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Irisity i korthet 

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent 
kameraövervakning. Vi utvecklar djupinlärda 
algoritmer som uppgraderar både befintliga och 
nya övervakningskameror och säkerhetssystem 
till proaktiva intelligenta enheter. IRIS™, vår helt 
molnbaserade SaaS-lösning, upptäcker med 
hög precision oönskad aktivitet och beteende på 
långa avstånd.  

IRIS™ ingår i ett brett utbud av 
säkerhetsapplikationer som skyddar tillgångar 
för kunder i Skandinavien och internationellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkter och tjänster 

IRIS™ är en komplett molnbaserad 
analysplattform med flera spetsalgoritmer 
djupinlärda på specifika uppgifter.  
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VD har ordet 

Under året har Irisity ingått flera starka 
partnerskap som etablerar grund för fortsatt 
tillväxt. Vi ökade nettoomsättningen trots 
pandemi och håller såväl EBITDA och 
nettoresultat som kassalikviditet enligt plan. 
Bruttomarginalen har under året fortsatt 
belastats av omfattande projekteringar men 
förväntas återgå till normala nivåer i samband 
med volymökning.  

Irisity ingick under året partnerskap med 
säkerhetsjätten G4S och vid slutet av året med 
den världsledande kameratillverkaren Axis. 
Tillsammans med G4S införs IRIS på såväl 
befintliga som nya säkerhetsobjekt. Med Axis 
integrerar vi IRIS i de nya TPU kamerorna, samt 
som spetsmjukvara i Axis övriga kameror. Vi 
bedömer att marknaden för helt självgående 
kameror med inbyggd AI är betydande. 

Under året har vi också utvecklat tre nya 
spetsalgoritmer, IRIS Rail Defender för järnvägs- 
och tunnelbaneoperatörer, IRIS Violent Behavior 
för att detektera våldsamt beteende samt IRIS 
Fall Detection som upptäcker fallande och 
liggande personer. Dessa nya algoritmer är alla 
djupinlärda, uppvisar hög precision och möter 
ett starkt marknadsintresse där exempelvis IRIS 
Rail valts av SL.  

Sedan halvårsskiftet har vi gradvis stärkt 
organisationen med flera nyrekryteringar främst 
inom områdena sälj, R&D och kundsupport.  

 

 

Vi genomförde också en riktad emission om 50 
MSEK före emissionskostnader till fonderna 
TIN, Lannebo och Handelsbanken. 

Vårt långsiktiga arbete inom såväl marknad som 
R&D och organisationsutveckling samt vår 
marknadsstrategi med starka partnerskap 
börjar ge resultat och vi ser fram emot en 
fortsatt stark utveckling av bolaget. 

 

 

 

Göteborg 16 mars 2021 

 

 

 

Marcus Bäcklund
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Aktien och ägarförhållanden 

De tio största ägarna 2020-12-31: 

 

 

Ägarförhållanden 
Irisity AB (publ), org. nr. 556705-4571 är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth 
Market. Aktiens kortnamn är IRIS. Aktieägaröversikten visar förhållandena per den 31 december 2020 vid 
vilken tid 5 333 aktieägare var registrerade. 

Antal aktier 
Irisity har 25 840 904 aktier utestående per den 31 december 2020. 

Assently: d98a08a1ab1a8a1930681a663ebcdadc332385cc020a1a83fda2cac99677e967f91cd4a2eef46b349cef2b42abb04fd0b374be2cc18854ef9b8436358465f09d



IRISITY AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2020 
Org.nr: 556705-4571 

6 
 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Irisity 
AB (publ), 556705-4571, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Alla 
belopp anges i kronor om inte annat anges. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Allmänt om verksamheten 
Irisity utvecklar och säljer intelligenta 
kamerabevakningssystem. Tekniken bygger på 
egenutvecklade patent, videoanalysalgoritmer 
och självlärande system med artificiell 
intelligens. 

Inom Irisity pågår en kontinuerlig produkt- och 
tjänsteutveckling för att kunna vara så kundnära 
som möjligt och för att kunden alltid skall 
erbjudas bästa tänkbara skydd och trygghet. 

