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Stark organisk tillväxt och 
två förvärv.

Nettoomsättning
TKR

Resultat Per 
Aktie
KR

Justerat Rörelse- 
marginal EBITDA
TKR

Justerat Rörelse- 
resultat EBITDA1

TKR

+xx,x% +xx,x%+94% +177%

23 371
(12 023)

0,00
(-0,11)

19%
(12%)

4 157
(1 502)

Q1
2019

1) Justerat rörelseresultat (EBITDA) har omräknats genom justering av bolagets engångskostnader med 121 (789) tkr under kvartal 1.

Väsentliga händelser under perioden
 § Under första kvartalet uppgick intäkterna till 23 371 tkr  

(12 023), vilket motsvarar en ökning med 94%. 

 § Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 177% och 
uppgick till 4 157 tkr (1 502), motsvarande en justerad  
EBITDA-marginal om 19% (12).  

 § Segmentet Shopping ökade omsättningen med 133% till 
19 866 (8 513). EBITDA ökade med 135% och uppgick till  
4 468 tkr (1 901). 

 § Segmentet Food & Beverage omsatte 3 505 tkr (3 464). 
EBITDA uppgick till 971 tkr (985). 

 § Speqta inleder rekrytering av ny VD i syfte att accelerera 
tillväxten.  

 § Förvärv av tillgångar från norska Netpixel Media AS och 
Captana AS. De förvärvade tillgångarna innefattar dels 
hemsidan låne-penger.com, en jämförelsetjänst för privat-
lån, och dels ett samarbete inom erbjudanden av privatlån, 
kreditkort och rabattkoder tillsammans med norska nätba-
serade nyhetsmediet Nettavisen.   

 § Förvärv av Lånakuten, (lanakuten.com), en nätbaserad  
jämförelsetjänst för privatlån.   

 § Samarbetet med Expressen har utvecklats vilket innebär  
att Speqta nu hanterar Expressens tjänster inom privateko-
nomi, rabatterbjudande samt odds/spel.

 § Lansering av Shopello på 8 marknader vilket innebär att  
Shopello nu finns på 17 marknader i Europa.

Väsentliga händelser efter perioden
 § Bolaget är under namnbyte till Speqta AB (publ) från 

myTaste AB (publ) vilket ska ses som en bekräftelse av att 
strategiförändringen är genomförd och ett avstamp för 
bolagets tillväxt i sin nya skepnad. 

 § Styrelsen har förstärkts med två nya medlemmar,  
Lisa Gunnarsson, chef för LinkedIn Norden, och 
Pär Sundberg, arbetande styrelseordförande i  
Brand New Content. 

 § Koncernen har refinansierats med ett nytt banklån hos 
Nordea Bank till konkurrenskraftig ränta. Löptid 5 år. 
Bankfinansieringen uppgår till 20 MSEK samt ett avtal om 
en så kallad kreditfacilitet om 4 MSEK.  

 § Konvertibelvillkoren har förändrats i syfte att stärka bolagets 
eget kapital ytterligare.  

 § Hannes Rosén har tillträtt som Chief of People Operations, 
HR-ansvarig. 

 § Nya moderna lokaler signerade med inflytt 1 juli, i syfte att 
ytterliggare stärka bolagets dragningskraft för att attrahera 
den bästa personalen.

Rörelsemarginal
EBITDA
TKR

Rörelseresultat
EBITDA
TKR

+xx,x%+466%

17%
(6%)

4 035
(713)
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Next Level Leads
We are on a mission to disrupt online sales 

and marketing. Dinosaurs will be left in the 

dust. Time to level up!
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VD kommenterar

Starkt kvartal med hög  
organisk tillväxt, två  
förvärv och namnbyte  
till Speqta

Det första kvartalet var både händelserikt och framgångsrikt. 
Tillväxten var starka 94%, varav 70 procentenheter var organisk 
tillväxt, med en justerad EBITDA-marginal på 19%. Därmed 
levererade vi det bästa kvartalet i bolagets historia. Namnbytet 
som genomfördes efter kvartalets utgång är en bekräftelse på 
att vår strategiförändring – från att vara ett bolag primärt inom 
matsegmentet till att ha siktet inställt på att bli en ledande aktör 
inom prestationsbaserad marknadsföring online för en rad olika 
vertikaler – är genomförd. Vårt nya bolagsnamn Speqta innebär 
ett tydligt avstamp för fortsatt tillväxt.

Förvärv inom finansvertikalen och Affilijet
Bolagets strategi är att växa både organiskt och via förvärv. 
Vi gjorde två förvärv under kvartalet. Det ena var Lånakuten, 
lanakuten.com, en populär nätbaserad jämförelsetjänst för 
privatlån. Det andra var tillgångarna från norska Netpixel Media 
AS och Captana AS; dels hemsidan låne-penger.com som är en 
jämförelsetjänst för privatlån och dels ett samarbete med norska 
nätbaserade nyhetsmediet Nettavisen inom erbjudanden av 
privatlån, kreditkort och rabattkoder. Båda förvärven är i linje 
med vår strategi att bygga en ledande position på marknaden för 
prestationsbaserad marknadsföring i de vertikaler vi är verksamma 
inom. Förvärven innebär att vi har ökat vår marknadsandel på den 
nordiska marknaden signifikant och dessutom, genom ytterligare 
ett samarbete med ett av de största nätbaserade nyhetsmedierna i 
Norden, stärkt portfolion inom Affilijet.
 
Vi avser framöver att intensifiera vår tillväxttakt organiskt och 
vi söker förvärvsmöjligheter inom flera vertikaler gällande 
prestationsba serad marknadsföring. 

