SPACett Delårsrapport jan-mar 2022

Bolagets finansiella översikt för perioden jan-mar 20221
•

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 26,3 MSEK.

•

Rörelsens kostnader uppgick till -551,5 TSEK.

•

Periodens resultat efter skatt uppgick till -551,5TSEK.

•

Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK.

Väsentliga händelser under perioden
•

Inga väsentliga händelser har skett under perioden.

Händelser efter balansdagens utgång
•

Det finns inga väsentliga händelser efter rapportdagen.

Ekonomisk utveckling i sammandrag
TSEK
Intäkter
Rörelseresultat

1

1 januari – 31 mars 2022
0,0
-551,5

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet tidigare år och därför visas inga jämförelsetal.
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VD-kommentar
Börsklimatet har kraftigt förändrats de senaste månaderna främst beroende på Rysslands invasion av
Ukraina kombinerat med oväntad hög inflation. I värderingsdiskussioner märker vi att
värderingsförväntan från bolagen kommit ned väsentligt. Det är för tillfället svårare och mer osäkert
än på många år att genomföra en börsnotering.
Detta gynnar SPACett och vårt erbjudande. Dels har värderingarna för onoterade tillväxtbolag
kommit ner till attraktivare nivåer, dels ser bolagen tydligare fördelarna med SPACett som ett
alternativ till en traditionell börsnotering. Vi har kapitalet, en bra ägarspridning och vi kan erbjuda
bolagen en högre förutsägbarhet i transaktionen. Sammantaget är vi övertygade om att det kommer
att bidra till att vi kommer kunna presentera ett attraktivt förvärv för våra ägare.
Marcus Bonsib
VD, Spacett AB
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Om SPACett
SPACett är en så kallad SPAC, även kallat förvärvsbolag, grundat av privatinvesterarna Gerhard Dal
och Per Nilsson som tillsammans med styrelse och VD har verkat inom segmentet för mindre
tillväxtbolag under lång tid. Tillsammans har SPACetts team mångårig erfarenhet av börsnoteringar,
kapitalanskaffningar, företagsförvärv samt investeringar i både onoterad och noterad miljö. SPACetts
styrelse, ledning och grundare äger cirka 53 % av bolaget. Detta ger oss tydliga incitament att skapa
aktieägarvärde.
SPACett är ett smidigare och mer förutsägbart alternativ jämfört med en traditionell börsnotering
som kan vara en osäker, lång och kostsam process. Genom SPACetts struktur erbjuder vi en större
flexibilitet i hur stor andel av bolaget som kan avyttras samt en högre grad av transaktionssäkerhet
jämfört med en traditionell börsnotering. Samtidigt får bolaget tillgång till kapitalmarknaden på
precis samma sätt som vid en vanlig börsnotering.
Fördelarna med att ta bolag (nedan kallat Målbolag) till börsen via SPACetts modell, jämfört med en
traditionell börsnotering kan sammanfattas i följande punkter:
•
•

•
•

En effektiv och förutsägbar börsnoteringsprocess vilket medför att Målbolaget kan fokusera
på sin egen verksamhet istället för en 6-12 månader lång, osäker och kostsam notering.
Värderingen och övriga villkor bestäms i lugn och ro mellan SPACett och Målbolaget. Alla
villkor är kända innan säljaren skriver under avtalet och värderingen är resultatet av en
förhandling mellan SPACett och Målbolaget.
Möjlighet att för de befintliga ägarna i Målbolaget sälja delar eller hela sitt innehav i
samband med transaktionen.
Målbolaget får, på samma sätt som vid vanliga börsintroduktioner, ökad uppmärksamhet
samt tillgång till kapitalmarknaden vilket i förlängningen medför billigare och enklare
finansiering. Målbolaget får dessutom möjlighet att använda noteringen som en plattform
för framtida förvärv, exempelvis med egna aktier.

