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Rekordkvartal stärker 
Speqta inför ytterligare 
expansion

Nettoomsättning
TKR

Resultat Per 
Aktie
KR

Justerat Rörelse- 
marginal EBITDA
TKR

Justerat Rörelse- 
resultat EBITDA1

TKR

+90% +115%

25 633
(13 465)

0,00
(-0,03)

22%
(19%)

5 558
(2 589)

Q2
2019

1) Justerat rörelseresultat (EBITDA) har omräknats genom justering av bolagets engångskostnader med 372 tkr (182) under kvartal 2.

Väsentliga händelser under perioden
 § Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 25 633 tkr 

(13 465), vilket motsvarar en ökning med 90%.

 § Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 115% och 
uppgick till 5 558 tkr (2 589), motsvarande en justerad 
EBITDA-marginal om 22% (19).

 § Kassaflödet från den löpande verksamheten mellan april 
och juni 2019 ökade och uppgick till 3 477 tkr (244).

 § Segmentet Shopping ökade omsättningen med 151% 
till 20 419 tkr (8 151). EBITDA ökade med 75% och uppgick 
till 4 784 tkr (2 734).

 § Segmentet Food & Beverages omsättning uppgick till 
5 208 tkr (5 314). EBITDA ökade med 169% och uppgick 
till 2 841 tkr (1 058).

 § Speqta har rekryterat Fredrik Lindros som ny VD för 
att ytterligare accelerera tillväxten inom bolaget. Fredrik 
tillträder 30 september och har flerårig erfarenhet av för-
ändringsarbete, managementkonsult och kommer närmast 
från EQT ägda IP-Only.

 § Byte av Certified Adviser. Speqta har från 1 juli, ingått 
avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende 
tjänsten som Certified Adviser.

 § Optimizer Invest Limited påkallade samtliga ute stående 
teckningsoptioner och ökade sitt aktieinnehav med ytterliga-
re 5 084 746 aktier och tillförde Speqta AB (publ) ytterligare 
ca 15 miljoner kronor. Efter transaktionerna uppgår Optimizer 
Invest ägarandel till 28,8 % av aktierna i Speqta AB (publ).

 § Införande av likviditetsgarant. Speqta ingick avtal med 
ABG Sundal Collier (ABG) om att ABG ska agera likviditets-
garant för Speqtas aktie. Syftet är att främja aktiens likvidi-
tet och åtagandet startade den 18 juni 2019.

 § Konvertering av konvertibellån. Andereas Friis, Jonas 
Söderqvist och Trottholmen AB (Konvertibelinnehavarna) 
har konverterat konvertibellånet uppgående till 11 998 020 
kronor till aktier, motsvarande 2 423 842 nya aktier.

 § Bolaget har bytt namn till Speqta AB (publ) från myTaste 
AB (publ) vilket ska ses som en bekräftelse av att strategi-
förändringen är genomförd och ett avstamp för bolagets 
tillväxt i sin nya skepnad.

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

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

 § Förstärkt styrelse. Under kvartalet har Lisa Gunnarsson, 
Nordenchef för LinkedIn och Pär Sundberg, grundare av 
OTW och delägare av Brand New Content, valts in i styrelsen.

Väsentliga händelser efter perioden
 § Efter kvartalets utgång har Shopello lanserat en ny 

marknadsföringskanal, Shopello.net, som förklarar tjäns-
ten för e-handelsbutiker på den europeiska marknaden. 
Förväntningen är att Shopello.net ska öka exponeringen 
mot marknaden och bli ett effektivt komplement till den 
traditionella uppsökande försäljningen.

 § På extra bolagsstämman den 13 augusti 2019 fattades 
beslut om att införa incitamentsprogram 2019/2022 C och 
2019/2022 D. Beslutet togs för att bättre återspegla de 
större aktieägarnas strategi för bolaget, där programmet blir 
mer attraktivt vid en större uppgång i bolagets aktiepris och 
mindre attraktivt vid en lägre uppgång.