Bolaget bedriver också i begränsad omfattning 
en spetskonsultverksamhet, vilken ger god 
överblick och kompetensutveckling inom AI-
baserad videoanalys. 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 
under räkenskapsåret 
I september 2020 ökade antal aktier i bolaget 
med 214 500 och aktiekapitalet med 19 TSEK 
efter nyttjande av teckningsoptioner till 
nyckelpersoner i bolaget. 

I november 2020 genomförde bolaget en  
nyemission om 50 MSEK, vilket medfört att 
antal aktier ökat med 2 463 053 till 25 840 904 
aktier och att aktiekapitalet ökat med 222 TSEK 
till 2 326 TSEK. 

Under 2020 har bolaget ingått ett 
samarbetsavtal med det globala 
säkerhetsbolaget G4S. 

Samarbetsavtal 
Irisitys mål är att möjliggöra för våra Saas-
kunder att vara konkurrenskraftiga på sina 
respektive marknader.  

Genom Irisitys Saas-kunder ska Irisity vara den 
ledande lösningen för intelligent 
kamerabevakning på varje marknad. 

Irisity har ingått samarbetsavtal med 
säkerhetsbolaget G4S. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget har en tydlig tillväxtstrategi och 
förväntas ta position på en växande marknad 
för videoanalys. Bolaget är starkt beroende av 

sin specialistkompetens, där riskerna primärt är 
kopplade till en onormal personalomsättning. 

Riskfaktorer 
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer 
omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker 
såsom risker relaterade till marknads- och 
teknikutveckling, patent, konkurrenter och 
framtida finansiering, som 
värdepappersrelaterade risker, såsom risker 
relaterade till aktiekursutveckling, volatilitet och 
likviditet. En investerare rekommenderas att 
göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och 
dess betydelse för bolagets framtida utveckling. 
Ovan nämnda riskfaktorer är utan rangordning 
och utan anspråk på att vara heltäckande. 

Lagstiftning och bolagsordning 
Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av 
svensk lagstiftning, främst genom 
aktiebolagslagen. Bolaget är listat på Nasdaq 
First North Growth Market varmed Bolaget även 
tillämpar och följer de regler och 
rekommendationer som följer av Bolagets 
marknadsnotering på Nasdaq First North Growth 
Market. Förutom lagstiftning samt regler och 
rekommendationer är det bolagsordningen som 
ligger till grund för styrningen av Bolagets 
verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat 
var styrelsen har säte, verksamhetsinriktning, 
gränser avseende aktiekapital och antal aktier 
och förutsättningar för att få deltaga vid 
bolagsstämma.  

Svensk kod för bolagsstyrning 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) skall 
tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad. Koden behöver i 
dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är 
listade på Nasdaq First North Growth Market. 
Den är således inte bindande för Bolaget, men 
utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för 
bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande 
för Bolaget kommer Bolaget att tillämpa den. 

Patent 
Irisity är ett teknik-/mjukvarubolag och det är 
därför av väsentlig vikt att Irisitys teknik är väl 
och formellt skyddad via patent och 
patentansökningar. Irisity utvecklingsarbete har 
löpande skyddats genom kvalificerat 
patentarbete. Irisity AB (publ) var 2020-12-31 
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ägare till sammanlagt arton beviljade patent och 
elva patentansökningar. Patenten var fördelade 
över nio olika patentfamiljer. Förutom eget 
patentskydd omfattar strategin kontinuerlig 
bevakning av konkurrerande tekniker. 
 
Finansiell översikt 
Koncernens omsättning uppgick till 49,5 MSEK 
(51,7), varav 10 MSEK (15,9) avsåg aktiverat 
utvecklingsarbete.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttomarginalen uppgick till  
59,8 procent (63,1). 

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till  
-5,9 MSEK (-4,9) 

Årets resultat efter skatt uppgick till  
-19,6 MSEK (-17,7). 
 
SaaS intäkten uppgick till 32,2 MSEK. MRR vid 
utgången av perioden uppgick till 1,5 MSEK. 

Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 
25 840 904 och resultatet per aktie var -0,14 
kronor (-0,63). Antalet aktier i vägt genomsnitt 
för året var 23 735 885. 
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Investeringar och finansiell ställning 
Koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar i 
rörelsekapitalet uppgick till -7,0 MSEK (-4,9). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 
-11,1 MSEK (-2,2). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick under 
perioden till -10,0 MSEK (-17,7). Från 
finansieringsverksamheten var kassaflödet  
46,5 MSEK (27,5). 

Periodens kassaflöde uppgick till 25,3 MSEK 
(7,5). 

Balansomslutningen uppgick den 31 december 
2020 till 137,9 MSEK (112,4) och soliditeten var 
85,4 procent (77,7). Bolagets nettoskuld uppgick 
till -62,8 MSEK (-33,6). Moderbolaget har en 
checkräkningskredit vilket totalt uppgår till 10 
MSEK, vilken var outnyttjad per balansdagen.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Incitamentsprogram 
Under räkenskapsåret avslutades 
Teckningsoptionsprogrammet 2015/2020. 
Samtliga incitamentsprogram är nu avslutade. 

Personal och organisation 
Medelantalet anställda uppgick till  
37 personer (32) varav 5 kvinnor (5). 
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Närstående transaktioner 
De närstående transaktioner som skett är de 
som presenteras i ”Not 5: Löner, andra 
ersättningar och sociala kostnader”. 
Förutsättningarna är de samma för samtliga 
styrelseledamöter, prissättning för deras 
insatser har skett på marknadsmässiga villkor.  

Upplysningar om väsentliga händelser efter 
periodens utgång 
Ett partnerskap har ingåtts med Axis 
Communications där Iris integreras med Axis 
TPU baserade kameror i syfte att skapa en helt 
självgående AI-kamera. 

 

Koncernens flerårsjämförelse 
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. 

 

 
 

Moderbolagets flerårsjämförelse  
Moderbolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

 

 
Nyckeltalsdefinitioner framgår på sidan 38: Finansiell kalender och definitioner. 
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Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 

 

 

 

 

  

Förs lag ti l l  vinstdispos ition (SEK) Belopp

Överkursfond 220 058 254

Balanserad vinst/förlust -125 677 387

Årets förlust -14 257 595

80 123 272

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 80 123 272

80 123 272
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Koncernens resultaträkning 
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Koncernens balansräkning 
 

 
 

  

Assently: d98a08a1ab1a8a1930681a663ebcdadc332385cc020a1a83fda2cac99677e967f91cd4a2eef46b349cef2b42abb04fd0b374be2cc18854ef9b8436358465f09d



IRISITY AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2020 
Org.nr: 556705-4571 

13 
 

Koncernens balansräkning 
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Koncernens förändring av eget kapital 

 

 

Aktiekapitalet består av 25 840 904 aktier med ett kvotvärde om 0,09 SEK.  
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Koncernens kassaflödesanalys 

 
 
 
*Förändring av långfristiga fordringar klassificeras som kassaflöde från den löpande verksamheten då det bedöms 
ge en mer rättvisande bild.   
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Moderbolagets resultaträkning 
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Moderbolagets balansräkning 
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Moderbolagets balansräkning 
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Moderbolagets förändring av eget kapital 
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Moderbolagets kassaflödesanalys 

 
 
*Förändring av långfristiga fordringar klassificeras som kassaflöde från den löpande verksamheten då det bedöms 
ge en mer rättvisande bild.  
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Noter 

 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
upprättats enligt Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Från och med 
räkenskapsåret 2019 upprättade Irisity AB (publ) 
koncernredovisning för första gången.  
 
KONCERNREDOVISNING 
Koncernredovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden. Koncernredovisningen 
omfattar moderbolaget samt dess dotterbolag. 
Med dotterbolag avses de företag i vilka 
moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett 
bestämmande inflytande. I normalfallet avser 
detta företag där moderbolaget innehar mer än 
50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår 
dotterbolagen från den dagen koncernen 
erhåller bestämmande inflytande tills den dag 
det inte längre föreligger.  
 
I koncernredovisningen faller koncernföretagens 
bokslutsdispositioner bort och ingår i det 
redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att 
koncernföretagens obeskattade reserver i 
koncernens balansräkning fördelas mellan 
uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

OMRÄKNING AV POSTER I UTLÄNDSK VALUTA 
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk 
valuta värderas till balansdagens kurs. 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt 
transaktionsdagens avistakurs. 

