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Bokslutskommuniké 2020
Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 17 februari 2021.

1 oktober – 31 december 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (32,5) MSEK
• Resultat efter finansnetto uppgick till 5,8 (5,9) MSEK
• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 5,8 (5,9) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,17) SEK
• Substansvärdet per aktie uppgick till 1,75 (1,93) SEK

1 januari – 31 december 2020
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen ökade till 108,7 (61,9) MSEK
Resultat efter finansnetto uppgick till 10,6 (-9,7) MSEK
Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 10,6 (-9,7) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,24 (-0,28) SEK
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 (0) SEK per aktie

Väsentliga händelser under rapportperioden
• Ägarspridning av aktier för 4 MSEK i Imsys inför listning på Nordic SME.
• Riktad emission om 8 MSEK slutförs.
• Avtal med Hästkällaren om ägarspridning av aktier om ca 2,5 MSEK.
• Avtal med INBooks om ägarspridning av aktier om ca 4 MSEK.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 februari 2021, kl 08.10 CET.

__________________________________________________________________________________
Dividend Sweden
Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar
till listade mindre bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning
till sina aktieägare via utdelningar.

VD-kommentar
Det gånga året 2020 var ett märkligt år med pandemin som bröt ut i början av året. Spridningen av
coronaviruset påverkade Dividend Sweden främst under slutet av första kvartalet och början andra kvartalet,
då börserna runt om i världen föll kraftigt och det fanns en stor osäkerhet kring utvecklingen, vilket
påverkade möjligheterna till kapitalanskaffningar och företagsaffärer negativt. I takt med att de flesta länder
påbörjade omfattande stödåtgärder har börserna återhämtat sig betydlig och i många fall noterat nya högsta
nivåer, så även i Stockholm. Sett över 2020 som helhet har inte coronapandemin påverkat utvecklingen av
företagets verksamhet, ställning och resultat i någon större utsträckning.
Resultatmässigt var 2020 bra, med en vinst om 10,6 MSEK för helåret. Förbättringen av resultatet har skett
trots att några bolag i portföljen haft ett kursmässigt svagt år, vilket dragit ned resultatet med ca 3,5 MSEK.
Under 2020 uppstod möjligheten att rikta en nyemission till ett fåtal investerare med intresse för Dividend
Sweden. Bolaget ansåg att detta var ett bra sätt att ytterligare stärka balansräkningen. Likviditeten har
förbättrats, lån har avbetalats, inklusive återstoden av den konvertibel som funnits utestående. Soliditeten
uppgår till ca 87% på balansdagen.
Under året har Dividend Sweden delat ut tre bolag till sina aktieägare: Ambia, Willak och Imsys till ett värde
om ca 7,5 MSEK, vilket motsvarar ca 0,20 kr/aktie. Efter de genomförda utdelningarna under 2020 uppgår
bolagets substansvärde per aktie till 1,75 kr den 31 december. Utöver dessa genomförda utdelningar har
bolaget avtalat om ägarspridning av aktier genom utdelningar av Kiliaro, Hästkällaren och INBooks som
avses genomföras under 2021 uppgående till ett värde om ca 8,5 MSEK eller ca 0,19 kr/aktie.
Sedan börsnoteringen av Dividend Sweden i mars 2016 har utdelningar av aktier och kontanter skett med
mer än 50 MSEK till och med 2020. Vi ser ingen anledning att tro att det kommer bli mindre de kommande
fyra åren.
Det är glädjande att det vi kommunicerade för ett år sedan om fortsatt arbete för att skapa avkastning för
aktieägarna har fallit väl ut och förutom de utdelningar av bolag vi löpande genomför, föreslår styrelsen att
vi nu även återupptar kontant utdelning; för 2020 med 0,05 kr/aktie.
Sammantaget innebär avtalade och föreslagna utdelningar att aktieägarna i Dividend Sweden kan se fram
emot ca 0,24 kr/aktie i utdelning under 2021, oaktat att fler ägarspridningar sannolikt kommer ske under året.
Vi är fortsatt positiva till utvecklingen och det första kvartalet 2021 har börjat starkt och vår ambition är att
fortsätta såväl resultat- som utdelningstrenden från 2020 in i det nya året, för att fortsätta skapa god
avkastning för våra aktieägare.
Bo Lindén
VD