Rörelsemarginal
EBITDA
TKR

Rörelseresultat
EBITDA
TKR

+116%

20%
(18%)

5 186
(2 405)
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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

Speqtas framgångsresa fortsätter. Andra kvartalet var vårt bästa 
kvartal någonsin. I linje med föregående kvartal var tillväxten 
mycket stark; +90 % varav 62% organisk tillväxt. Justerad EBITDA 
ökade med 115% till 5 558 (2 589) tkr.  

Den ökade omsättningen tillskrivs främst tjänsten Shopello, inom 
segmentet Speqta Shopping, som också noterar rekordnivå för 
både antalet nyanslutna butiker och antal marknader. Under kvar-
talet tillkom 950 nätbutiker, totalt är 2 680 nätbutiker anslutna till 
Shopello som är verksamt i 17 länder i Europa. 

Ny VD rekryterad
Fredrik Lindros har rekryterats som ny VD och tillträder 30 sep-
tember. Fredrik, som har gedigen erfarenhet av e-handel och digi-
talisering samt besitter hög ledarkompetens och lång erfarenhet av 
förändringsarbete kommer närmast från en roll som Go-To-Market 
Director i EQT-ägda IP-Only. Hans viktigaste uppdrag: Bygga en 
skalbar organisation som kan fortsätta expandera bolaget, både 
organiskt och via förvärv.

Vi bygger för framtiden
Som ett led i arbetet med att snabbt utvecklas till en ledande global 
koncern inom prestationsbaserad marknadsföring har vi både 
stärkt organisationen med nyckelkompetens och flyttat in i nya 
lokaler. Vi har flyttat in på WeWork på Regeringsgatan i Stockholm 
i syfte att kunna skala organisationen och attrahera rätt medarbe-
tare. Under kvartalet har Hannes Rosén tillträtt som Chief of People 
Operations. Rekryteringarna ökar kortsiktigt kostnadsbasen i bo-
laget men vår bedömning är att det kommer gynna det långsiktiga 
arbetet att bygga en skalbar organisation, med rätt kapacitet för att 
hantera allt högre organisk tillväxt och många fler förvärv.

Vi har under kvartalet även stärkt styrelsen. Nya ledamöter är: 
Lisa Gunnarsson, Nordenchef för LinkedIn och Pär Sundberg, 
medgrundare till OTW och delägare av Brand New Content.

Stärkt balansräkning och positivt kassaflöde
Speqtas balansräkning har stärkts ytterligare, bland annat för att 
konvertibellånet lösts in mot aktier (cirka 12 MSEK) samt till följd 
av att huvudägaren Optimizer Invest valt att nyttja sina optioner 

Andereas Friis, VD

Rekordkvartal stärker 
Speqta inför ytterligare 
expansion

fullt ut, vilket tillförde bolaget ytterligare 15 MSEK. Detta innebär 
att Speqta står väl rustat inför kommande förvärv och expansion. 
Koncernen har också refinansierats med ett nytt banklån hos 
Nordea Bank till konkurrenskraftig ränta. Bankfinansieringen 
uppgår till 20 MSEK och löper på fem år, dessutom finns ett avtal 
om en så kallad kreditfacilitet om 4 MSEK. Vi kan också konsta-
tera att vårt kassaflöde förbättrats avsevärt från den löpande 
verksamheten och mellan april och juni 2019 ökade kassaflödet 
till 3 477 tkr (244).

Förvärv
Vi för dialog med ett flertal potentiella uppköpsobjekt och lägger 
stor vikt vid att analysera kommande förvärv; stark tillväxtpotential 
och goda förutsättningar för internationell expansion är några 
viktiga parametrar vi tittar på. Såväl förvärv inom vertikaler där 
vi bedriver verksamhet sedan tidigare som nya, kompletterande 
vertikaler är av intresse. Med vår balansräkning och förbättrade 
finansiering är vi väl positionerade att agera på rätt förvärvsobjekt.