INTÄKTSREDOVISNING 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av sålda 
varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och 
rabatter. 

Irisity AB utvecklar och säljer licenser 
samt övervakningstjänster. 

Försäljning av licenser vinstavräknas när 
skriftligt avtal undertecknats och licensen har 
levererats till kund. En grundläggande 
förutsättning för att licensintäkter skall 
vinstavräknas är att licensintäkten och dess 
betalning inte är villkorad några åtaganden 
utöver den rena licens leveransen. Väsentliga 
risker och förmåner skall ha överförts till 
köparen och köparen skall inte ha rätt att 
returnera hela eller del av licensrättigheten. Det 

skall även vara sannolikt att betalning kommer 
att ske. 

Support och andra tjänster redovisas linjärt 
över avtalsperioden. I de fall ett avtal innefattar 
både försäljning av licenser och tjänster 
identifieras delarna separat och redovisas till 
de belopp de skulle kunna erbjudas 
marknaden. 

LEASINGAVTAL 
I de fall kamerautrustning inklusive licens säljs 
för att sedan hyras tillbaka görs en samlad 
bedömning av vem som bär de väsentligaste 
riskerna och förmånerna i kamerautrustning 
och licens, innefattande en bedömning av om 
bolaget har kvar ett betydande engagemang i 
den överlåtna utrustningen. Om bedömningen 
är att de väsentliga riskerna och förmånerna 
kvarligger i bolaget redovisas ingen försäljning. 
Kamerautrustningen kvarligger då i 
balansräkningen med fortsatta avskrivningar. 
Den erhållna likviden redovisas som en skuld. 
Därefter redovisas erlagda leasingavgifter som 
en räntekostnad och amortering av skulden. 
Först när de väsentligaste riskerna och 
förmånerna lämnat bolaget redovisas en intäkt 
från försäljningen, och kamera utrustningen 
och skulden bokas bort från balansräkningen.  

Övriga leasingavtal redovisas som hyresavtal 
(operationell leasing). Leasingavgiften 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
 
Koncernen är leastagare genom så kallade 
operationella leasingavtal då de ekonomiska 
risker och fördelar som är förknippade med 
tillgången inte har övergått till koncernen. 
Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första 
förhöjd hyra, redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden. 
 
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Ersättningar till anställda avser alla typer av 
ersättningar som koncernen lämnar till de 
anställda. Koncernens ersättningar innefattar 
bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro och bonus. Redovisning sker i takt 
med intjänandet. Koncernen har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för 
avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad under den period de anställda utför de 

Not 1:  Redovisnings- och värderingsprinciper
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tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.  
 

SKATT 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatter redovisas i 
resultaträkningen, utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 
kapital. 
 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår samt den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån 
per den skattesats som gäller per balansdagen.  
 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som 
uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder 
samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott.  
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas 
mot uppskjutna skatteskulder endast om de 
kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten 
skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande 
skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjutna 
skattefordringar reduceras till den del det inte är 
sannolikt att den underliggande skattefordran 
kommer att kunna realiseras inom en 
överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran 
redovisas som finansiella anläggningstillgång 
och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs 
vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa 
större utvecklingsprojekt har ansetts vara av 
väsentligt värde för företaget under kommande 
år och har aktiverats i balansräkningen som 
Balanserade utgifter. Dessa tillgångar skrivs av 
linjärt över 8 år. Avskrivningarna ingår i 
resultaträkningens post avskrivning balanserade 
utgifter. De utgifter som aktiverats förs om i 
eget kapital till fond för utvecklingskostnader 
efter ändringar i årsredovisningslagen för 
räkenskapsår som inleds efter den 31 december 
2015. 

De balanserade utgifterna kommer aktiveras för 
avskrivning i samband med att försäljningen av 
produkterna startar. Avskrivning sker med 12,5% 
per år då bolaget bedömer att denna 
avskrivningstakt bäst överensstämmer med den 
verkliga livslängden på de system som 
utvecklats. Tillgången bedöms generera intäkter 
under hela avskrivningstiden och därmed anses 
en avskrivningstid överstigande 5 år vara 
motiverad. 
 