Speqta Shopping
Segmentet Shopping växte med 133% under kvartalet. EBITDA 
ökade med 135% och uppgick till 4 468 tkr (1 901). Den starka 
organiska tillväxten inom segmentet, som uppgick till 99%, beror 
främst på framgångarna inom Shopello. Dessa framgångar var 
väntade och följer av det avtal med Google som Bolaget teckna-
de i fjärde kvartalet 2018. Då erhöll vi titeln Premium Compari-
son Shopping Service (CSS) Partner vilket möjliggör att Shopello 
även kan erbjuda annonsformatet Google Shopping till sina 
kunder. Vi är aktiva på 17 marknader i Europa, varav 8 tillkom 
under kvartalet. Fokus ligger nu på att kontraktera nya butiker 
som ska använda Shopellos plattform för sin kundanskaffning. 
Varje ny marknad innebär uppstartskostnader och  
det krävs tid innan vårt automatiserade system är intrimmat.  
Vi bedömer att en ny marknad normalt visar lönsamhet inom 
3-4 månader.

Våra samarbeten med Expressen och Nettavisen inom vårt koncept 
Affilijet, utformat just för mediebolag, har utvecklats enligt plan. 
Affilijet omfattar i dagsläget vertikalerna lån, kreditkort, spel & 
odds och rabattkuponger. Vi avser att lansera ytterligare vertikaler 
inom Affilijet i närtid. 

Speqta Food & Beverage
Omsättningen för perioden ökade till 3 505 tkr (3 464) för 
segmentet Food & Beverage, och EBITDA uppgick för perioden 
971 tkr (985). Arbetet med att utveckla Vinklubben fortgår. Vi har 
nu återtagit det tapp som uppkom i vintras till följd av System-
bolagets förändrade policy kring trälådor. Vi kan glädjande 
konstatera att hårt arbete gjort att vi nu är tillbaka till de nivåer vi 
hade innan omställningen. Vi intensifierar nu produktutvecklingen 
ytterligare för att optimera intjäningen för våra kunder. 
Ett exempel är en tjänst där vi hjälper våra kunder med program-
matiska annonsköp och social mediaannonsering baserad på vår 
målgruppsdata för att skapa en högre tillväxt. 

Re-finansiering och starkare balansräkning
Koncernen har refinansierats med ett nytt banklån till konkur-
renskraftig ränta som löper på 5 år. Bankfinansieringen uppgår 
till 20 MSEK. Dessutom är ytterligare bankfinansiering för kom-
mande förvärv möjlig under förutsättning av ett godkännande 
av Nordea Bank i varje enskilt fall. Vid årsstämman beslöts att 
ändra konvertibelvillkoren för att stärka bolagets eget kapital 
ytterligare, allt i syfte att kunna säkerställa en gynnsam och 
konkurrenskraftig finansiering av bolaget. Förändringen innebär 
att konvertibelägarna ska lösa in sina konvertibler som löper på 
10% ränta till aktier i bolaget, vilket stärker bolagets balansräkning 
ytterligare samt minskar räntekostnaderna. Samtliga innehavare 
av konvertiblerna har lämnat medgivande till föreslagen villkor-
sändring.

Andereas Friis, VD
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forts. VD kommenterar

Dessa åtgärder har vidtagits för att ytterligare stärka våra förut-
sättningar för att göra förvärv, vilket är en viktig del av Bolagets 
tillväxtstrategi. 

Förstärkning av organisationen
Vi har anställt Hannes Rosén som ansvarig för vår HR-funktion, 
People Operations. Hannes har gedigen erfarenhet från rekry-
tering och har haft ledande positioner på bolag som växt kraftigt 
både organiskt och via förvärv. Rekryteringen understryker 
att bolaget ser det som strategiskt väsentligt att både hitta rätt 
nyckel-kompetenser och integrera organisationer vid förvärv. 
Hannes kommer även att leda vårt hållbarhetsarbete som 
kommer att få ökad betydelse framöver.

Styrelsen har tillsammans med mig tagit initiativ till rekrytering 
av en ny VD, vilket kommunicerats tidigare. VD-bytet motiveras av 
att det behövs en delvis annan typ av kompetens och erfaren-
heter för att optimera nästa utvecklingsfas för Koncernen.  
Med Optimizer Invest som nya huvudägare och med en 
förstärkt finansiell ställning är det främst en bevisad förmåga  
att bygga en skalbar organisation med en ökad förvärvstakt  
och ett ökat antal medarbetare som efterfrågas. Den nye VD:n 
kommer att bli uppbackad med kompetens och entreprenörsandan 
av oss två grundare; Jonas Söderqvist och jag. Rekryteringen 
pågår i samarbete med en extern rekryteringsbyrå. Styrelsen har 
förstärkts med två nya styrelsemedlemmar, Lisa Gunnarsson, 
chef för LinkedIn Norden, och Pär Sundberg, arbetande styrel-
seordförande i Brand New Content. Ledamöterna bidrar med 
starka kontaktnät, mediakunskap, säljfokus, Nasdaq-erfarenhet 
och erfarenheter av att skala upp organisationer.

Framtidsutsikter 
Vårt nya namn och vår nya utmejslade strategi, som beskrivs 
ingående på vår nya corporate web, innebär ett tydligt av stamp 
mot målet att bli en ledande aktör inom leadgenerering med  
prestationsbaserad marknadsföring som affärsmodell.

Prestationsbaserad marknadsföring är en megatrend som är här 
för att stanna, det är vår fasta övertygelse. Både vårt unika koncept 
Affiljet, utformat för mediebolag som söker nya intäktskällor inom 
prestationsbaserad marknadsföring, och Shopellos automatiserade 
lösning inom Google Shopping möjliggör en hög organisk tillväxttakt. 
Detta i kombination med vår tydliga förvärvsstrategi innebär att 
potentialen för att uppnå stark total tillväxt är enorm.

Jag ser fram mot att fortsätta skapa tillväxt för våra kunder och 
därmed även för Bolaget tillsammans med våra engagerade och 
skickliga medarbetare och med stöd från styrelse, ny VD och 
aktieägare.

