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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Januari – december 2019
Malmö den 26 februari 2020

Tillväxt på strategiska marknader
Oktober–december 2019
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 536 TSEK (426).
• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2019 före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till
-5 483 TSEK (-2 011) och EBIT uppgick till -5 594 TSEK (-2 085).
• Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till -5 992 TSEK (-2 085).
Januari–december 2019
• Nettoomsättningen för helåret 2019 uppgick till 2 038 TSEK (900).
• Rörelseresultatet för helåret 2019 före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -13 383
TSEK (-4 622) och EBIT uppgick till -13 741 TSEK (-4 776).
• Resultatet efter skatt för helåret 2019 uppgick till -14 139 TSEK (-4 776).
Väsentliga händelser oktober–december 2019
• Försäljning initierades i Storbritannien.
• Bolaget anställde CFO, Erik Sundqvist samt marknads- och försäljningschef, Roy Giordano.
• Vid den extra bolagsstämman 31 oktober beslutades om ändring av bolagsordningen samt
ökning av aktiekapitalet.
• Gantro AB och Arastoupour & Persson Investment AB lämnade föremissionslån om
3 respektive 2 MSEK, vilka konverterades till aktier vid nyemissionen i samband med
börsnoteringen den 10 februari 2020.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 8 januari 2020 fattades beslut om riktad nyemission och ansökan om notering på Nasdaq
First North Growth Market.
• Aktien noterades på Nasdaq First North Growth Market den 10 februari 2020.
• Veg of Lunds styrelse och ägare representerande cirka 12,6 procent av aktierna och rösterna
föreslår att Roger Johansson väljs till ny ledamot i bolagets styrelse vid ordinarie årsstämma,
den 19 maj 2020.
• Besked har erhållits från Patent- och registreringsverket att myndigheten beviljar bolagets
ansökan avseende potatisemulsion som ingår i bolagets smoothieprodukt, My Foodie®, vilket
stärker bolagets patentskydd.
• Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.
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Koncernens nyckeltal i sammandrag (se definitioner på sid. 12)
TSEK
Nettoomsättning
Bruttomarginal, %
EBITDA
EBITDA-marginal, %
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %

Q4
2019
536

Q4
2018
426

Helår
2019
2 038

Helår
2018
900

42

39

37

39

-5 483

-2 011

-13 383

-4 622

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

-5 594

-2 085

-13 741

-4 776

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

-5 992

-2 085

-14 139

-4 776

Vinstmarginal, %
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr

Neg.
-0,76

Neg.
-0,30

Neg.
-1,81

Neg.
-0,75

Soliditet, %

Neg.

94

Neg.