Innovation
Speqta är ett bolag som sedan starten 2003 präglas av nytänk-
ande och ett kreativt sökande efter nya intäktskällor. Detta kvartal 
vill jag lyfta fram nyligen lanserade Bäst i test-vertikalen som har 
skapats inom vårt koncept Affilijet (inom Speqta Shopping), där vi 
skriver fördjupande artiklar i syfte att guida konsumenter vid val 
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forts. VD kommenterar

Vi skapar affärer online genom att matcha den ideala 

produkten eller tjänsten med konsumentens exakta behov.

av produkt i en rad olika kategorier. Detta är en stor trend i USA 
(där bland annat Wirecutter och Buzzfeed ligger i framkant). Vi har 
lanserat Bäst-i-test på Expressen och kommer att lansera tjänsten 
på Nettavisen i Norge under tredje kvartalet.  
 
Ytterligare en ny lansering är de vinprovningar online som Vinklub-
ben (inom Speqta Food & Beverage) erbjuder i samarbete med 
våra kunder och vinimportörer. Syftet är att stärka kännedomen 
om Vinklubben samt skapa intresse för kundernas produkter. Även 
Vinklubbens erbjudande om att hjälpa vinföretag att nå rätt mål-
grupp med sin Facebook-annonsering har utvecklats starkt under 
kvartalet och står nu för en substantiell del av Vinklubbens intäkter.

Efter kvartalets utgång har Shopello lanserat en ny marknads-
föringskanal, Shopello.net, som förklarar tjänsten för e-hand-
elsbutiker på den europeiska marknaden. Förväntningen är att 
Shopello.net ska öka exponeringen mot marknaden och bli ett 
effektivt komplement till den traditionella uppsökande försäljningen.

Framtidsutsikter
Jag ser med tillförsikt och glädje fram mot att få fortsätta att 
bygga Speqta tillsammans med vår nya VD Fredrik Lindros, 
övriga medarbetare och vår styrelse, i nya roller för mig och min 

medgrundare Jonas Söderqvist. Jag och Jonas arbetar, som 
tidigare kommuni cerats, vidare i bolaget och kommer att fokusera 
på utveckling av nya tjänster och affärsmöjligheter, strategiska 
samarbeten samt utveckling av vår tekniska plattform i syfte att 
förbättra den och möjliggöra synergier. 

Speqta har utvecklats till ett bolag i stark tillväxt, väl förankrat på 
en marknad som utvecklas mycket positivt. Nu har Speqta goda 
förutsättningar att ta nästa kliv mot målet att bli en av de ledande 
aktörerna inom prestationsbaserad marknadsföring. 

Andereas Friis
VD / Medgrundare 
Speqta AB (publ)
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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 inkorpore-
rats 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 
förvärvsstrategin inom prestationsbaserad marknadsfö-
ring av e-handelsbutiker får effekt och synergier är fullt ut 
realiserade.

Hållbarhet
På Speqta eftersträvar vi att driva vår verksamhet på ett hållbart 
sätt. Vi vill ha liten miljöpåverkan och ett positivt socialt avtryck 
som speglar vår moraliska kompass, våra värderingar samt visar 
hänsyn och respekt för alla inblandade 
parter. Med det i åtanke söker vi ständigt 
nya möjligheter att höja ribban för det 
arbete vi gör och vara en förebild för andra 
organisationer. Under 2019 tillsattes en 
person ansvarig för hållbarhetsarbetet 
inom företaget, och vårt mål att lägga till 
hållbarhetskriterier som en del av vår rutin 
när vi utvärderar verksamheten.

*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
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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 

151% till 20 419 (8 151). EBITDA ökade med 75% och upp-
gick till 4 784 tkr (2 734).

 § Google CSS samarbete inlett mellan Shopello 
och Den Blå Avis, en del av eBay. 

