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”Fullt fokus på att slutföra noteringsprocessen för Invoicery Int AB” – Marcus Bonsib, VD SPACtvå 

SPACtvå AB signerade avtal om att förvärva Invoicery Int AB den 22 december 2022. 
Åternoteringsprocessen hos Spotlight pågår. Till dess att Spotlight gett sitt godkännande kommer 
SPACtvå ABs aktie handlas på observationlistan. SPACtvå AB kommer efter att transaktionen är 
slutförd byta namn till Invoicery Group AB och ny styrelse kommer tillträda.  

Bolagets finansiella översikt för helåret 20221 

• Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 21,5 MSEK. 

• Rörelsens kostnader uppgick till -654 TSEK 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -643 TSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK 

 
Väsentliga händelser under perioden 

• SPACtvå AB noterades på Spotlight Stock Market den 9 december 2022 

• I samband med noteringen genomfördes en nyemission om 22 MSEK.  

• SPACtvå AB signerade avtal om att förvärva Invoicery Int AB den 22 december 2022 
 

Händelser efter balansdagens utgång 

• Extra bolagsstämma den 27 januari 2023 i SPACtvå AB beslutade att godkänna förvärvet av 
Invoicery Int AB. 

 
Ekonomisk utveckling i sammandrag 

TSEK 1 januari – 31 december 2022 
Intäkter 0 
Rörelseresultat -654 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -828 
Periodens kassaflöde 21 512 

 

  

 
1 Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet tidigare år och därför visas inga jämförelsetal. 
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VD-kommentar 
SPACtvå noterades på Spotlight Stock Market den 9 december 2022. Noteringsprocessen var intensiv 
men mynnade ut i en fulltecknad nyemission som tillförde bolaget 22 MSEK. 

Efter endast cirka två veckor som noterat bolag kunde vi presentera förvärvet av Invoicery Int AB - i 
Sverige mer känt som Frilans Finans. 

Invoicery Int är ett tillväxtbolag som styrelsen för SPACtvå följt under en längre tid. SPACtvå har 
imponerats över den starka tillväxten och hur entreprenören och grundaren Stephen Schad har drivit 
bolaget i en onoterad miljö utan att, likt många andra fintech-bolag, behövt ta in stora summor i 
riskkapital. SPACtvå är därför oerhört glada över att vi kunde presentera förvärvet av Invoicery 
Int, ett entreprenörslett Fintech-bolag med effektiva processer och attraktiva tillväxtmöjligheter. 
Invoicery Int är en viktig möjliggörare för en mer flexibel och modern arbetsmarknad. Den så kallade 
gigekonomin är här för att stanna och inom denna växande nisch har bolaget återkommande visat på 
innovation och ansvarstagande. 

Jag ser det som att Invoicery Int säljer hackorna och spadarna till den nya vågen av plattformsbolag - 
medan många aktörer inom gigekonomin tar mycket risk och har svårt att nå lönsamhet så har 
Invoicery Int genom skalfördelar och ständiga förbättringar hittat en bra balans mellan lönsamhet 
och tillväxt. I noterad miljö skapas förutsättningar för ökad kännedom och för accelererad tillväxt.  

Till dess att åternoteringsmemorandumet är godkänt och publicerat kan jag rekommendera er som 
vill veta mer om Invoicery Int AB att läsa Affärsvärldens analys av SPACtvå/Invoicery Int. 

Marcus Bonsib 

VD, SPACtvå AB. 

 

Om SPACtvå 
SPACtvå har grundats av privatinvesterarna Gerhard Dal och Per Nilsson som tillsammans med 
styrelse och VD har verkat inom segmentet mindre bolag under lång tid. Tillsammans har vi i vårt 
team mångårig erfarenhet av börsnoteringar, kapitalanskaffningar, företagsförvärv samt 
investeringar i både onoterad och noterad miljö. Teamet bakom SPACtvå låg också bakom SPACetts 
framgångsrika förvärv av Tura Scandinavia AB.  

SPACtvå är ett smidigare och mer förutsägbart alternativ jämfört med en traditionell börsnotering 
som kan vara en osäker, lång och kostsam process. Genom SPACtvås struktur erbjuder vi en större 
flexibilitet i hur stor andel av bolaget som kan avyttras samt en högre grad av transaktionssäkerhet 
jämfört med en traditionell börsnotering. Samtidigt får bolaget tillgång till kapitalmarknaden på 
precis samma sätt som vid en vanlig börsnotering. 
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Fördelarna med att ta bolag (nedan kallat Målbolag) till börsen via SPACtvås modell, jämfört med en 
traditionell börsnotering kan sammanfattas i följande punkter: 

• En effektiv och förutsägbar börsnoteringsprocess vilket medför att Målbolaget kan fokusera 
på sin egen verksamhet istället för en 6-12 månader lång, osäker och kostsam notering. 

• Värderingen och övriga villkor bestäms i lugn och ro mellan SPACtvå och Målbolaget. Alla 
villkor är kända innan säljaren skriver under avtalet och värderingen är resultatet av en 
förhandling mellan SPACtvå och Målbolaget. 

