helår 2021. 
 

Resultaträkning 

(SEK) 
2022-06-30 - 
2022-09-30 

2022-01-01 - 
2022-09-30 

2021-01-01 - 
2021-12-31 

Intäkter    
Nettoomsättning   0 

    
Rörelsekostnader    
Övriga externa kostnader -632 942 -1 464 509 -478 838 
Personalkostnader -306 721 -838 856 -1 106 283 

Totala rörelsekostnader -939 663 -2 303 365 -1 585 121 

    
Rörelseresultat -939 663 -2 303 365 -1 585 121 

    
Finansiella poster    
Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 0 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 146 -116 489 1 111 343 
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar -1 292 577 -5 306 933 -1 163 139 
Räntekostnader och liknande resultatposter -100 000 -175 000 -56 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 908 15 908 15 324 
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -38 0 
Förlust på kortsiktig fordran 0 0 0 

Finansiella poster, netto -1 386 523 -5 582 552 -36 528 

    
Resultat efter finansiella poster -2 326 186 -7 885 917 -1 621 649 

    
Resultat före skatt -2 326 186 -7 885 917 -1 621 649 
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Balansräkning 

(SEK) 2022-09-30 2021-12-31 

   
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar   
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag 2 484 450 4 532 371 

Andra långsiktiga värdepappersinnehav 37 870 761 31 422 074 

Summa anläggningstillgångar 40 355 211 35 954 445 

   
Omsättningstillgångar   
   
Övriga fordringar 290 000 1 475 000 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 90 000 0 
Kassa och bank 10 457 217 16 242 191 

Summa omsättningstillgångar 10 837 217 17 717 191 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 51 192 428 53 671 636 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital   
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 3 802 500 3 602 500 

Summa bundet eget kapital 3 802 500 3 602 500 

   
Fritt eget kapital   
Fri överkursfond 4 800 000 30 160 881 
Balanserad vinst eller förlust 49 896 967 21 357 734 

Periodens resultat -7 885 917 -1 621 649 

Summa fritt eget kapital 46 811 050 49 896 966 

   
Summa eget kapital 50 613 550 53 499 466 

   
Kortsiktiga skulder   
Leverantörsskulder 466 750 0 
Övriga skulder 77 128 137 170 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 000 35 000 

Summa kortfristiga skulder 578 878 172 170 

   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 192 428 53 671 636 

 

  



 

Delårsrapport Jan-Sep 2022 I Love Lund AB 
 9 

Kassaflödesanalys 

(SEK) 2022-01-01 - 2022-09-30 2021-01-01 - 2021-12-31 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

  

Rörelseresultat före finansiella poster -2 303 365 -1 585 121 

Justering för avskrivning 0 0 

 -2 303 365 -1 585 121 

Erhållen ränta 15 908 15 324 

Erhållna utdelningar 99 800 28 515 

Erlagd ränta -38 -56 

 -2 187 695 -1 541 338 

Ökning/minskning övriga kortsiktiga fordringar 1 095 000 -983 016 

Ökning/minskning leverantörsskulder 466 750 0 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -60 042 -75 824 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -685 987 -2 600 178 

   
INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
Investeringar i intresseföretag 0 -651 520 

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -10 793 567 -20 020 960 

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 694 580 6 762 355 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 098 987 -13 910 125 

   
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Nyemission 5 000 000 31 540 881 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 000 000 31 540 881 

   
Periodens kassaflöde -5 784 974 15 030 578 
Likvida medel vid periodens början 16 242 191 1 211 613 

Likvida medel vid periodens slut 10 457 217 16 242 191 

 

 

Förändringar i eget kapital 

2022-01-01 - 2022-09-30 Aktiekapital Överkursfond 
Balanserat 
resultat 

Periodens 
resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 3 602 500 30 160 881 21 357 735 -1 621 649 53 499 467 

Disposition enligt beslut av årsstämma:  -30 160 881 28 539 232 1 621 649 0 

Nyemission 200 000 4 800 000   5 000 000 

Årets resultat       -7 885 917 -7 885 917 

Belopp vid årets utgång 3 802 500 4 800 000 49 896 967 -7 885 917 50 613 550 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen 

 
Intäkter och kostnader 
Nettoomsättningen under perioden uppgick till SEK 0 (0). Rörelsens kostnader uppgick under 
perioden till SEK -2 303 365, varav SEK -1 464 509 avsåg övriga externa kostnader och SEK -838 
856 avsåg personalkostnader. Kostnaderna har främst ökat till följd av ett ökat antal anställda samt 
noteringsprocessen. Rörelseresultatet uppgick således under perioden till SEK -2 303 365. 
 