 § Nytt rekord i antal nya anslutna nätbutiker till Shopello 
under andra kvartalet med 950 nya nätbutiker varav 652 
via affiliatebyråer vilket ger en total ökning med 236% 
jämfört med kvartal 2, 2018. Totalt har Shopello nu 2 680 
anslutna butiker på 17 marknader i Europa.

 § En Bäst i test-vertikal har skapats inom Affilijet och lanse-
rats på Expressen. Detta är en vertikal där Speqta skriver 
omfattande artiklar för att guida konsumenter i köp för en 
rad olika produktkategorier. Detta är en stor trend i USA 
där bl.a wirecutter, buzzfeed m.fl ligger i framkant. Netta-
visen kommer under kvartal 3 också lanseras med Bäst i 
test-vertikal och bolaget siktar på att öka antal produktkate-
gorier framöver.

 § En tidigare känd reglering har trätt i kraft i Norge kring 
privatlån vilket gjort att intäkterna gått ner något under juni 
till följd av att handläggningstiderna för lån har ökat vilket 
gör att låntagaren oftare väljer att inte ta ut sitt godkända 
lån. Många brokers har därför sänkt sina provisioner något. 
Vi förväntar oss dock att konsumenterna och marknaden 
ska återhämta sig under hösten. Detta påverkar intäkterna 
inom privatlån från Nettavisen och Låne-penger.com.

Väsentliga händelser efter Q2 
 § Efter kvartalets utgång har Shopello lanserat en ny 

marknadsföringskanal, Shopello.net, som förklarar tjäns-
ten för e-handelsbutiker på den europeiska marknaden. 
Förväntningen är att Shopello.net ska öka exponeringen 
mot marknaden och bli ett effektivt komplement till den 
traditionella uppsökande försäljningen.

20,4

8,2

3,9
5,0

2016 2017 2018 2019

Oms¬ttning Q2

MKR

+75%+151% 2
RÖRELSERESULTAT

EBITDA
NETTO-

OMSÄTTNING
FÖRVÄRV

2019
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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 5 208 tkr 

(5 314). EBITDA ökade med 169% och uppgick till 2 841 tkr 
(1 058).

 § 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.

 § Ytterligare en nylansering är de vinprovningar online som 
Vinklubben erbjuder i samarbete med våra kunder, vinim-
portörer. Syftet är att stärka kännedomen om Vinklubben 
samt skapa intresse för våra kunders kvalitetsprodukter. 

 § Vinklubbens erbjudande om att hjälpa vinföretag att nå 
rätt målgrupp med sin Facebook-annonsering har utveck-
lats starkt under kvartalet och står nu för en substantiell del 
av intäkterna.

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

5,25,3

4,64,8

2016 2017 2018 2019

Oms¬ttning Q2

MKR

+169% n/a-2%
RÖRELSERESULTAT

EBITDA
FÖRVÄRVNETTO-

OMSÄTTNING
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Koncernen

Uppdelning efter rörelsesegment

Försäljning och resultat 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 25 633 tkr (13 465), 
vilket motsvarar en tillväxt på 90% jämfört med samma period 
föregående år. Ökningen beror på dels två förvärv men även en 
stark organisk tillväxt vilken uppgår till 62 % för perioden, och 
har skett inom segmentet Speqta Shopping.

EBITDA ökade med 116 % och uppgick till 5 186 tkr (2 405), vil-
ket främst förklaras av de förvärv som koncernen gjort (Lånaku-
ten, Netpixel/Captana) samt omsättningsökningen inom Speqta 
Shopping. Justeringar för engångskostnader har gjorts under 
kvartalet med 372 tkr (184). Justerad EBITDA uppgår till 5 558 
tkr (2 589) för kvartalet. Justerad rörelsemarginal före avskriv-
ningar uppgick till 22 % (19). EBIT uppgick till 1 377 tkr (-433).

Under kvartalet har en engångskostnad på 960 tkr påverkat 
finansnetto till följd av den fasta engångsränta som betalades ut 
under Q2 för konvertibellånet som beslutades på årsstämman 
den 13 maj. Bolaget har som tidigare kommunicerats erhållit 
ett betydligt billigare finansiering alternativ via ett avtal med 
Nordea Bank.