Med ambition att ytterligare höja nivån och attrahera de

bästa medarbetarna flyttar Speqta in i nya lokaler 1 juli 2019.

Speqta@WeWork

Andereas Friis
VD / Medgrundare 
myTaste AB (publ) under namnändring 
till Speqta AB (publ)
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Förvärv första 
kvartalet 2019

Vår strategi är att växa organiskt och via förvärv. Under kvartal 1 
gjordes två förvärv. Ytterligare ett förvärv gjordes efter rapport-
perioden. 

Förvärv av Lånakuten 

Den 7 januari tecknades avtal om att förvärva Lånakuten och 
den 1 februari slutfördes förvärvet. 

Lånakuten är en populär nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån 
i Sverige (lanakuten.se) som hjälper konsumenter att få en över-
skådlig bild över vilka privatlån och kreditkort som ger bäst villkor 
för deras specifika behov. Tjänsten gör det möjligt att snabbt 
kunna fatta välgrundade beslut genom tydlig konsumentupp-
lysning dygnet runt, alla dagar på året. Samtliga långivare som 
Lånakuten hänvisar till är registrerade hos Finansinspektionen 
och uppfyller alla svenska regler för utlåning.

Lånakutens tjänster är i linje med den strategi Speqta har och 
stärker bolaget inom finansvertikalen för prestationsbaserad mark-
nadsföring.

Den totala köpeskillingen uppgår till 16 Mkr, varav 10 Mkr har  
erlagts kontant. Resterande 6 Mkr har erlagts genom nyemission 
av 573 583 aktier i myTaste AB (publ) under namnändring till 
Speqta AB (publ) till säljaren av Lånakuten mot betalning med 
apportegendom i form av aktier i Lånakuten. Teckningskursen 
per ny aktie har beräknats till cirka 10,46 kr.

Apportemissionen beslutades av myTaste AB (publ) under nam-
nändring till Speqta AB (publ) styrelse med stöd av bemyndi-
gande från årsstämman den 8 maj 2018 och medför en ökning 
av aktiekapitalet med 286 791,50 kr samt en utspädningseffekt 
om cirka 1,91%. Denna utspädningseffekt har beräknats som an-
talet aktier som emitteras dividerat med det totala antalet aktier 
efter emissionen. Efter registrering hos Bolagsverket uppgick det 
totala antalet aktier i myTaste AB (publ) under namnändring till 
Speqta AB (publ) till 29 957 941.

Lånakuten genererade 
cirka 1,1 Mkr i vinst 
under Q4 2018.
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Förvärv av tillgångar från norska Netpixel Media AS och 
Captana AS

Den 7 mars tecknades avtal om att förvärva tillgångar i Netpixel  
Media AS och Captana AS och den 22 mars tillträde myTaste AB 
(publ) under namnändring till Speqta AB (publ) förvärvet.

Tillgångarna avser nätbaserade jämförelsetjänster för privatlån, 
kreditkort och rabattkoder från norska Netpixel Media AS och 
Captana AS. Tillgångarna innefattar dels hemsidan låne-penger.com, 
en jämförelsetjänst för privatlån, och dels ett samarbete inom 
erbjudanden av privatlån, kreditkort och rabattkoder tillsammans 
med norska nätbaserade nyhetsmediet Nettavisen (nettavisen.no).

Förvärvet är en del av bolagets strategi och satsning inom mark-
naden för prestationsbaserad marknadsföring mot privatlån där 
bolaget tar en stark position i den norska marknaden samt utökar 
portfolion för Affilijet genom ett samarbete med ett av de största 
nätbaserade nyhetsmedierna i Norden. Speqta driver sedan 2018 
Expressen Låneguiden (lanapengar.expressen.se) och Lånakuten 
i Sverige, och kommer nu kunna nå ytterligare synergieffekter 
inom försäljning och utveckling. Låne-penger.com och samarbetet 
med Nettavisen genererade en estimerad vinst på 1.67 MNOK 
under Q4 2018. 

Den totala köpeskillingen har uppgått till 20,75 MNOK, varav 
14,083 MNOK har erlagts kontant. Resterande 6,667 MNOK har 
erlagts genom nyemission av 724 188 aktier i myTaste AB (publ) 
under namnändring till Speqta AB (publ) till Säljarna mot betalning 
med apportegendom i form av aktier i myTaste AB (publ) under 
namnändring till Speqta AB (publ). Teckningskursen per ny aktie 
har beräknats till cirka 9,903 kr, beräknat på en växelkurs NOK/SEK 
om cirka 1,0757 kr.

Apportemissionen beslutades av myTaste ABs (publ) under 
namnändring till Speqta AB (publ) styrelse med stöd av bemyn-
digande från årsstämman den 8 maj 2018 och medför en ökning 
av aktiekapitalet med 362 094 kr samt en utspädningseffekt om 
cirka 2,36%. Denna utspädningseffekt har beräknats som antalet 
aktier som emitteras dividerat med det totala antalet aktier efter 
emissionen. Efter registrering hos Bolagsverket 
uppgår det totala antalet aktier i myTaste ABs 
(publ) under namnändring till Speqta AB (publ) 
till 30 682 129.

Härutöver kan en tilläggsköpeskilling kopplad till 
utvecklingen av tillgångarna under 12 månader 
utgå med maximalt 10,75 MNOK, varav 5,75 
MNOK skall betalas kontant och resterande 
del i nyemitterade aktier i myTaste AB (publ) 
under namnändring till Speqta AB (publ). För att 
säljarna ska erhålla maximal tilläggsköpeskilling 
måste tillgångarna generera en kraftig omsätt-
ningstillväxt över 12 månader.

forts. förvärv första  
kvartalet 2019

Låne-penger.com  
och samarbetet med  
Nettavisen genererade 
en estimerad vinst på 
1.67 MNOK kvartalet 
innan förvärvet.
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Vision och 
finansiella mål

Vision
Bli ledande på prestationsbaserad marknadsföring genom  
att personifiera erbjudanden för produkter och tjänster enligt 
konsumentens unika smak.