Finansiella poster 
Resultat från finansiella poster uppgick netto till SEK -5 582 552 under perioden. Posten tyngdes 
särskilt av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar där vår nedskrivningspolicy gör att vi 
skriver ner när vi företagsspecifikt befarar, dvs inte bevittnar, en förlust. Resultat efter finansiella 
poster uppgick för perioden till SEK -7 885 917. 
 
Investeringar 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick under niomånadersperioden till SEK 10 793 
567. Investeringarna avser investeringar både i några nya portföljbolagen såsom Meltspot, 
ProEthos, Wellbefy och EC2B samt följdinvesteringar i ett tjogtal existerande portföljbolag. 
Under det tredje kvartalet uppgick investering på SEK 2 400 049 och avser investering i nya 
portföljbolaget Pembio AB, samt följdinvesteringar i bland annat Finshark, Radinn och Imvi och 
Lifefinder Systems.  
 
Likviditet 
Bolaget hade vid utgången av perioden SEK 10 457 217 i likvida medel. Långfristiga räntebärande 
skulder uppgick vid utgången av perioden till SEK 0.   
 
Aktiekapital och antal aktier 
Bolaget hade vid utgången av perioden 380 250 utestående aktier med ett kvotvärde om SEK 10 
per aktie, varav 13 250 A-aktier och 367 000 B aktier. Aktiekapitalet uppgick vid utgången av 
perioden till SEK 3 802 500. 

Övrig information 

 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen för 2021, halvårsrapporten för 2022 samt kvartalsrapporten för tredje kvartalet 
2022 är alla upprättade enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). En närmare beskrivning av tillämpade 
redovisningsprinciper återfinns i årsredovisningen för 2021. 
 
Nedskrivningspolicy för finansiella instrument 
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Våra finansiella instrument värderas i bokföringen utifrån det lägsta av anskaffningsvärdet och 

verkligt värde, d.v.s. oavsett om instrumenten är noterade eller onoterade, samt med eventuella 

nedjusteringar, som bokfört värde. 

Vår relativt hårda nedskrivningspolicy gör att vi skriver ner när vi företagsspecifikt befarar, dvs inte 
bara bevittnar, en förlust. Vi befarar när vi får en företagsspecifikt trovärdig indikation på att 
portföljbolagets mål inte förväntas kunna uppfyllas i tid och omfång. 
 
Utdelningspolicy 
I Love Lund är ett tillväxtbolag och har inte sedan dess bildande lämnat utdelning till aktieägare. 
För närvarande har styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att 
finansiera investering, utveckling, tillväxt och drift av verksamheten. Styrelsen har inte för avsikt att 
föreslå utdelning. 
 
Kommunikationspolicy gällande portföljbolagsinnehaven 
I görligaste mån låter vi portföljbolagen själva tala för sitt eget bolag, undantaget när väsentliga 
händelser för bolagen även väsentligt påverkar I Love Lund. Väsentliga portföljbolags bokförda 
värden kan periodvis rapporteras enskilt medan bedömda substansvärden normalt rapporteras på 
aggregerad portföljnivå. 
 
Prognos 
Bolaget lämnar inga prognoser om framtiden. 
 
Transaktioner med närstående  
Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett sedan notering på Spotlights handelsplats. 
 
Incitamentsprogram 
Bolaget har för närvarande inga aktiva finansiella incitaments- eller optionsprogram. 
 
Hållbarhetpolicy 
I Love Lund eftersträvar att driva sin verksamhet hållbart. Ett ESG-ramverk med modeller och 
processer är under utformning. 
 