Internt upparbetade kostnader som under kvartalet har aktive-
rats under immateriella tillgångar uppgår till 874 tkr (720).

Likviditet och finansiering 
Under kvartalet har koncernen refinansierats med ett nytt bank-
lån 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.

Den 30 juni 2019 uppgick koncernens likvida medel till 25 997 tkr 
(3 667). Outnyttjad checkkredit uppgick till 4 000 tkr (3 000). 
Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 20 401 tkr 
(4 602), där ökningen beror refinansieringen och omvandling 
från kortfristiga skulder till långfristiga samt anpassning till IFRS 
16 avseende hyra av lokal. Tidigare bokförd skuld om 12 034 tkr 
för konvertibel har i juni 2019 omvandlats till aktier.

Kassaflödet från den löpande verksamheten mellan april och 
juni 2019 uppgick till 3 477 tkr (244).

Optimizer Invest har under perioden valt att påkalla sina 
teckningsoptioner, vilket har tillfört 15 000 tkr till bolagets 
likvida medel.

Moderföretaget
Moderföretagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 
1 521 tkr (474). EBITDA uppgick för kvartalet till -3 620 tkr (-1 386). 

Q2 2019 (2018) TKR
                    Food & 

Beverage Shopping
Koncern-

gemensamt Justeringar Koncernen 
Externa intäkter 5 208 (5 314) 20 419 (8 151) 6 (0) 0 (0) 25 633 (13 465)
Interna intäkter 317 (1 789) 2 721 (2 665) 1 515 (369) -4 553 (-4 823) 0 (0)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)2 2 841 (1 058) 4 784 (2 734) -3 327 (-1 453) 888 (66) 5 186 (2 405)
Avskrivningar -3 809 (-2 838)
Finansiella poster, netto -1 542 (-428)
Koncernens resultat före skatt -165 (-861)

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

25,6

13,5

8,5
10,2

2016 2017 2018 2019
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TKR   Not
2019-04-01-
2019-06-30

2018-04-01-
2018-06-30

2019-01-01-
2019-06-30

2018-01-01-
2018-06-30

2018-01-01-
2018-12-31

Nettoomsättning 2,4 25 633 13 465 49 004 25 488 59 128
Aktiverat arbete för egen räkning 720 720 1 461 1 378 3 497
Övriga rörelseintäkter 185 461 446 758 1 641
Valutavinst 0 0 0 0 28
Summa 26 538 14 646 50 911 27 624 64 294

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader -13 097 -4 896 -26 012 -10 560 -26 752
Övriga externa kostnader -2 802 -3 344 -5 214 -6 339 -13 287
Personalkostnader -5 396 -3 990 -10 295 -7 593 -16 416
Valutaförlust -57 -11 -169 -14 -45
Rörelseresultat (EBITDA) 5 186 2 405 9 221 3 118 7 794

Avskrivningar -3 809 -2 838 -7 280 -5 660 -11 366
Rörelseresultat (EBIT) 1 377 -433 1 941 -2 542 -3 572

Finansnetto -1 542 -428 -2 469 -931 -1 837
Resultat före skatt -165 -861 -528 -3 473 -5 409

Skatt 228 257 494 515 1 037
Periodens resultat 63 -604 -34 -2 958 -4 372

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 107 -588 100 -2 948 -4 394
Innehav utan bestämmande inflytande -44 -16 -134 -10 22
Summa 63 -604 -34 -2 958 -4 372

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,00 -0,03 0,00 -0,13 -0,19
Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning, st 31 132 499 22 017 091 30 351 258 22 017 091 22 599 954
Antal utestående aktier vid perioden slut 33 105 971 22 017 091 33 105 971 22 017 091 28 879 836