94

-0,19
7 279

1,85
13 468

-0,19
7 279

1,85
13 468

-3 628

-2 490

-11 191

-5 202

1

0

0,5

0,5

Resultat efter skatt

Eget kapital per aktie, kr
Balansomslutning
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Medelantalet anställda
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VD har ordet
Flera viktiga punkter genomförda under 2019
Med bokslutet för 2019 står vi inför ett nytt år och Veg of Lund har uppnått flera viktiga milstolpar. Vår
patenterade emulsion av potatis och rapsolja säljs i Sverige och Storbritannien och bolagets aktier handlas
sedan 10 februari på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Veg of Lunds emulsion är en
vegetabilisk bas, rik på omega 3-fettsyror och fri från Livsmedelsverkets listade 14 vanligaste allergener 1.
Våra produkter ligger helt rätt i den starka konsumenttrenden som efterfrågar nyttiga växtbaserade
livsmedel och vi kan använda vår livsmedelsbas för utveckling av flera olika livsmedel.
Immateriella rättigheter
Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget grundades 2016 utifrån forskning av
professor Eva Tornberg. Hon utvecklade en värmestabil emulsion bestående av potatis och rapsolja
innehållande höga halter av omega 3.
My Foodie®
Patent och registreringsverket (PRV) har godkänt Veg of Lunds svenska patentansökan för den av bolaget
utvecklade potatissmoothien i februari 2020. Det svenska godkända patentet gäller fram till och med 2037
i Sverige. Bolaget har således stärkt sin ställning i Sverige genom att patentskyddet gäller i så många år
framöver för My Foodie®. Patentet omfattar både en fruktbaserad smoothie och grönsaksbaserade
emulsioner, som till exempel såser och soppor. En internationell patentansökan, PCT, har inlämnats och
den preliminära bedömningen av patenterbarhet för My Foodie® ser positiv ut. Baserat på denna PCT
avser bolaget att under första kvartalet 2020 lämna in ansökningar för ett antal viktiga marknader.
”Potatismjölken”
Det ser positivt ut för den svenska patentansökan avseende den veganska potatismjölken. Information från
patent- och registreringsverket i februari 2020 innebär att patentansökan kommer att godkännas under
2020. Patentskyddet täcker den utvecklade potatismjölken fram till 2038. Bolaget stärker således sin
ställning i Sverige under 2020 genom att patentskyddet gäller i så många år framöver även för
potatismjölken. En internationell patentansökan, PCT, har inlämnats och den preliminära bedömningen
av patenterbarhet för potatismjölken ser även positiv ut. Baserat på denna PCT avser bolaget att senast
under andra kvartalet 2021 lämna in ansökningar för ett antal viktiga marknader.
Stärkt organisation och försäljning
Genomförd nyemission och notering av bolagets aktie på First North Growth Market har möjliggjort för
oss att tidigarelägga viktiga marknadsförberedande aktiviteter och produktutvecklingsaktiviteter.
Vi tackar för förtroendet från cirka 2 600 nya aktieägare och tillsammans med er ser vi i Veg of Lunds
styrelse och ledning fram emot att under de kommande åren kunna etablera våra smakrika och nyttiga
produkter på flera marknader i Europa och i USA.
Under 2019 har bolagets ledning utökats med Erik Sundqvist i rollen som CFO och Roy Giordano som
marknads- och försäljningschef. Vårt gemensamma fokus är att stärka Veg of Lunds marknadsposition
inom vegetabiliska livsmedel, inledningsvis med en mellanmåls-smoothie, vilken säljs under namnet My
Foodie®. De närmaste åren ska vi dels etablera verksamhet i flera geografiska marknader, dels använda vår
patenterade livsmedelsbas för att utveckla ett vegetabiliskt mjölkalternativ.
Försäljning och resultat
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 536 TSEK (426), vilket motsvarar en ökning om
26 procent jämfört med samma år föregående år. Under året har vi etablerat försäljningen i svenska
butikskedjor samt under slutet av 2019, även i Londonområdet. Nettoomsättningen för helåret 2019
uppgick till 2 038 TSEK (900), en ökning med 126 procent till följd av ökad försäljning i viktiga
återförsäljarkanaler.

1

Livsmedelsverket, Allergimärkning (www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/text-pa-forpackning-markning/allergimarkning1)
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Bolagets fokus under 2019 har varit att etablera varumärket och vår första produkt, My Foodie®, samt
bygga en organisation för den planerade expansionen. Veg of Lund har etablerat egna helägda bolag i
Storbritannien och USA, och tillsammans med lokala marknadsexperter för vi diskussioner med flera
potentiella kunder. I februari 2020 presenterade vi vår nya direktförsäljningsbil som vi kommer att
använda för att stärka våra relationer med kunder och konsumenter. Vi börjar i Skåne och avser fortsätta
under året, med bilar också i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Vi utvärderar även olika lösningar inom
e-handel.
Bolagets kapitalstruktur har stärkts genom den nyemission som genomfördes i samband med
börsnoteringen under första kvartalet 2020. Med en stabil finansiell grund avser vi att utöka bolagets
organisation och stärka vår position i våra strategiska marknader Sverige, Storbritannien och i USA. Till
detta kommer möjligheterna att licensera tillverkning och försäljning av våra produkter i länder där Veg of
Lund inte har egen verksamhet.
Marknaden
Den globala marknaden för vegetabiliska mejeriproduktsalternativ uppskattas av analysgruppen Grand
View Research att genomsnittligen växa med 16,7 procent årligen fram till år 2025 och då uppgå till ett
marknadsvärde om 41 miljarder US-dollar2. Både trenden med ökad efterfrågan på växtbaserade livsmedel
och den mer etablerade hälsotrenden innebär en positiv utveckling för Veg of Lund och våra produkter.
Jag är övertygad om att Veg of Lund kommer att ha en tydlig position i denna växande marknad. Våra
produkter har tagits fram med hållbarhet som ledstjärna i alla delar av produktionskedjan, från de lokala
leverantörerna av råvaror, via resurseffektiv produktion av smakrika och nyttiga livsmedelsprodukter, till
medvetna konsumenter som efterfrågar växtbaserade drycker som är fria från allergener.
Veg of Lund erbjuder ett nytt och starkt alternativ inom produktkategorier som alltmer efterfrågas av
ledande butikskedjor och storhushåll som vill möta konsumenternas tydliga önskemål om livsmedel
tillverkade med respekt för miljö och klimat. Den närmaste tiden kommer vi att fortsätta lanseringen av
My Foodie® till flera återförsäljare i befintliga och nya länder samt att lansera vårt växtbaserade alternativ
till animalisk mjölk under andra halvåret av 2020.
Vi står på tröskeln till ännu ett betydelsefullt år. Fokus ligger på att bygga distribution och försäljning samt
leverera nya produkter baserade på vår unika kompetens.