Goodwill som uppkommit i samband med 
rörelseförvärv av dotterbolag har i koncernen 
tagits upp som en immateriell tillgång. 

Följande avskrivningstider tillämpas, varvid 
hänsyn tagits till innehavstiden för, under året, 
förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Balanserade utvecklingskostnader:         12,5% 

Goodwill:                    20,0% 
 
 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffnings värde minskat med avskrivningar 
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 

Följande avskrivningstider tillämpas, varvid 
hänsyn tagits till innehavstiden för, under året, 
förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Inventarier uthyrda till kund:                   33,3% 

Inventarier:                    20,0% 
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ANDRA FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Finansiella tillgångar som är avsedda för 
långsiktigt innehav redovisas till 
anskaffningsvärde. Har en finansiell tillgång på 
balansdagen ett lägre värde än det bokförda 
värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde 
om det kan antas att värdenedgången är 
bestående.  

FORDRINGAR  
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som 
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det 
belopp som efter individuell bedömning 
beräknas bli betalt.  

LÅNESKULDER  
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp 

efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp 
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten 
periodiseras mellanskillnaden såsom 
räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. 
Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och 
det belopp som ska återbetalas. Upphörande 
av redovisning av finansiella skulder sker först 
när skulderna har reglerats genom 
återbetalning eller att dessa efterskänkts.  

KASSAFLÖDESANALYS  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar 
företaget, förutom kassamedel, disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut. 
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Bolaget har ingått ett standard sale-and-lease-backavtal med Swedbank Finans AB och ett med Aros Kapital AB. 
Avtalet innebär att bolaget säljer kundavtal, innehållande utrustning och licens, som ingåtts på avbetalning, med 
slutanvändaren – Irisitys kund, till banken för att sedan leasa tillbaka den. Avtalen löper i regel på fyra (4) år, inga avtal 
överstiger fem (5) år. Avtalen innehåller inga variabla avgifter, storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på 
hur många kundavtal som bolaget väljer att belåna. 
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Ersättning till styrelse 
Enligt stämmobeslut i april 2020 utgår till styrelsen ett samlat arvode om sju och ett halvt (7,5) inkomstbasbelopp att 
fördela inom sig. Ingen ersättning utgår till av bolaget anställda ledamöter. Styrelseledamöter erhåller inga 
pensionsförmåner. 

Under räkenskapsåret har till Meg Tivéus utbetalats ersättning för kostnadsutlägg skett om  
5 457 kronor. 

Anställningens upphörande och avtal om ersättning efter avslutat uppdrag 
Enligt anställningsavtalet har VD en uppsägningstid om sex (6) månader med bibehållen lön och förmåner. Inget 
avgångsvederlag utgår. Mellan Bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om tre 
månader. Det finns inget kontrakterat avgångsvederlag till någon ledande befattningshavare. 
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Outnyttjade underskottsavdrag 
Bolaget har till följd av osäkerhet i nyttjandet ej aktiverat uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag. 
Underskottsavdraget 2020 uppgår till kronor 87 393 527 (73 035 125). Aktuell skatt är hänförlig till dotterbolaget 
Visionists AB, outnyttjat underskottsavdrag inom koncernen kan ej nyttjas i och med koncernbidragsspärr. 

 

Assently: d98a08a1ab1a8a1930681a663ebcdadc332385cc020a1a83fda2cac99677e967f91cd4a2eef46b349cef2b42abb04fd0b374be2cc18854ef9b8436358465f09d



IRISITY AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2020 
Org.nr: 556705-4571 

-27- 
 

 

 

 

 
Långfristiga fordringar avser fordringar från försäljning av licensintäkter med förfallodag senare än  
12 månader efter balansdagen.  

 

Checkräkningskrediten uppgick till totalt 10 000 000 kr, och var utnyttjad med 0 kr per balansdagen. 
Företagsinteckningar om 10 MSEK utgör säkerhet för checkräkningskrediten. 