TKR Not
2019-04-01-
2019-06-30

2018-01-01-
2018-03-31

2019-01-01-
2019-06-30

2018-01-01-
2018-06-30

2018-01-01-
2018-12-31

Periodens resultat 63 -604 -34 -2 958 -4 372
Övrigt totalresultat
Poster som kommer omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 0 0 0 0 0
Summa övrigt totalresultat 0 0 0 0 0
Periodens totalresultat 63 -604 -34 -2 958 -4 372

Periodens totalresultat hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 107 -588 100 -2 948 -4 394
Innehav utan bestämmande inflytande -44 -16 -134 -10 22
Summa 63 -604 -34 -2 958 -4 372

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens rapport över totalresultat
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TKR Not 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 54 614 28 059 28 059
Övriga immateriella tillgångar 48 875 36 628 33 486
Materiella anläggningstillgångar 7 524 2 436 2 603
Finansiella anläggningstillgångar 402 402 402
Uppskjuten skattefordran 52 35 20
Summa anläggningstillgångar 111 467 67 560 64 570

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exklusive likvida medel  20 774 11 987 17 075
Likvida medel 25 997 3 667 20 909
Summa omsättningstillgångar 46 771 15 654 37 984
Summa tillgångar 158 238 83 214 102 554

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 19 095 11 009 14 440
Övrigt tillskjutet kapital 125 248 48 488 62 763
Omräkningsreserv 0 0 0
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -59 680 -33 693 -35 506
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 84 663 25 803 41 697
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 15 165 148
Summa eget kapital 84 678 25 968 41 845

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 3 20 401 16 636 15 657
Övriga skulder 3 16 570 10 500 10 500
Uppskjuten skatteskuld 3 819 4 804 4 282

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 0 0 0
Räntebärande skulder 3 6 977 3 568 3 806
Övriga skulder 25 793 21 738 26 464
Summa eget kapital och skulder 158 238 83 214 102 554

Koncernens rapport över finansiell  
ställning i sammandrag
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Andra kvartalet 2018  

Ingående balans per 2018-04-01 26 391 181 26 572
Periodens resultat -588 -16 -604
Övrigt totalresultat 0 0 0
Summa totalresultat -588 -16 -604

Transaktioner med aktieägare
Förvärv av minoritetsandelar 0 0 0
Utgående balans per 2018-06-30 25 803 165 25 968

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

Andra kvartalet 2019  

Ingående balans per 2019-04-01 57 850 58 57 908
Periodens resultat 107 -44 64
Övrigt totalresultat 0 0 0
Summa totalresultat 107 -44 64 

Transaktioner med aktieägare
Byte Konvertibler 11 596 0 11 596
Inlösen teckningsoptioner 15 000 0 15 000
Teckningsoptioner 110 0 110
Förvärv av minoritetsandelar 0 0 0
Utgående balans per 2019-06-30 84 663 15 84 678
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TKR Not
2019-04-01-
2019-06-30

2018-04-01-
2018-06-30

2019-01-01-
2019-06-30

2018-01-01-
2018-06-30

2018-01-01-
2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 1 377 -433 1 941 -2 542 -3 572
Justering för icke kassaflödespåverkande poster 1 439 2 173 4 003 1 391 5 592

2 816 1 740 5 944 -1 151 2 020

Betald inkomstskatt 100 231 449 382 658
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 2 916 1 971 6 393 -769 2 678

Ökning/minskning av fordringar -1 405 -251 -3 682 416 -2 534
Ökning/minskning av skulder 1 966 -1 476 -643 -2 177 670
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 477 244 2 068 -2 530 814

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 0 0 0 0 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 720 -1 273 -47 937 -1 931 -4 165
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -73 -433 -6 530 -843 -2 151
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 0 896
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 793 -1 706 -54 467 -2 774 -5 420

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Nettoförändring checkkredit 0 -1 499 0 0 0
Upptagna lån 10 841 3 406 32 611 3 801 4 845
Amortering av lån -5 765 -287 -6 647 -644 -2 477
Nyemission 15 253 0 31 413 0 17 333
Optionspremier 110 0 110 374 374
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 439 1 620 57 487 3 531 20 075