VD Marcus Bonsib ansvarar för investeringsverksamheten, SPACetts styrelse fattar beslut om att
rekommendera ett förvärv och SPACetts aktieägare beslutar om en investering ska genomföras på
föreslagna villkor på en bolagstämma.
Transaktionsprocess
Om styrelsen beslutar att ingå förvärvsavtal, kallar den även till extra bolagsstämma i SPACett för att
föreslå att stämman godkänner att förvärvet fullföljs samt förbereder för att kunna genomföra
förvärvet, inklusive att initiera en granskningsprocess hos Spotlight för notering av Målbolaget.
Beslut av bolagsstämman fattas med enkel majoritet, det vill säga över 50 %. Inför bolagsstämman
presenterar SPACett information om det föreslagna förvärvet så att aktieägarna i SPACett ges
möjlighet att bilda sig en välgrundad uppfattning om beslutsförslaget. Aktieägare som på
bolagsstämman röstar nej till förslaget har rätt att begära inlösen av sina aktier.
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Kommentar till den finansiella utvecklingen för perioden jan-mar 2022
SPACett grundades under 2021 och börsnoterades i december samma år. Ingen verksamhet bedrevs i
bolaget under första kvartalet 2021 varför vi inte tagit med den jämförelseperioden i
resultaträkningen. Grundarna och ledningen har verkat inom segmentet mindre bolag under lång tid
och har mångårig erfarenhet av börsnoteringar, kapitalanskaffningar, företagsförvärv samt
investeringar i både noterad och noterad miljö.
Bolaget strävar efter att genomföra ett värdeskapande förvärv under 2022.
Rapportperioden omfattar perioden 2022-01-01 fram till 2022-03-31. Nedan presenteras siffrorna för
bolaget. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket
framgår under respektive rubrik.
Redovisnings- och värderingsprinciper:
Redovisningsmetod K3 tillämpas.
Anläggningstillgångar
Eventuella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat
restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:
Materiella anläggningstillgångar – 5 år
Immateriella anläggningstillgångar – 5 år
Resultaträkning
Bbolaget hade ingen omsättning under första kvartalet 2022. Bolagets externa kostnader uppgick till
551,5 TSEK under första kvartalet2022. Dessa utgjordes till största del av kostnader hänförliga till
noteringen och börsplatsen samt konsultarvoden för bolagets VD och lokalhyra.
Balansräkning:
Bolagets interimsfordringar uppgick till 187,5 TSEK och bestod av förutbetalda kostnader för
börsplats och arvoden. Likvida medel uppgick till 26,3 MSEK per 2022-03-31. Merparten av detta kom
från nyemissionen som genomfördes hösten 2021. Det egna kapitalet uppgick till 26,4 MSEK där
640,0 TSEK var registrerat aktiekapital och resterande avsåg emissionslikvid och balanserad förlust.
Kortfristiga skulder uppgick till 85,8 TSEK där leverantörsskulder utgjorde den absoluta majoriteten.
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Nedan presenteras resultaträkning och balansräkning för bolaget. Belopp är i tusentals kronor om
inget annat omnämns.

Resultaträkning
TSEK

jan-mar 2022

jan-dec 2021

0
0
0

0
0
0

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar inventarier
Summa rörelsens kostnader

0
-551,5
0
0
-551,5

0

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och skulder
Resultat efter finansiella poster
Skatt

-551,5
0
-551,5
-

-252,0
0
-252,0

Periodens resultat
Resultat per aktie

-551,5
-0,09

-252,0
-0,04

Intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

5

-252,0
0
0
-252,0

-
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31 mars 2022

31 december 2021

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

187,5
26 286,7
26 474,2
26 474,2

83,0
27 103,0
27 186
27 186

Eget kapital och skulder
Eget kapital och skulder
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat EK inkl periodens resultat
Summa eget kapital

640,0
0,0
25 748,4
26 388,4

3 200,0
0
23 740,0
26 940,0

82,8
3,0

242,0
4,0

0,0
85,8
26 474,2

0,0
246,0
27 186,0

Balansräkning
TSEK
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och maskiner
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Antal utestående aktier: 6 400 000 aktier
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Stockholm den 9 maj 2022

______________

_______________

Peter Sigfrid

Per Nilsson

______________

______________

Luca Di Stefano

Joel Westerström

Rapporten har inte varit föremål för granskning av revisor.

Finansiell kalender
Årsstämma
Q2 2022
Q3 2022
Q4 2022

15 juni 2022
24 augusti 2022
25 november 2022
24 februari 2023

Spacett AB
Tel: 0721-827290, e-mail: marcus@spacett.se , Orgnr: 559319-6446, Postadress: Humlegårdsgatan 4,
144 46 Stockholm, Sverige. www.spacett.se
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