• Möjlighet att för de befintliga ägarna i Målbolaget sälja delar eller hela sitt innehav i 
samband med transaktionen. 

• Målbolaget får, på samma sätt som vid vanliga börsintroduktioner, ökad uppmärksamhet 
samt tillgång till kapitalmarknaden vilket i förlängningen medför billigare och enklare 
finansiering. Målbolaget får dessutom möjlighet att använda noteringen som en plattform 
för framtida förvärv, exempelvis med egna aktier. 

Kommentar till den finansiella utvecklingen för helåret 2021 
SPACtvå grundades under 2022 och börsnoterades i december samma år. Rapportperioden omfattar 
perioden 2022-01-01 fram till 2022-12-31.  

Under året har det huvudsakliga fokuset varit att notera SPACtvå. Bolagets externa kostnader 
uppgick till -609 tkr under 2022 och bestod till största del av kostnader relaterade till noteringen av 
aktien. Emissionskostnader har tagits direkt mot eget kapital.  
 
Under perioden har en nyemission genomförts i samband med noteringen av aktien i december, 
vilket tillförde bolaget 22 MSEK. Bolagets övriga fordringar uppgår till 225 TSEK och består utav 
förutbetalda kostnader för börsplatsen hos Spotlight samt momsfordran. Likvida medel uppgick till 
21,5 mkr per 2022-12-31. Merparten av detta kommer från ovannämnda nyemission. Det egna 
kapitalet uppgick till 21,7 MSEK där 0,5 MSEK är registrerat aktiekapital och resterande avser 
emissionslikvid.  
 
Förslag till vinstutdelning och årsredovisning 
Nuvarande styrelse föreslår att den tillträdande styrelsen, efter att förvärvet är genomfört, beslutar 
om utdelning ska föreslås till stämman. Årsredovisning med revisionsberättelse beräknas vara 
tillgängligt den 25 april 2022.  Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på SPACtvås kontor samt 
via www.spactva.se.  

 

 

 

 

 



 

SPACtvå Bokslutskommuniké 2022 
 
 

4 
 

Nedan presenteras resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för bolaget. Belopp är i 
tusentals kronor om inget annat omnämns. 

 

Resultaträkning 

Intäkter OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC 
 2022 2021 2022 2021 

Nettoomsättning     

Övriga rörelseintäkter     
Summa intäkter     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror     
Externa kostnader -609  -654  
Personalkostnader     
Avskriningar inventarier     
Summa rörelsens kostnader -609  -654  
Rörelseresultat -609  -654  
Finansiella intäkter och skulder 12  12  
Resultat efter finansiella poster -597  -642  
Skatt -  -  
     
Resultat  -597  -642  
 

    
Resultat per aktie -0,11  -0,12  
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Bolagets balansräkning 

tkr 2022-12-31 2021-12-31 
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier och maskiner  - 
Finansiella anläggningstillgångar 50 - 
Summa anläggningstillgångar 50 0 
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 0 - 
Övriga fordringar 153 - 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter             72 - 

Kassa och bank   21 512 - 
Summa omsättningstillgångar 21 738 0 
Summa tillgångar 21 788 0 

   
Eget kapital och skulder   

Eget kapital och skulder   
Aktiekapital 500 - 
Övrigt tillskjutet kapital 0 - 
Annat EK inkl periodens resultat 21 249 - 
Summa eget kapital 21 749 0 

   
Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 0 - 
Övriga skulder 0 - 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda inäkter 39 - 

Summa kortfristiga skulder 0 0 
Summa eget kapital och skulder 21 788 0 

 

 

Antal utestående aktier: 5 500 000 aktier  
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Bolagets kassaflödesanalys 

 

  2022 2021 
tkr  JAN-DEC JAN-DEC 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  -642  
Justeringar för poster som inte ingår i årets kassaflöde    

Avskrivningar och nedskrivningar  0  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital          -642 0 
    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Förändringar av fordringar 
Förändringar av skulder  

-225 
39  

 
Förändring av rörelsekapital   -186  

Kassaflöde från den löpande verksamheten          -828 0 
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  0  
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -50  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten            -50 0 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission          22 000  
Emissionskostnader           -110  
Inbetalat aktiekapital   500  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten         22 390 0 
    
Årets kassaflöde  21 512 0 
Likvida medel vid periodens början  0  
Likvida medel vid periodens slut     21 512 0 
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Noter 

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 
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Stockholm, 27 februari 2023 

 

 

______________  _______________  

Marcus Bonsib  Per Nilsson   

 

 

 

______________  ______________ 

Luca Di Stefano  Joel Westerström 

 

 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av revisor. 

 

 

Finansiell kalender 

Årsstämma   9 maj 2023 
Q1 2023  12 maj 2023 
Q2 2023  25 augusti 2023 
Q3 2023  28 november 2023 

 

 

 

SPACtvå AB 

Tel: 0721-827290, e-mail: marcus@spactva.se , Orgnr: 559395-6955, Postadress: Humlegårdsgatan 4, 
144 46 Stockholm, Sverige. www.spactva.se 

 