Mission
Vi hjälper företag att generera försäljning online genom att 
supporta och förbättra kundupplevelsen.

Strategi
Bygga en portfölj av produkter inom prestationsbaserad mark-
nadsföring i världsklass genom organisk tillväxt i kombination 
med geografisk expansion och förvärv.

Finansiella mål*
På kort sikt ska Bolaget nå ett positivt operationellt kassaflöde 
när redan kommunicerade förvärv är fullt ut inkorporerade. 

De förvärv som gjorts under kvartalet har ej hunnit inkorporerats 
till fullo och har därmed inte hunnit få full kassapåverkan under 
den redovisade perioden.

På lång sikt, det vill säga över en konjunkturcykel, ska Bolaget: 

 § Nå en omsättningsökning för koncernen med i genom-
snitt 25% per år. Bolaget ska växa genom en kombination 
av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier. 

 § Nå en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20% när för-
värvsstrategin inom prestationsbaserad marknadsföring av 
e-handelsbutiker får effekt och synergier är fullt ut realise-
rade. 
 

*Som tidigare kommunicerat håller bolaget på 
att se över de långsiktiga finansiella målen.

Strategi 
Bygga en portfölj av produkter 
inom prestationsbaserad mark-
nadsföring i världsklass genom 
organisk tillväxt i kombination 
med geografisk expansion och 
förvärv.
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Speqta utvecklar och driver plattformar för leadgenerering och 
prestationsbaserad marknadsföring online.  Med hjälp av vårt 
unika verktyg Speqta BigData Engine™  minskar  vi kostnaden för 
kundanskaffning samtidigt som försäljning och  marginaler ökar för 
våra affärspartners online. Våra plattformar innehåller information och 
inspiration för konsumenter över ett stort antal områden, bland annat 
mode, finansiella tjänster och mat. 

Våra intäkter kommer i huvudsak från prestationsbaserad 
marknadsföring, så kallad affiliatemarknadsföring. Enkelt förklarat 
är en affiliate en sajt eller app som publicerar och aggregerar 
marknadsföringsmaterial, som till exempel rabattkoder från en 
e-handelsbutik, och sedan erhåller ersättning för trafiken som skickas 
vidare till butikerna. Ersättningen är kopplad till en händelse på sajten,  
till exempel ett klick, en anmälan till nyhetsbrev eller ett köp i butiken.

Speqta BigData Engine™

Genom att äga och driva ett stort nätverk av sajter och 
appar inriktade på leadgenerering och prestationsbaserad 
marknadsföring online, genererar vi besökare som är 
betydligt mer värdefulla när vi skickar dem vidare till våra 
affärspartners. Det högre värdet beror på att besökarna är 
långt gångna i sin resa mot ett köpbeslut vilket därmed oftare 
resulterar i ett köp jämfört med andra trafikkällor.

Genom bolagets unika datasystem, Speqta BigData Engine™, 
genereras de insikter som gör det möjligt att mer träffsäkert 
rikta erbjudanden till konsumenter som då är mer värdefulla 
och genererar mycket högre intäkter och marginaler än vad 
som tidigare var möjligt.

Bolagets mål är att bli marknadsledande inom leadgenerering 
och prestationsbaserad marknadsföring inom de vertikaler 
och på de marknader bolaget är verksamt.

™

KONSUMENT

SPEQTA
LEADGENERERING PLATTFORM

SPEQTA
TJ¢NSTER

PARTNER

EXTERNA
TJ¢NSTER

KLICK

PRESTATIONSBASERAD
INT¢KTSMODELL

TRANSAKTION

£TERKOMMANDE
KUND

ONLINE
BUTIK / TJ¢NST

KONSUMENT

PUBLICIST

ONLINE
BUTIK / TJ¢NST

™

Beskrivning av
affärsmodellen

Prestationsbaserad
marknadsföring



10myTaste AB (publ) under namnändring till Speqta AB (publ) 556710-8757,  Delårsrapport Q1 2019  Stockholm, 16 maj 2019

Segmentet Speqta Shopping samlar koncernens 
produkter och tjänster som inte innefattar mat och dryck. 
Segmentets bedriver prestationsbaserad marknadsföring 
i 17 länder i Europa, främst inom konsumtionsvaror 
och finanstjänster. I segmentet ingår också Affilijet, ett 
koncept som går ut på att vi levererar högkvali tativa 
jämförelsesidor inom olika vertikaler till mediahus. 
Segmentet består av både egenutvecklade och 
förvärvade tjänster. Utveckling sker löpande inhouse. 

Rörelsesegment
Speqta Shopping

Väsentliga händelser under perioden

 § Segmentet Speqta Shopping ökade omsättningen med 
133% till 19 866 (8 513). EBITDA ökade med 135% och 
uppgick till 4 468 tkr (1 901). 

 § Förvärv av tillgångar från norska Netpixel Media AS och 
Captana AS. De förvärvade tillgångarna innefattar dels 
hemsidan låne-penger.com, en jämförelsetjänst för privat-
lån, och dels ett samarbete inom erbjudanden av privatlån, 
kreditkort och rabattkoder tillsammans med  
norska nätbaserade nyhetsmediet Nettavisen.   

 § Förvärv av Lånakuten, (lanakuten.com), en nätbaserad  
jämförelsetjänst för privatlån.   

 § Samarbetet med Expressen har utvecklats vilket innebär  
att Speqta nu hanterar Expressens tjänster inom privateko-
nomi, rabatterbjudande samt odds/spel. 

 § Lansering av Shopello på 8 marknader vilket innebär att  
Shopello nu finns på 17 marknader i Europa.