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter uppgick under fjärde kvartalet 2020 till 32 MSEK (32,5). Liksom föregående år bidrog en
stark marknad i årets sista kvartal till att lyfta intäkterna. För helåret 2020 uppgick intäkterna till 108,7
MSEK (61,9). Bortsett från första kvartalet har året inneburit en hög transaktionsaktivitet som medfört höga
intäkter för året.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick under årets sista kvartal till 33,5 MSEK (27,7) och avser till största del inlöp av
värdepapper, 32,2 MSEK. För verksamhetsåret 2020 var motsvarande siffror 110,3 (87,1) varav 104,2 (80,1)
MSEK utgjordes av inköp av värdepapper.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -1,5 MSEK (4,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal om
-4,6% (14,8%). Minskningen är hänförlig till kursnedgången i ett fåtal aktieinnehav. För helåret 2020
uppgick rörelseresultatet till -1,6 MSEK (-25,2). Jämförelsesiffran för 2019 belastades med en nedskrivning
av innehavet i Zenterio AB med 20,1 MSEK.
Resultat efter finansnetto
Resultatet efter finansnetto för sista kvartalet 2020 uppgick till 5,8 MSEK (5,9). Finansnettot under fjärde
kvartalet består av garantiersättningar, ersättning för ägarspridningar samt nettot av räntor på korta lån. För
helåret 2020 uppgick resultatet efter finansnetto till 10,6 MSEK (-9,7).
Resultat per aktie
För fjärde kvartalet uppgick resultat per aktie till 0,13 SEK (0,17). För verksamhetsåret 2020 uppgick
resultatet per aktie efter skatt till 0,24 SEK (-0,28). Antalet utestående aktier är 45 091 858, varav 373 332 av
serie A och 44 718 526 av serie B. B-aktierna är upptagna till handel på NGM Nordic SME.
Bolagets substansvärde uppgick vid rapportperiodens slut till 1,75 kr/aktie.

Aktieinnehav
Dividend har en aktieportfölj uppgående till 81,42 MSEK per 31 december 2020. Nedan ges översiktlig
information om de portföljinnehav bolaget hade vid rapportperiodens slut.
Börsnoterade innehav
Totalt innehar Dividend Sweden ca 15 börsnoterade aktier, nedan listas de 10 största innehaven per
2020-12-31. Totalt värde på den noterade portföljen uppgick vid rapportperiodens slut till 30,6 MSEK.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aktie
Papilly
Spintso
Hästkällaren
News55
Nexar Group
Meltron
Willak
Imsys
Brandbee
Attana
Summa

Antal
173 584 674
5 608 065
181 662
1 000 300
26 234 045
8 276 493
8 243 867
140 459
18 461 948
205 384

Värde,
MSEK
8,0
5,9
2,0
1,8
1,8
1,5
1,4
1,3
1,1
0,4
25,2

Onoterade innehav
Dividend innehar även aktier som för närvarande är onoterade, vars värde per 31 december 2020 uppgick till
50,7 MSEK. Av dessa beräknas aktier med bokfört värde om ca 24 MSEK noteras inom 12 månader. Största
onoterade innehav är INBooks, Transfer Group, Evendo, Bember och Classic Living, vars sammanlagda
värde uppgår till 24,5 MSEK.

Finansiell ställning
Per den 31 december 2020uppgick det egna kapitalet till 78,8 MSEK (67,6). Kassa och kassaliknande
tillgångar uppgick till 1,8 MSEK (1,0). Bolaget har inga långfristiga skulder. Kortfristiga skulder är
relaterade till den löpande verksamheten. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 87% (84).
Konvertibelt förlagslån
Dividend Sweden upptog våren 2016 ett konvertibelt förlagslån om totalt 11 796 750 SEK. Löptiden var till
2020-12-30. Under löptiden har merparten av lånet konverterats, återstoden om ca 1,7 MSEK inklusive ränta
löstes på förfallodagen.
Väsentliga händelser under rapportperioden
I oktober tecknades avtal om ägarspridning av aktier för 4 MSEK med Imsys och en extra bolagsstämma den
28 oktober beslutade om utdelning av dessa aktier. I slutet av december påbörjades handeln med Imsys aktier
NGM Nordic SME. Imsys AB (publ) är ett svenskt high-techbolag grundat 1981. Bolaget utvecklar, designar
och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer som historiskt använts för högspecialiserade
tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna framförallt inom
AI (artificiell intelligens). Bolagets kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom
områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, men även
mobilsektorn (5G).