Aktieägartillskott ingår om 275 000 kronor och är ovillkorat. 
Aktiens kvotvärde är 0,09 och samtliga aktier är av samma aktietyp. 
Antal aktier per 2020-12-31 uppgår till 25 840 904. 
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Teckningsoptioner i serien 2015/2020 avslutades 2020-09-01 och omfattade 250 000 optioner, varav 195 000 
realiserades till en teckningskurs om 12,42 kronor per aktie och till en uppräkningsfaktor av antalet aktier om 1,1 
vilket ökade aktiekapitalet med 19 305 kronor och gav ett tillskott av likvida medel om 2 664 090 kronor. 

 

 

Förfallotider 
Samtliga skulder förfaller inom 5 år. Långfristiga skulder förfaller mellan 2-5 år och kortfristiga skulder förfaller inom 
1 år.  
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Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

Vid antagande om aktiveringsgillhet för utvecklingsprojekt görs väsentliga antaganden kopplat till 
distinktionen mellan forskning och utveckling samt till vilka framtida kassaflöden som ett projekt 
kommer generera. Antaganden görs med grund från historiska intäkter och bedömd intjäningsförmåga i 
utvecklingsprojekten från budget- och prognosarbeten. Efter aktivering övervakas huruvida 
redovisningskraven för utvecklingskostnader uppfylls även fortsättningsvis och om det finns 
indikationer på att de aktiverade utgifterna kan vara utsatta för en värdenedgång.  

Andelar i koncernföretag 

Aktier i koncernföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Årligen sker en bedömning om det 
finns indikationer på nedskrivningsbehov, dvs. om det verkliga värdet understiger det redovisade värdet 
och om en sådan eventuell värdenedgång kan anses vara bestående. Vid denna bedömning utgår 
bolaget från ett antal faktorer, såsom uppnådda resultat, ekonomiska prognoser, affärsplaner och 
marknadsdata. 

 

 

 

 

 

 

Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser inträffat som ej kommunicerats till marknaden. 
Bolaget ser en fortsatt påverkan på den internationella marknaden till följd av Covid-19. 
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Årsredovisningens och koncernredovisningens undertecknande 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att såvitt vi känner till är årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. Årsredovisningen och 
koncernredovisningen ger en rättvisandebild av företagets ställning och resultat, och 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

 

 

Göteborg den 15 mars 2021 

 

 

 

Marcus Bäcklund 
Verkställande direktör 

 

 

 

Lennart Svantesson   Anders Långsved 
  Ordförande    Ledamot 

 

 

 

           Meg Tivéus                  Johan Zetterström 
Ledamot   Ledamot 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2021 

Ernst & Young AB 

 

 

Thomas Nilsson 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Irisity AB (publ), org.nr 556705 - 4571

Rapport om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Irisity AB (publ) för räkenskapsåret 2020. Bolagets årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 6 – 31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
bolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovis-
ningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen återfinns på sidorna 3 – 5 samt 34 
– 38 men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende dessa. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, 
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att års-
redovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:  

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsido-
sättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.   
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drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncern-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten.  

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den 
finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Irisity AB (publ) för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

 

 

 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, års-
redovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under-
lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den 15 mars 2021  

Ernst & Young AB   

 

Thomas Nilsson 
Auktoriserad revisor  
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Styrelsen och ledande befattningshavare 

Ledande befattningshavare 

Marcus Bäcklund, CEO  

Marcus är en entreprenör och investerare. Han har en 
omfattande erfarenhet inom teknik, entreprenörskap och 
riskkapital. Han har investerat i flera framgångsrika ventures. 

Marcus är kreativ, visionär och erfaren ledare. Han är 
övertygad om att ett bolags framgång ligger i kombinationen 
av innovation och exekvering i rätt kulturbalans mellan frihet 
och ansvar.  

Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. 

Antal aktier: 192 500 

 

 

Andreas Höye, CFO  

Andreas har lång erfarenhet som investerare och även finans 
inom seed- och tillväxtföretag. Andreas har ett affärsinriktat 
och strategiskt tankesätt men gillar samtidigt den agila 
arbetsmetodiken som behövs i venturebolag.  