19.9

8.5

3.8
5.9

2016 2017 2018 2019

Revenue Q1

MSEK

+135%+133% +2
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Segmentet Speqta Food & Beverage  är inriktat 
på att skapa digitala tjänster och erbjudanden 
för konsumenter intresserade av mat och dryck.  
Störst i segmentet är Vinklubben som levererar 
prestationsbaserade e-postutskick och retargeting  
via sociala media till vinimportörer i Sverige. 

Rörelsesegment
Speqta Food & Beverage

Väsentliga händelser under perioden

 § Segmentet Speqta Food & Beverage omsatte 3 505 tkr 
(3 464). EBITDA uppgick till 971 tkr (985).

Väsentliga händelser efter perioden

 § Vinklubben har påbörjat utvecklingen av en helt ny  
teknisk plattform som syftar till att öka konverteringen och 
ge möjlighet att jobba med mer kvalitativt innehåll  
och användarinteraktion. 

 § Startskottet har gått för att tillsammans med våra kunder 
hålla vinprovningar live för vinklubbens medlemmar i syfte 
att öka kännedom för varumärket och intresset för det 
produktsortiment Vinklubbens kunder sluför.

Vinklubbens nya platt-
form höjer användarupp-
levelse till en helt ny nivå 
för vinintresserade online.

3,513,46
4,06

4,83

2016 2017 2018 2019

Oms¬ttning Q1

Mkr

-1,4% n/a+1,2%
RÖRELSERESULTAT
JUSTERAT EBITDA

FÖRVÄRVNETTO-
OMSÄTTNING
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Koncernen

Försäljning och resultat 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 23 371 tkr (12 023), 
vilket motsvarar en tillväxt på 94% jämfört med samma period 
föregående år. Ökningen beror främst på en stark organisk 
tillväxt vilken uppgår till 70% för perioden. Segmentet Speqta 
Shopping har bidragit mest till tillväxten. 

EBITDA ökade med 466% och uppgick till 4 035 tkr (713), 
vilket främst förklaras av de förvärv bolaget gjort (Lånakuten, 
Netpixel/Catana) samt omsättningsökningen inom Speqta 
Shopping. Justeringar för engångskostnader har gjorts under 
kvartalet med 121 tkr (789). Justerad EBITDA uppgår till 4 157 tkr 
(1 502) för kvartalet. Justerad rörelsemarginal före avskrivningar 
uppgick till 19% (12). 

Internt upparbetade kostnader som under kvartalet har aktive-
rats under immateriella tillgångar uppgår till 825 tkr (626).

Likviditet och finansiering 
Den 31 mars 2019 uppgick koncernens likvida medel till 4 874 
tkr (3 509). Outnyttjad checkkredit uppgick till 3 000 tkr (1 501). 
Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 7 119 tkr (5 049), 
där ökningen främst beror på anpassningen till IFRS 16. Bokförd 
skuld för utställda konvertibler uppgick till 12 106 tkr (12 010).

Kassaflödet från den löpande verksamheten mellan januari och 
mars 2019 uppgick till -1 409 tkr (-2 774). Det negativa kassaflödet 
från den löpande verksamheten beror till största delen på att 
intäkterna från förvärven per den 31 mars 2019 låg som fordran 
och därmed inte påverkat likviditeten positivt. Detta då betal-
ningsflöden, hos kunder och partners, tar tid att förändra.

Den 1 februari förvärvades bolaget Leads on Top AB och den 22 
mars 2019 gjorde koncernen ett inkråmsförvärv av tillgångar i 
Norge. Kassaeffekt för dessa förvärv var -25 383 tkr.  
Förvärven finansierades delvis genom att koncernen tog ett 
kortfristigt lån om 9 500 tkr vilket gav en nettopåverkan med 
-15 883 tkr på likvida medel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter kvartalets slut har koncernen refinansierats med ett nytt 
banklån hos Nordea Bank till konkurrenskraftig ränta. Löptid på 
lånet är 5 år. Bankfinansieringen uppgår till 20 MSEK samt ett 
avtal om en så kallad kreditfacilitet om 4 MSEK.

Moderföretaget
Moderföretagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 
563 tkr (842). EBITDA uppgick för kvartalet till -2 386 tkr (-2 023).

Uppdelning efter rörelsesegment

Q1 2019 ( 2018) KSEK
                    Food & 

Beverage Shopping
Koncern-

gemensamt Justeringar Koncernen 
Externa intäkter 3 505 (3 464) 19 866 (8 513) 0 (46) 0 (0) 23 371 (12 023)
Interna intäkter 390 (2 366) 3 249 (2 391) 563 (297) -4 202 (-5 054) 0 (0)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)2 971 (985) 4 468 (1 901) -2 416 (-2 032) 1 012 (-141) 4 035 (713)
Avskrivningar -3 471 (-2 822)
Finansiella poster, netto -927 (-503)
Koncernens resultat före skatt -363 (-2 612)

2) Justerat rörelseresultat (EBITDA) har omräknats genom justering av bolagets engångskostnader med 121 (789) tkr under kvartal 1.