Årets kassaflöde 21 123 158 5 088 -1 773 15 469
Likvida medel vid periodens början 4 874 3 509 20 909 5 440 5 440
Likvida medel vid periodens slut 25 997 3 667 25 997 3 667 20 909

Koncernens rapport över  
kassaflöden i sammandrag
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TKR  Not
2019-04-01-
2019-06-30

2018-04-01-
2018-06-30

2019-01-01-
2019-06-30

2018-01-01-
2018-06-30

2018-01-01-
2018-12-31

Nettoomsättning 1 521 474 2 084 1 316 2 573
Övriga rörelseintäkter 189 515 519 959 2 020

1 710 989 2 603 2 275 4 593

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader -1 014 -58 -1 258 -439 -685
Övriga externa kostnader -2 856 -1 627 -4 907 -3 759 -6 953
Personalkostnader -1 460 -688 -2 444 -1 545 -3 822
Valutaförlust 0 -2 0 -2 -9

Rörelseresultat (EBITDA) -3 620 -1 386 -6 006 -3 470 -6 876

Avskrivningar -2 -3 -3 -6 -11
Rörelseresultat (EBIT) -3 622 -1 389 -6 009 -3 476 -6 887

Finansnetto -1 222 -355 -1 775 -757 -1 486
Resultat efter finansiella poster -4 844 -1 744 -7 784 -4 233 -8 373

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 7 599
Resultat före skatt -4 844 -1 744 -7 784 -4 233 -774

Skatt 0 0 0 0 0
Periodens resultat -4 844 -1 744 -7 784 -4 233 -774

TKR   Not
2019-04-01-
2019-06-30

2018-04-01-
2018-06-30

2019-01-01-
2019-06-30

2018-01-01-
2018-06-30

2018-01-01-
2018-12-31

Periodens resultat -4 844 -1 744 -2 940 -4 233 -774
Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0
Periodens totalresultat -4 844 -1 744 -2 940 -4 233 -774

Moderföretagets resultaträkning 
i sammandrag

Moderföretagets rapport 
över totalresultat
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TKR Not 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 45 7 2
Finansiella anläggningstillgångar 97 749 80 769 80 856
Långfristig fordran koncernföretag 9 000 12 000 9 000
Summa anläggningstillgångar 106 794 92 776 89 858

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 38 861 7 072 14 281
Kassa och bank 16 336 1 275 10 545
Summa omsättningstillgångar 55 197 8 347 24 826
SUMMA TILLGÅNGAR 161 991 101 123 114 684

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 19 095 11 009 14 440
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 104 571 53 395 67 296

Periodens resultat -7 784 -4 233 -774
Summa eget kapital 115 882 60 171 80 962

Långfristiga skulder 32 570 25 284 24 749
Kortfristiga skulder 13 539 15 668 8 973

Summa eget kapital och skulder 161 991 101 123 114 684

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 innebär att jämförande information 
i tidigare perioder inte presenterats. Leasingskulden utgörs av 
de diskonterade återstående leasingavgifterna per 30 juni 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 moderbolaget 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 & Beverage och Speqta Shopping. 

Speqta Food & Beverage
Segmentet består av myTaste, Matklubben och Vinklubben. 
Främsta inkomstkällan i segmentet är prestationsbaserad 
marknadsföring. 

Speqta Shopping 
Segmentet består av följande verksamheter:

 § Shopello. E-handelsplattform som marknadsför andra 
webbutikers produkter och får intäkter genom förmedling 
av trafik. Shopello ingick ett avtal med Google under hösten 
2018 och är därmed en av få premium partners för Compa-
rison 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 nät-
verket av provisionsbaserade sajter som den äger, samlar 
kampanjer och erbjudanden från e-handelsbutiker för att 
kunden alltid ska få det bästa priset.  