Från sin bakgrund som elitidrottare tar han med sig det 
tävlingsinriktade tankesättet och även vikten av lagarbete 
och en stark kultur där alla arbetar mot samma mål.  

Andreas har en civilekonomexamen i ekonomi från 
Universitetet i Agder i Norge..  

Antal aktier: 6 042 
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Victor Hagelbäck, CPO  
 
Victor är en innovativ ledare, vars fokus ligger på såväl teknik 
som affären. Han brinner för snabbrörliga, agila, 
utvecklingsmetodiker och tror starkt på att teamwork och 
ständiga förbättringar för resultat och framgång. 
 
Victor har stor erfarenhet från design och utveckling av SaaS 
utveckling, alltid med ett strategiskt fokus för att maximera 
affärsvärdet för företaget över tid. 
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola 
 
Antal aktier: 58 249 
 

 

 
Erik Landolsi, CTO 
 
Erik är en erfaren ledare inom teknisk utveckling med en PhD 
bakgrund inom computer vision och machine learning samt 
omfattande erfarenhet från mjukvaruutveckling och ledarskap 
inom industribolag. Han är grundaren av Visionists, ett 
konsultbolag specialiserat inom mjukvara för bildanalys som 
nu är en integrerad del av Irisity.  
 
Som ledare tror Erik på kombinationen av teknisk kompetens, 
tydlig projektledning med ett agilt tankesätt och en öppen, 
lättsam atmosfär. Givetvis med kundens behov som högsta 
prioritering.  
 
PhD från Linköpings Tekniska Högskola  
 
Antal aktier: 566 895 
 

 

 
Gustav Nilsson, COO 
 
Gustav är en entreprenöriell lagspelare med energi och ett 
driv att bygga framgångsrika företag för ett större syfte. 
Hans erfarenhet sträcker sig från att bygga startup 
satsningar till större verksamheter där han har varit ledare 
för bolagsstrategi, produktutveckling, PMO, försäljning och 
inköpsavdelningar. 
  
”Mitt mål är att gör skillnad där det betyder något. AI har 
potentialen att förändra vår framtid, både positiv och 
negativt. Irisity är på en resa mot en positiv förändring. Vårt 
syfte att göra skillnad är tydlig, lönsamhet som sådan är inte 
den huvudsakliga drivkraften, utan det är helt enkelt det 
givande resultatet längs vägen som är viktigt.”   
 
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola  
 
Antal aktier: 72 210 
 

 

 
  

Assently: d98a08a1ab1a8a1930681a663ebcdadc332385cc020a1a83fda2cac99677e967f91cd4a2eef46b349cef2b42abb04fd0b374be2cc18854ef9b8436358465f09d



  36 (39) 

Styrelsen 
Samtliga styrelseledamöter är att anses som oberoende i förhållande till Irisity och dess bolagsledning 
respektive större aktieägare i Irisity. 

 

Lennart Svantesson 
Styrelseordförande  

I Irisitys styrelse sedan: 2017 

Lennart Svantesson är VD på NAXS AB som är ett publikt 
bolag noterat på Nasdaq Stockholm.  

Nuvarande externa styrelseuppdrag: Vauni AB (ordförande), 
ENTEA AB (ledamot), Muntra AB (ledamot), Albrektsund 
Förvaltningsbolag (ordförande), Chalmers Innovation Sead 
Fund, Investeringskommitté (ledamot)  

Exempel på tidigare styrelseuppdrag i publika börsbolag: 
Scribona AB, Bure Equity AB, Sintercast AB, Nolato AB.  

Exempel på andra tidigare styrelseuppdrag: Essex AB 
(ordförande). Carl Bro A/S (ordförande). Mercuri 
International AB (ordförande). Nimbus Boats AB 
(ordförande). Citat AB (ordförande), Cygate AB (ordförande), 
Systeam AB (ordförande), Vehco AB (ordförande), Icomera 
AB (ordförande), Chalmers Innovation (ordförande) Berg 
Propulsion AB (ledamot).  

Lennart har tidigare varit VD i de publika bolagen Scribona 
AB och Bure Equity AB samt VD i flera bolag som Fundo 
Aluminim AB, Arthur.d Little Scandinavia AB och Nimbus 
Boats AB. Lennart har även varit SVP på Volvo Cars AB. 

