
Kiliaro AB (publ) (”Kiliaro”) publicerar härmed delårsrapport avseende 
perioden januari till september 2021. Rapporten finns tillgänglig som på 
bolagets hemsida (www.kiliaro.com). 

Nedan följer en sammanfattning av rapporten. VD Elie Komo kommenterar: 

”Vi rör oss framåt i vår tillväxtresa och positionen som nästa generations sociala 
bildgalleriplattform för foto och video. Marknaden efterfrågar en säkrare, tryggare och 
mer privat bildtjänst, kopplat till senaste tidens uppmärksammade nyheter om hur 
individens data analyseras och hur dagens sociala media tjänster påverkar vårt 
samhälle. Vårt erbjudande står sig starkt och möter de ökade kraven som finns för 
framtidens tjänster inom vårt segment” 
 

Sammanfattning av andra kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30) 
Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes. 

• Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (1 tkr). 

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1,4 MSEK (-0,7 MSEK). 
• Resultat före skatt uppgick till – 1,7 MSEK (-0,7 MSEK). 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,35 kr). 
 

Sammanfattning av delåret (2021-01-01 – 2021-09-30) 
Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes. 

• Nettoomsättningen uppgick till 127 tkr (100 tkr). 

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,9 MSEK (4,4 MSEK). 
• Periodens resultat före skatt uppgick till -4,4 MSEK (4,3 MSEK). 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,5 kr (1,95 kr). 
 

 
Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 
 
 
• Notering på Nasdaq First North Growth market. Den 17 september 2021 noterades 

bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Det blev en fulltecknad emission som 
tillförde bolaget 20,7 MSEK, samt 10,4 MSEK i teckningsoptioner. 
 

• Kiliaro först i världen att lansera bilddelning på en millisekund. Bolaget lanserade 
den 22 oktober 2021 fotodelningsfunktionen ”Live-Sharing”, en funktion som låter 
användare dela bilder med varandra i samma sekund som de tas, och blir därmed 

först i världen med att erbjuda detta. 
 

 

 

 



 
För mer information om Kiliaro, vänligen kontakta: 

Elie Komo, VD, Kiliaro 

Telefon: +46 (0)723 333 026 

E-post: elie@kiliaro.com 

Denna information är sådan som Kiliaro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021. 

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB 

Telefon: +46 (0) 11 32 30 732 

E-post: ca@skmg.se 

 

Om Kiliaro AB 
Kiliaro startades 2015 och är ett svenskt tech-bolag som tillhandahåller en social 

bildgalleri-app med tillhörande molnlagringstjänst. Tjänsten gör det möjligt att 

automatiskt spara och dela bilder och mediefiler, samt möjliggör social interaktion 
kring innehållet. Kiliaro är aktivt på Nasdaq First North, med det förkortade namnet 
KILI. Läs mer på www.kiliaro.com 
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