 § Affilijet. Ett koncept som går ut på att vi levererar 
högkvalitativa jämförelsesidor inom olika vertikaler till 
mediahus. I dagsläget har vi Expressen (verksamhe-
ter inom lån, rabattkoder och spel) samt Nettavisen 
(privatlån, kreditkort och rabattkoder) som kunder och 
samarbetspartners. 

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

 § Lanakuten.com. Jämförelsetjänst för privatlån. 
Förvärvades under Q1 2019.  

 § Låne-penger.com. Jämförelsetjänst för privatlån. 
Förvärvades under Q1 2019 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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APR -JUN 2019 (2018)
Food & Beverage Shopping

Koncern-
gemensamt Justeringar Koncernen

Externa intäkter 5 208 (5 314) 20 419 (8 151) 6 (0) 0 (0) 25 633 (13 465)
Interna intäkter 317 (1 789) 2 721 (2 665) 1 515 (369) -4 553 (-4 823) 0 (0)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)2 2 841 (1 058) 4 784 (2 734) -3 327 (-1 453) 888 (66) 5 186 (2 405)
Avskrivningar -3 809 (-2 838)
Finansiella poster, netto -1 542 (-428)
Koncernens resultat före skatt -165 (-861)

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

JAN - JUN 2019 (2018)
Food & Beverage Shopping

Koncern-
gemensamt Justeringar Koncernen

Externa intäkter 8 713 (8 778) 40 284 (16 664) 6 (46) 0 (0) 49 003 (25 488)
Interna intäkter 707 (4 156) 5 970 (5 057) 2 078 (665) -8 755 (-9 878) 0 (0)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3 812 (2 043) 9 252 (4 635) -5 743 (-3 485) 1 900 (-75) 9 221 (3 118)
Avskrivningar -7 280 (-5 660)
Finansiella poster, netto -2 469 (-931)
Koncernens resultat före skatt -528 (-3 473)

JAN - DEC 2018
Food & Beverage Shopping

Koncern-
gemensamt Justeringar Koncernen

Externa intäkter 16 304 20 365 27 0 36 696
Interna intäkter  1 966 0 3 988 -5 954 0
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -396 766 -1 187 919 102
Avskrivningar -8 806
Finansiella poster, netto -1 898
Koncernens resultat före skatt -10 602

Not 3 Upplysningar om verkligt värde 

30 juni 2019 30 juni 2018

Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Skulder till kreditinstitut 20 000 20 000 5 763 5 763

Finansiella leasingskulder 7 379 7 379 2 406 2 406

Villkorad köpeskilling 16 570 18 839 10 500 12 000

Konvertibelt lån 0 0 12 034 12 034

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 - jun 2019 (2018) jan - dec 2018 

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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Avgivande av delårsrapport
Styrelsen och verkställande direktören för Speqta AB (publ) avger 
härmed följande delårsrapport för perioden 2019-04-01 – 2019-06-30.

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.

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 3, januari – september 2019  14 november 2019
Bokslutskommuniké 2019 20 februari 2020

Namnbyte
Bolaget har bytt namn till Speqta AB (publ) från myTaste AB (publ) 
vilket ska ses som en bekräftelse av att strategi förändringen är 
genomförd och ett avstamp för bolagets tillväxt i sin nya skepnad.

Kontaktinformation
Speqta AB (publ)
Regeringsgatan 29, 5e våningen
SE-111 53 Stockholm

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Speqta AB (publ) 
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel om finansiella instrument. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08.30 (CET).

Aktien
Speqta AB (publ) hade per 30 juni 2019 ett aktiekapital om 
19 095 358 kr fördelat på 33 105 971 registrerade aktier samt 
5 084 746 tilldelade men ej registrerade aktier. Kvotvärdet uppgår 
till 0,5 kr. Aktien handlas sedan 4 juli 2014 på Nasdaq OMX First 
North Premier under kortnamnet SPEQT (tidigare under namnet 
TASTE). En handelspost omfattar en (1) aktie. Samtliga aktier utgörs 
av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget.
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