Antal aktier: 80 204 
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Meg Tivéus 
Ledamot  

I Irisitys styrelse sedan: 2017 

Nuvarande uppdrag Addwise Group AB, Close AB, Inzile AB, 
Arkitektkopia AB, Insynsrådet i Energimyndigheten, 
styrelseordförande CloseAB. 

Exempel på tidigare uppdrag i börsnoterade bolag: Swedish 
Match AB, Billerud Korsnäs AB, Cloetta AB, Boss Media AB, 
Endomines AB. 

Exempel på tidigare uppdrag övrigt: Styrelseordförande i 
Frösunda AB och Readly AB, Nordea Fonder. 
 
Meg Tivéus har examen från HHS i Stockholm, studerat 
medicin vid KI och studier i psykologi och sociologi vid 
Stockholms Universitet.  

Antal aktier: 3 000 

 

 

 

Johan Zetterström 
Ledamot  

I Irisitys styrelse sedan: 2015 

Nuvarande operative roll: VD PatientSky AS 

Styrelseledamot i Detectify AB. Learnifier AB, 
Johan Zetterström Management AB.  

Antal aktier: 53 000 

 

 

Anders Långsved  
Ledamot  

I Irisitys styrelse sedan: 2019 

Nuvarande operative roll: VD Halon Security AB 

Nuvarande övriga externa styrelseuppdrag: 
Easyserv AB och Wrebit AB. Verksam inom 
försäljning och marknadsföring inom IT / 
teknikföretag sedan sent 90-tal, bland annat i 
Tele2 och Argogroup / Ascom.  

Antal aktier: 4 399  
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Finansiell kalender och definitioner  

Definitioner 
RÖRELSERESULTAT 
Resultat före finansiella poster. 

RÖRELSEMARGINAL (PROCENT) 
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning 
(rörelsemarginalen beräknas i enlighet med 
benämningen nettoomsättning enligt ÅRL 
varför aktiverat arbete för egen räkning ej ingår 
i marginalberäkningen). 
 
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (PROCENT) 
Resultat efter finansiella poster i procent av 
eget kapital. 

SOLIDITET (PROCENT) 
Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen. 

BALANSOMSLUTNING 
Summan av tillgångar eller summan av skulder 
och eget kapital. 

NETTOSKULD 
Räntebärande skulder minskade med 
räntebärande tillgångar och likvida medel. 

ANTAL AKTIER (ST) 
Antalet utestående aktier vid periodens slut. 

RESULTAT PER AKTIE (SEK) 
Periodens resultat efter skatt dividerat med 
antal aktier. 

OBJEKT 
Objekt refererar till fysiska platser som en kund 
har installerat Irisitys bevakningslösning på. 
Exempelvis en kommun kan ha flera skolor, 
varje skola räknas som ett objekt. 

MRR 
Månatlig återkommande intäkt. 

R&D 
Research and Development är den engelska 
termen för forsknings- och utvecklingsarbete 
(FoU).  

BETALNINGSMODELL 
Bolagets kunder kan köpa på följande vis efter 
vad som passar dem bäst: 

› Abonnemang – kunden betalar en löpande 
avgift för tjänsten IRIS.  

› Köp – kunden köper och själv 
finansierar utrustning och licenser från 
Irisity. 

› Hyra – kunden hyr utrustning och 
licenser på tillsvidare från Irisity. 

› Avbetalning – kunden avbetalar 
licensen och hyr utrustningen av Irisity. 

Tillkommande till varje del finns näst intill alltid 
ett abonnemang med löpande tjänster och 
support. 

 

Datum för publicering av finansiell information 

2021-04-22 Årsstämma 

2021-05-07 Delårsrapport 1 

2021-08-06 Delårsrapport 2 

2021-11-10 Delårsrapport 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolagets Certified Advisor: 
Erik Penser Bank AB 
Hemsida: www.penser.se  
Telefon: 08-463 80 00/08-463 83 00 
Adress: Apelbergsgatan 27, Box 7405,  
103 91 Stockholm 
E-post: certifiedadviser@penser.se 
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