Medarbetare 
Bolaget hade vid utgången av tredje kvartalet 2022 motsvarande knappt tre helårsanställda i 
medelantal i den operativa verksamheten. 
 
Styrelse och VD 
Björn Englund, VD, ledamot 
Anders Dahlin, ordförande 
Joakim Falkäng, ledamot 
Lena Brandt-Persson, ledamot 
Pernilla Eriksson, ledamot 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
I Love Lunds verksamhet är liksom allt företagande förenat med risk. Det är därför av stor vikt vid 
bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter att även beakta relevanta risker. Hela det investerade 
kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av information i denna 
rapport tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets 
kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter 
Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan 
komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling, där den mest väsentliga risken är 
aktiekursrisken, det vill säga risken för värdeförändring på grund av aktiekursförändringar. En 
utveckling av riskbedömningarna hittas i vårt noteringsmemorandum som återfinns på hemsidan. 
 
Bolagsspecifika risker 
Utspädning i kommande emissioner, Korsvist ägande och intressekonflikter, Varumärkesrisk, 
Verksamhetsrisk, Legal och efterlevnadsrisk, Minoritetsägande, Risker relaterade till värdering av 
investeringsportföljen, Avtalsrelaterade risker, Teknisk risk i vissa portföljbolag, Påverkan från större 
aktieägare, Beroende av nyckelpersoner, Likviditetsrisk / Refinansieringsrisk, IT-relaterade risker och 
Medial risk. 
 
Bransch- och marknadsrisker 
Konjunkturutveckling och andra makroekonomiska faktorer. 
 
Exceptionella omständigheter 
Externa omständigheter, s.k. force majeure, utanför Bolagets kontroll, såsom politiska eller 
regulatoriska beslut, naturkatastrofer, omvärldskonflikter såsom krig eller krigsliknande händelser 
eller liknande.  
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Aktiestruktur 
I augusti 2022 genomfördes en split på 10:1. Vid utgången av det tredje kvartalet 2022 uppgick antalet 
aktieägare i Bolaget till knappt 350. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar 
Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen. Omvandlingsmöjlighet för 
A-aktier till B-aktier finns. Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra 
överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. 
 
Aktieslag Rösträtt Antal aktier Antal röster Kapital % Röster % 

B 1 367 000 367 000 96,5% 73,5% 

A 10 13 250 132 500 3,5% 26,5% 
Totalt  380 250 499 500 100,0% 100,0% 

 
Bolagets B-aktier är noterade på Spotlight Stock Markets handelsplats. Ticker-kod är: LOVE B.  
 

Information 
Kommande rapporttillfällen 
Bokslutskommuniké 2022 Januari - december 2022 fredag 17 februari 2023 
Årsredovisning 2022 2022 fredag 3 mars 2023 

Delårsrapport kvartal 1 Januari - mars 2023 tisdag 18 april 2023 

Årsstämma 2023 fredag 21 april 2023 
 
Kontaktpersoner 
Björn Englund, Verkställande direktör 
0735-29 53 33 
bjorn.englund@ilovelund.se 
 

Axel Eriksson 
Delägaransvar & Kommunikation 
axel.eriksson@ilovelund.se 
 

Kontaktuppgifter 
I Love Lund AB (publ) - Org nr: 559085–0334 
Hospitalsgatan 2, 223 53 Lund, Sverige - Bolagets säte: Lund 
info@ilovelund.se 
 
Ytterligare information 
Ytterligare information, inklusive halvårsrapport, årsredovisningar, noteringsmemorandum och 
pressmeddelanden och kalendrar för aktiviteter och finansiella rapporteringstillfällen finns tillgängligt på I 
Love Lunds hemsida www.ilovelund.se. All kommunikation sker på svenska. 
 
Offentliggörande 
Denna information är sådan som I Love Lund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom 
kontaktpersonernas försorg för offentliggörande den 18e november 2022. 
 
Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för någon översiktlig granskning av bolagets revisor. 
 
Lund, 18 november 2022 
VD på uppdrag av styrelsen  
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