23,4

12,0

7,9

12,5

2016 2017 2018 2019

Oms¬ttning Q1

Mkr

+177%+94% 19%
RÖRELSERESULTAT
JUSTERAT EBITDA

NETTO-
OMSÄTTNING

RÖRELSEMARGNAL
JUSTERAT EBITDA
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TKR   Not
2019-01-01-
2019-03-31

2018-01-01-
2018-03-31

2018-01-01-
2018-12-31

Nettoomsättning 2,4 23 371 12 023 59 128
Aktiverat arbete för egen räkning 741 658 3 497
Övriga rörelseintäkter 261 297 1 641
Valutavinst 0 0 28
Summa 24 373 12 978 64 294

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader -12 915 -5 664 -26 752
Övriga externa kostnader -2 412 -2 995 -13 287
Personalkostnader -4 899 -3 603 -16 416
Valutaförlust -112 -3 -45
Rörelseresultat (EBITDA) 4 035 713 7 794

Avskrivningar -3 471 -2 822 -11 366
Rörelseresultat (EBIT) 564 -2 109 -3 572

Finansnetto -927 -503 -1 837
Resultat före skatt -363 -2 612 -5 409

Skatt 266 258 1 037
Periodens resultat -97 -2 354 -4 372

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -7 -2 360 -4 394
Innehav utan bestämmande inflytande -90 6 22
Summa -97 -2 354 -4 372

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,00 -0,11 -0,19
Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning, st 29 561 336 22 017 091 22 599 954
Antal utestående aktier vid perioden slut 29 957 941 22 017 091 28 879 836

TKR Not
2019-01-01-
2019-03-31

2018-01-01-
2018-03-31

2018-01-01-
2018-12-31

Periodens resultat -97 -2 354 -4 372
Övrigt totalresultat
Poster som kommer omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 0 0 0
Summa övrigt totalresultat 0 0 0
Periodens totalresultat -97 -2 354 -4 372

Periodens totalresultat hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -7 -2 360 -4 394
Innehav utan bestämmande inflytande -90 6 22
Summa -97 -2 354 -4 372

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens rapport över totalresultat
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TKR Not 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 54 614 28 059 28 059
Övriga immateriella tillgångar 49 483 38 014 33 486
Materiella anläggningstillgångar 8 253 2 182 2 603
Finansiella anläggningstillgångar 402 402 402
Uppskjuten skattefordran 44 7 20
Summa anläggningstillgångar 112 796 68 664 64 570

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exklusive likvida medel  19 249 11 736 17 075
Likvida medel 4 874 3 509 20 909
Summa omsättningstillgångar 24 123 15 245 37 984
Summa tillgångar 136 919 83 909 102 554

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 15 341 11 009 14 440
Övrigt tillskjutet kapital 102 293 48 488 62 763
Omräkningsreserv 0 0 0
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -59 784 -33 106 -35 506
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 57 850 26 391 41 697
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 58 181 148
Summa eget kapital 57 908 26 572 41 845

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 3 19 226 16 187 15 657
Övriga skulder 3 16 570 10 500 10 500
Uppskjuten skatteskuld 4 038 5 065 4 282

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 0 1 499 0
Räntebärande skulder 3 15 343 873 3 806
Övriga skulder 23 834 23 213 26 464
Summa eget kapital och skulder 136 919 83 909 102 554

Koncernens rapport över finansiell  
ställning i sammandrag
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Första kvartalet 2018  

Ingående balans per 2018-01-01 28 761 212 28 973
Periodens resultat -2 360 6 -2 354
Övrigt totalresultat 0 0 0
Summa totalresultat -2 360 6 -2 354

Transaktioner med aktieägare
Optionspremier 374 0 374
Förvärv av minoritetsandelar -383 -37 -420
Utgående balans per 2018-03-31 26 391 181 26 572

TKR

Eget kapital hänförligt 
till moderföretagets 

aktieägare

Eget kapital hänförligt 
till innehav utan 

bestämmande inflytande Totalt eget kapital

Första kvartalet 2019  

Ingående balans per 2019-01-01 41 697 148 41 845
Periodens resultat -7 -90 -97
Övrigt totalresultat 0 0 0
Summa totalresultat -7 -90 -97

Transaktioner med aktieägare
Förändring aktiekapital vid emission 901 0 901
Förändring överkursfond vid emission 15 259 0 15 259
Utgående balans per 2019-03-31 57 850 58 57 908

Perioden Jan - Dec 2018  

Ingående balans per 2018-01-01 28 761 212 28 973
Periodens resultat -4 394 22 -4 372
Övrigt totalresultat 0 0 0
Summa totalresultat -4 394 22 -4 372

Transaktioner med aktieägare
Förändring aktiekapital vid emission 3 431 0 3 431
Förändring överkursfond vid emission 13 902 0 13 902
Optionspremier 374 0 374
Förvärv av minoritetsandelar -376 -85 -461
Utgående balans per 2018-12-31 41 697 148 41 845

Koncernens rapport över eget 
kapital i sammandrag
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TKR Not
2019-01-01-
2019-03-31

2018-01-01-
2018-03-31

2018-01-01-
2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 564 -2 109 -3 572
Justering för icke kassaflödespåverkande poster 2 564 -782 5 592

3 128 -2 891 2 020

Betald inkomstskatt 349 151 658
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 3 477 -2 740 2 678

Ökning/minskning av fordringar -2 277 667 -2 534
Ökning/minskning av skulder -2 609 -701 670
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 409 -2 774 814

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 0 0 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -45 217 -658 -4 165
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 457 -410 -2 151
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 896
Kassaflöde från investeringsverksamheten -51 674 -1 068 -5 420

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Nettoförändring checkkredit 0 1 499 0
Upptagna lån 21 770 395 4 845
Amortering av lån -882 -357 -2 477
Nyemission 16 160 0 17 333

Optionspremier 0 374 374
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 37 048 1 911 20 075

Årets kassaflöde -16 035 -1 931 15 469
Likvida medel vid periodens början 20 909 5 440 5 440
Likvida medel vid periodens slut 4 874 3 509 20 909

Koncernens rapport över  
kassaflöden i sammandrag
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TKR  Not
2019-01-01-
2019-03-31

2018-01-01-
2018-03-31

2018-01-01-
2018-12-31

Nettoomsättning 563 842 2 573
Övriga rörelseintäkter 330 444 2 020

893 1 286 4 593

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader -244 -381 -685
Övriga externa kostnader -2 051 -2 071 -6 953
Personalkostnader -984 -857 -3 822
Valutaförlust 0 0 -9