Under december slutfördes en riktad emission om 10 miljoner aktier som tillförde bolaget 8 MSEK.
I december tecknades avtal med Hästkällaren om ägarspridning av aktier om ca 2,5 MSEK. Hästkällaren är
en återförsäljare av produkter inom ridsport och andra närliggande affärsområden, till exempel fodertillskott
för hästar. För närvarande säljs produkterna enbart i Sverige, med undantag för enstaka orders från Norge
eller Finland, men Bolaget har planerat för en framtida expansion till i första hand de övriga nordiska
länderna. Kallelse till bolagsstämma med förslag om utdelning av dessa aktier kommer att ske under första
kvartalet 2021.
Under december tecknades även avtal med INBooks om ägarspridning av aktier om ca 4 MSEK. INBooks
har utvecklat ett modernt bokföringsprogram för den lilla företagaren som med nya smarta lösningar sparar
tid eller på andra sätt underlättar för alla som driver företag. Programmet är helt molnbaserat och man har
tagit bort alla onödiga funktioner så att användaren får hjälp att snabbt hitta rätt och kan sköta bokföringen
utan att vara expert. Ägarspridningen är planerad till andra kvartalet 2021.

Kommande händelser
Årsstämma
Delårsrapport jan - mars 2021
Delårsrapport april - juni 2021
Delårsrapport juli - september 2010
Bokslutskommuniké 2021

24 mars
24 april
24 augusti
22 oktober
17 februari 2022

Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor. För en fullständig beskrivning av bolagets redovisningsprinciper hänvisas
till årsredovisningen för 2020 vilken kommer finns att tillgå på bolagets hemsida www.dividendsweden.se
inför årsstämman.

Finansiell information
RESULTATRÄKNINGAR
Belopp i MSEK

2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

32,0

32,5

108,7

61,9

-32,2
-1,3

-25,9
-1,8

-104,2
-6,1

-80,1
-7

-1,5

4,8

-1,6

-25,2

Finansnetto

7,3

1,1

12,2

15,5

Resultat efter finansnetto

5,8

5,9

10,6

-9,7

-

-

-

-

5,8

5,9

10,6

-9,7

0

0

0

0

5,8

5,9

10,6

-9,7

Rörelsens kostnader
Värdepapper
Övriga kostnader
Rörelseresultat

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat efter skatt

BALANSRÄKNINGAR
Belopp i MSEK
2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Värdepapper

81,4

64,2

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

2,2
5,1

9,6
5,7

Kassa och bank

1,8

1,0

Summa omsättningstillgångar

90,5

80,5

SUMMA TILLGÅNGAR

90,5

80,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

22,5

17,5

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Överkursfond
Periodens resultat

-51,9
97,6
10,6

-34,8
94,6
-9,7

78,8

67,6

0

1,7

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatt på periodens resultat
Övriga kortfristiga skulder

0
0
11,7

0,1
0
11,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

90,5

80,5

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Balanserad
Överkursvinst inkl.
fond periodens resultat
94,6
-44,5

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp i MSEK

Belopp vid årets ingång 2020-01-01
Vinstdisposition enligt årsstämma
-Utdelning till aktieägarna
Nyemission
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång 2020-12-31

Aktiekapital
17,5

-7,4
5,0

10,6
-41,3

-7,4
8,0
10,6
78,8

Balanserad
Överkursvinst inkl.
fond periodens resultat
84,8
-10,6

Summa
eget kapital
87,9

3,0

22,5

97,6

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp i MSEK

Belopp vid årets ingång 2019-01-01
Vinstdisposition enligt årsstämma
-Utdelning till aktieägarna
Nyemission
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång 2019-12-31

Summa
eget kapital
67,6

Aktiekapital
13,7

-24,2
3,8

-24,2
13,6
-9,7
67,6

9,8

17,5

-9,7
-44,5

94,6

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i MSEK

2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster

5,8

5,9

10,6

-9,7

Ökning/minskning värdepapperslager
Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning rörelseskulder

2,2
-1
-7,8

-2,8
5,2
-7,9

-17,1
7,9
-1,2

38,3
-6,7
-12,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-0,8

0,4

0,2

9,1

8
-7,4

13,6
-24,1

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

4
-4
0,0

0,0

0,6

-10,5

-0,8
2,6
1,8

0,4
0,6
1,0

0,8
1
1,8

-1,4
2,4
1,0

NYCKELTAL
2020-12-31 2019-12-31
Nettoomsättning, MSEK
Rörelseresultat, MSEK
Resultat efter finansnetto, MSEK
Rörelsemarginal
Balansomslutning, MSEK
Soliditet
Antal aktier vid periodens slut
Vinst per aktie, SEK
Substansvärde/aktie, SEK

108,7
-1,6
10,6
-1%
90,5
87%
45 091 858
0,235
1,75

61,9
-25,2
-9,7
-41%
80,5
84%
35 091 858
-0,276
1,93

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22.

Stockholm den 1 februari 2021

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Fredrik Crafoord
Styrelseledamot

