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Offentl iggörande av halvårsrapport  2022 

Spotlight Group AB offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2022. Halvårsrapporten finns 
tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en 
sammanfattning av rapporten. 
 
Kvartalet april–juni 2022 (Koncernen) 

• Nettoomsä ttningen uppgick till 36 858 (54 775) KSEK 
• Ro relseresultätet uppgick till -14 114 (9 167) KSEK 
• Resultät efter skätt uppgick till -11 376 (7 157) KSEK 
• Resultät per äktie fo re utspä dning uppgick till -2,15 (1,37) SEK  
• Resultät per äktie efter utspä dning uppgick till -2,12 (1,37) SEK 

 
Perioden januari–juni 2022 (Koncernen) 

• Nettoomsä ttningen uppgick till 75 118 (96 757) KSEK 
• Ro relseresultätet uppgick till -25 727 (16 842) KSEK 
• Resultät efter skätt uppgick till -20 703 (13 296) KSEK 
• Resultät per äktie fo re utspä dning uppgick till -3,92 (2,56) SEK 
• Resultät per äktie efter utspä dning uppgick till -3,85 (2,56) SEK 
• Käpitälrelätionen uppgick till 116 (129) % 
• Soliditeten uppgick till 50 (65,3) % 

 
Utsikter  
Fo r ätt ä terknytä till tidigäre räpporter sä  ser fo rutsä ttningärnä succesivt ut ätt fo rbä tträs under det ändrä hälvä ret. Det 
tredje kvärtälet ä r dock vä ldigt svä rt ätt uttälä sig om och effekternä äv koncernfo rä ndringärnä kommer ätt ge sto rre 
utsläg fo rst under ä rets sistä kvärtäl. Spotlight Group kommer fortsä ttä änpässä verksämheten fo r ätt stä  riktigt stärkä 
o ver tid. 
 
VD Peter Gönczi kommenterar andra kvartalet 
Det ä r ingen nyhet fo r nä gon ätt det fo rstä hälvä ret 2022 här medfo rt utmäningär. Sett till märknädsklimätet uppstod en 
tvä r inbromsning under fo rstä kvärtälet och den här hä llit i sig ä ven under ä rets ändrä kvärtäl. Med fäcit i händ kän vi 
konstäterä ätt det snäräre ä n en tillfä llig nedgä ng fo ljt äv en snäbb ä terhä mtning troligtvis här skett en kälibrering äv 
märknädslä get till, som det ser ut som just nu, ett nytt normällä ge med ett klärt hä rdäre klimät fo r nordiskä investeräre 
och boläg. Med insikten om det ”nyä normälä” finns fo rutsä ttningär ätt go rä koncernen änpässäd främä t. 
 
Vi här genomfo rt kostnädsbespäringär, kommit o verens om ävyttring äv fondboläget Gäinbridge Cäpitäl AB och beslutät 
om ävveckling äv Impäct Atträcts AB. Kort sägt här vi rä ttät mun efter mätsä ck. Sjä lvklärt fortsä tter vi finkälibrerä 
kopplät till utvecklingen, men vä r koncern ä r nu rä tt byggd fo r det klimät vi tror kommer rä dä under ho sten. Dä refter 
kommer vi fortsätt värä snäbbfotäde fo r ätt änpässä koncernen efter märknädsklimät, oävsett vilken riktning klimätet 
tär. 
 
Oäktät den dysträ inledningen befinner vi oss älltsä  pä  rä tt vä g. Koncernsträtegin ätt skäpä nyä fristä ende verksämheter 
sä som Nordic Issuing, Kälqyl, FinReg Solutions, Shärk Communicätion, Pläcing Corporäte Finänce och SeäHouse Cäpitäl 
kommer ätt pässä in i det nyä klimätet och med lite tä lämod go rä oss ä n stärkäre ä ven i märknädsdippär. Trots ätt 
merpärten äv dessä boläg enbärt funnits pä  märknäden under det senäste ä ret, och dä rmed häft kort tid ätt finnä rä tt 
strätegier och verkligen sä ttä sinä respektive äffä rsmodeller, här de inte lä ngt kvär till ätt tillfo rä ett positivt resultät till 
koncernen. Exempelvis Nordic Issuing här under ä rets fo rstä sex mä näder, trots en utmänände tid, genererät 
plusresultät.  
 
Fo r ätt ä terknytä till väd jäg sä i sämbänd med vä r räpport fo r det fo rstä kvärtälet sä  ser fo rutsä ttningärnä succesivt ut 
ätt fo rbä tträs under det ändrä hälvä ret. Det tredje kvärtälet ä r dock vä ldigt svä rt ätt uttälä sig om och effekternä äv 
koncernfo rä ndringärnä kommer ätt ge sto rre utsläg fo rst under ä rets sistä kvärtäl. Vi ä r fo rvissäde om ätt 
märknädsklimätet o ver tid kommer ätt vä ndä och vi kommer fortsä ttä finkälibrerä verksämheten fo r ätt stä  riktigt stärkä 
o ver tid. 
 
Peter Gönczi, VD  

Spotlight Group AB 
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Väsentliga händelser under perioden  
• Vid ä rsstä mmä den 9 mäj 2022 nyväldes Gu nther Mä rder in som ny styrelseledämot i Spotlight Group AB och 

Stefän Sällerfors (tidigäre styrelseledämot) nyväldes till styrelsens ordfo rände. Tidigäre styrelseordfo rände 
Thorbjo rn Wennerholm och styrelseledämot Therese Lundstedt ävbo jde omväl.  
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  
• Spotlight Group meddeläde i juli 2022 ätt ro relseresultätet fo r det ändrä kvärtälet preliminä rt fo rvä ntädes 

uppgä  till ett negätivt resultät om cirkä 14 MSEK, vilket vär nä got sä mre ä n de utsikter som lä mnädes vid 
fo regä ende kvärtälsräpport. Sämtidigt vidtogs flerä verksämhetsfo rä ndringär i syfte ätt fortsätt änpässä 
orgänisätionen till rä dände märknädsklimät. Dels äviserädes ytterligäre internä bespäringsä tgä rder, dels 
meddelädes ävsikten ätt ävytträ dotterboläget Gäinbridge Cäpitäl AB och slutligen äviserädes om ävveckling äv 
dotterboläget Impäct Atträcts AB. 

• Spotlight Group meddeläde i juli 2022 ätt pärternä kommit o verens och ätt ett ävtäl om ävyttringen äv 
Gäinbridge Cäpitäl AB signeräts. Avyttringen ä r villkoräd äv Finänsinspektionens godkä nnände.  

 
Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt 
Idäg, den 15 äugusti, kommer Spotlight Groups VD Peter Go nczi kommenterä räpporten hos Direkt Studios kl . 13.30. Se 
sä ndningen genom ätt klickä hä r.  
 
För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:  

Peter Go nczi, VD och styrelseledämot 
E-post: ir@spotlightgroup.se 
Telefon: +46 8 511 680 60 
Hemsidä: www.spotlightgroup.se  
 

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 15 augusti 2022. 
 

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte - att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 

1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. 

Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och 

aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagi ts, vilket 

skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland 

annat innehållande eAktiebok), Gainbridge Capital, Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en 

noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och dä rmed skapa 

förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ftv3ic2oqQo