Rörelseresultat (EBITDA) -2 386 -2 023 -6 876

Avskrivningar -1 -3 -11
Rörelseresultat (EBIT) -2 387 -2 026 -6 887

Finansnetto -553 -402 -1 486
Resultat efter finansiella poster -2 940 -2 428 -8 373

Bokslutsdispositioner 0 0 7599
Resultat före skatt -2 940 -2 428 -774

Skatt 0 0 0
Periodens resultat -2 940 -2 428 -774

TKR   Not
2019-01-01-
2019-03-31

2018-01-01-
2018-03-31

2018-01-01-
2018-12-31

Periodens resultat -2 940 -2 428 -774
Övrigt totalresultat 0 0 0
Periodens totalresultat -2 940 -2 428 -774

Moderföretagets resultaträkning 
i sammandrag

Moderföretagets rapport 
över totalresultat
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TKR NOT 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 1 9 2
Finansiella anläggningstillgångar 96 578 80 769 80 856
Långfristig fordran koncernföretag 9 000 12 000 9 000
Summa anläggningstillgångar 105 579 92 778 89 858

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 37 831 5 708 14 281
Kassa och bank 887 927 10 545
Summa omsättningstillgångar 38 718 6 635 24 826
SUMMA TILLGÅNGAR 144 297 99 413 114 684

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 15 341 11 009 14 440
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 81 726 53 396 67 296

Periodens resultat -2 940 -2 428 -774
Summa eget kapital 94 127 61 977 80 962

Långfristiga skulder 30 677 25 426 24 749
Kortfristiga skulder 19 493 12 010 8 973

Summa eget kapital och skulder 144 297 99 413 114 684

Moderföretagets balansräkning  
i sammandrag
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Not 1 Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS34 
Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 
tillämpats som i senaste årsredovisning.

Moderföretagets delårsrapport är upprättad i enlighet med 
kapitel 9 i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste 
årsredovisning.

Nya redovisningsprinciper 2019

IFRS 16 Leasing
Denna standard trädde i kraft den 1 januari 2019 och ersatte 
nuvarande IAS17. För leasetagare innebär IFRS 16 att begreppen 
finansiell respektive operationell leasing försvinner, istället ska 
en ”right-of-use asset” och en leasingskuld redovisas för i princip 
alla leasingavtal. Denna redovisning baseras på synsättet att lea-
setagaren har en rättighet att använda en tillgång under en spe-
cifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna 
rättighet. Undantag finns för avtal som är kortare än 12 månader 
och de som avser tillgångar uppgående till mindre belopp. 

Koncernen har från den 1 januari 2019 tillämpat den förenklade 
övergångsmetoden vilket innebar att jämförande information i 
tidigare perioder inte presenterats. Leasingskulden utgörs av de 
diskonterade återstående leasingavgifterna per 31 mars 2019. 
Nyttjanderättstillgången uppgår för samtliga avtal till ett belopp 
som motsvarar leasingskulden justerat för förutbetalda eller 
upplupna leasingavgifter redovisade i rapporten över finansiell 
ställning vid första tillämpningsdagen. Övergången till IFRS 16 
medför inte någon effekt på eget kapital.

Koncernen har 3 olika avtal som berörs av den nya standarden.

 § Leasingavtal servrar
 § Billeasing
 § Hyreskontrakt

Koncernen har omklassificerat server- och billeasingavtalen 
till finansiell leasing under 2018 vilket bolaget fortsätter med 
framgent. Koncernen innehar hyresavtal för sin lokal som från 
och med 1 januari 2019 räknas om i enlighet med IRFS 16. I och 
med detta har redovisade nyttjanderättstillgångar samt skulder 
ökat med ca 6 MSEK per 31 mars 2019.

I moderföretaget har undantaget i RFR 2 beträffande 
leasingavtal tillämpats. Det innebär att moderföretagets 
principer för redovisning av leasingavtal är oförändrade.

Not 2 Rörelsesegment
Koncernens rörelsesegment identifieras utifrån den interna 
rapporteringen som görs till företagets högsta verkställande 
beslutsfattare. Verkställande direktören utgör koncernens 
högsta verkställande beslutsorgan.

Koncernen har identifierat två verksamhetsdrivande 
rörelsesegment; Speqta Food & Baverage och Speqta Shopping. 

Speqta Food & Beverage
Segmentet består av siterna myTaste, Matklubben och 
konceptet för Vinklubben. Främsta inkomstkällan i segmentet 
är prestationsbaserad marknadsföring samt en mindre andel 
frekvensbaserad reklam.

Speqta Shopping 
Segmentet består av följande verksamheter:

 § Shopello. E-handelsplattform som marknadsför andra 
webbutikers produkter och får intäkter genom förmed-
ling av trafik. Shopello ingick ett avtal med Google under 
förra kvartalet och är därmed en av få premium partners 
för Comparison Shopping Services (CSS). 

 § AllaAnnonser.se. Sökmotor för radannonser. 

 § AlltidREA.se. Scannar dagligen av miljontals produkter 
och erbjudanden från en mängd svenska webbutiker 
genom Shopellos API för att ta reda på vilka varor som 
är prissänkta. 

 § Kampanjjakt.se. Huvudsajten kampanjjakt.se, och 
nätverket av provisionsbaserade sajter som den äger, 
samlar kampanjer och erbjudanden från e-handelsbutiker 
för att kunden alltid ska få det bästa priset. 

 § Affilijet. Koncept som går ut på att vi levererar högkvali-
tativa jämförelsesidor inom olika vertikaler till mediahus.  
I dagsläget har vi Expressen (verksamheter inom lån, 
rabattkoder och spel) samt Nettavisen (privatlån, 
kreditkort och rabattkoder) som kunder och samarbets-
partners. 

 § OutletSverige. Plattform där användare registrerar sig 
och bland annat kan följa sina favoritvarumärken och  
bli notifierade när någon av de över 50 anslutna e-han-
delsbutikerna sänker priset på något av över 250 000 
plagg de erbjuder. 

 § Lanakuten.com. Jämförelsetjänst för privatlån.  
Förvärvades under kvartalet. 

 § Låne-penger.com. Jämförelsetjänst för privatlån. 
Förvärvades under kvartalet tillsammans med den verk-
samhet som levererar tjänster till Nettavisen (och som 
idag ingår i Affiljet). 

Koncerngemensamt
Förutom dessa två segment bryts koncerngemensamt ut då 
dessa ej härrör till något specifikt segment utan innehåller nya 
projekt samt koncerngemensamma kostnader för att utveckla 
koncernen.
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JAN – MAR  2019 (2018)
Food & Beverage Shopping

Koncern-
gemensamt Justeringar Koncernen

Externa intäkter 3 505 (3 464) 19 866 (8 513) 0 (46) 0 (0) 23 371 (12 023)
Interna intäkter 390 (2 366) 3 249 (2 391) 563 (297) -4 202 (-5 054) 0 (0)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)2 971 (985) 4 468 (1 901) -2 416 (-2 032) 1 012 (-141) 4 035 (713)
Avskrivningar -3 471 (-2 822)
Finansiella poster, netto -927 (-503)
Koncernens resultat före skatt -363 (-2 612)

2) Rörelseresulat före avskrivningar är ej justerat med de engångskostnader segmenten haft under kvartalet.

JAN – DEC  2018 (2017)
Food & Beverage Shopping

Koncern-
gemensamt Justeringar Koncernen

Externa intäkter 16 266 (16 304) 42 816 (20 365) 46 (27) 0 (0) 59 128 (36 696)
Interna intäkter 6 382 (1 966) 12 158 (0) 2 527 (3 988) -21 067 (-5 954) 0 (0)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 4 826 (-396) 9 593 (766) -6 907 (-1 187) 280 (919) 7 794 (102)
Avskrivningar -11 366 (-8 806 )
Finansiella poster, netto -1 837 (-1 898)
Koncernens resultat före skatt -5 409 (-10 602)

Not 3 Upplysningar om verkligt värde 
 

31 Mars 2019 31 Mars 2018

Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Skulder till kreditinstitut 12 963 12 963 3 233 3 233

Finansiella leasingskulder 8 073 8 073 1 779 1 779

Villkorad köpeskilling 16 570 18 839 10 500 12 000

Konvertibelt lån 12 083 12 083 14 430 14 430

Beskrivning av verkligt värde
För beskrivning hur verkligt värde beräknas, se information i årsredovisningen för 2018.

Konvertibelt lån
Verkligt värde för konvertibelt lån lämnas i upplysningssyfte och beräknas genom en diskontering av framtida kassaflöden av 
kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta.

Villkorad köpeskilling 
Villkorad köpeskilling värderas till verkligt värde genom diskontering av förväntade kassaflöden med en riskjusterad diskonteringsränta. 
Förväntade kassaflöden bestäms utifrån budgeterad framtida omsättning och motsvarande belopp som kommer att utgå vid specifikt utfall.

Den villkorade köpeskilling har värderats till verkligt värde som återfinns i nivå 3 i värderingshierarki. Förändring för villkorade 
köpeskillingen i nivå 3 presenteras nedan.

Jan-Mar  2019 (2018) Jan - Dec 2018 (2017)

Ingående balans 10 500 (10 500) 10 500 (0)

Värdeförändring i resultatet 199 (0) 0 (0)

Tilläggsköpeskilling nya förvärv 5 871 (0) 0 (0)

Utgående balans 16 570 (10 500) 10 500 ( 10 500)
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Not 4 Transaktioner med  
närstående
Koncernen har under perioden haft närståenderelationer med 
ledande befattningshavare och företag, som dessa personer äger. 
Transaktionerna är prissatta på marknadsmässiga villkor och är av 
samma art och omfattning som tidigare, se Årsredovisning 2018.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari – juni 2019 22 augusti 2019
Delårsrapport jan – sep 2019 14 november 2019

Presentationer
Bolagets VD presenterar nya Speqta vid följande tillfällen:

Redeye Early Bird  21 maj 2019
Småbolagsdagen, Sthlm 3 juni 2019

Kontaktinformation
myTaste AB (publ) under namnändring till Speqta AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7TR
SE-114 34 Stockholm

Informationen i denna delårsrapport är sådan som myTaste AB (publ) 
under namnändring till Speqta AB (publ) ska offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 16 maj 2019 kl. 08.30 (CET).

Namnbyte    
Bolaget är under namnbyte till Speqta AB (publ) från myTaste AB 
(publ), vilket ska ses som en bekräftelse av att strategiförändringen är 
genomförd och ett avstamp för bolagets tillväxt i sin nya skepnad.

Aktien    
myTaste AB (publ) under namnändring till Speqta AB (publ)
hade per 31 mars 2019 ett aktiekapital om 15 341 243 kr fördelat 
på 29 957 941 registrerade aktier samt 362 094 ej registrerade 
aktier. Kvotvärdet uppgår till 0,5 kr. Aktien handlas sedan 4 juli 
2014 på Nasdaq OMX First North Premier under kortnamnet 
TASTE. En handelspost omfattar en (1) aktie. Samtliga aktier 
utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning 
i bolaget.

Avgivande av delårsrapport
Styrelsen och verkställande direktören för myTaste AB (publ) under namnändring till Speqta AB (publ) avger härmed 
följande delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-03-31.

Fredrik Burvall
Styrelseordförande

Pär Sundberg
Styrelseledamot

Andereas Friis
Styrelseledamot

Medgrundare / VD

Patrik Christiansen
Styrelseledamot

Lisa Gunnarsson
Styrelseledamot

André Lavold
Styrelseledamot

Revisorernas granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
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