Malmö 26 februari 2020
Thomas Olander
Verkställande direktör

2

Grand View Research, Dairy Alternatives Market.
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Finansiell översikt
Försäljningsutveckling
Fjärde kvartalet
Under perioden uppgick Veg of Lunds nettoomsättning till totalt 536 TSEK (426), vilket motsvarar en
ökning med 110 TSEK, 26 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst
på uppstartad försäljning i Londonområdet genom bolagets brittiska dotterbolag.
Helåret
Under helåret uppgick Veg of Lunds nettoomsättning till totalt 2 038 TSEK (900), vilket motsvarar en
ökning med 1 138 TSEK, 126 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror
främst på ökad försäljning på den svenska marknaden.
Resultat
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till -5 594 TSEK (-2 085) och för helåret -13 741 TSEK
(-4 776). Utvecklingen beror främst på ökade marknadsförings- och försäljningskostnader i vilka även
etablering av säljkanaler och närvaro i Storbritannien ingår. Dessutom har utvecklingsarbetet avseende
bolagets kommande produkter fortsatt. Nedlagda kostnader för pågående nyemission har redovisats som
förutbetald kostnad per balansdagen.
Finansnetto
Det finansiella resultatet för året uppgick till -398 TSEK (0) och bestod i huvudsak av räntekostnad
avseende föremissionslånen.
Resultat efter skatt
Resultat efter skatt för året uppgick till -14 139 TSEK (-4 776). Bolaget har inte haft några skattekostnader
under året.
Resultat per aktie
Resultat per aktie för året uppgick till -1,81 kr (-0,75).
Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflöde
Kassaflödet under kvartalet uppgick till -3 394 TSEK (8 365) till följd av det negativa resultatet. Under
fjärde kvartalet 2018 tillfördes bolaget likviditet i form av genomförd nyemission om 11 000 TSEK.
Kassaflödet under helåret uppgick till -9 299 TSEK (10 319). Under 2018 tillfördes bolaget likviditet genom
nyemission om totalt 16 500 TSEK.
Investeringar
Under året uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 161 TSEK (158) och avser
bolagets patentansökningsprocesser. Investeringar i materiella anläggningstillgångar avseende maskiner
och inventarier vid produktionsanläggning hos tredje part minskade till 729 TSEK (821).
Förändring likvida medel
Likvida medel minskade under året med -9 299 TSEK (10 319) till 1 248 TSEK (10 547).
Kapitalsituation
Genomförd nyemission efter balansdagen har säkerställt koncernens likviditetsbehov under den
kommande tolvmånadersperioden.
Eget kapital
Det totala egna kapitalet i koncernen uppgick vid periodens utgång till -1 484 TSEK (12 654) och eget
kapital per aktie till -0,19 kr (1,85).
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Moderbolaget
Veg of Lunds verksamhet inkluderar förutom försäljning i Sverige även huvudkontorsfunktioner som
koncernövergripande ledning och administration.
Under 2019 ökade moderbolagets nettoomsättning till 2 004 TSEK (900), varav koncernintern försäljning
410 TSEK (-). Resultat efter skatt uppgick till -11 498 TSEK (-4 776). Investeringar i materiella och
immateriella anläggningstillgångar uppgick till 890 TSEK (979). I övrigt hänvisas till informationen för
koncernen.

Aktien och aktieägarna
Veg of Lunds aktie, kortnamn VOLAB och ISIN SE0013281979, är noterad på Nasdaq First North Growth
Market. I samband med noteringen den 10 februari 2020 genomförde bolaget en nyemission om totalt
2 727 272 aktier. Antalet utestående aktier uppgår därefter till totalt 10 567 272 aktier, motsvarande
10 567 272 röster.
Den 31 december 2019 hade Veg of Lund AB (publ) 83 stycken aktieägare.
Ägarstruktur den 31 december 2019
Namn
Eva Tornberg via bolag

Antal
aktier och röster
1 305 000

Andel av kapital
och röster, %
16,7%

Thomas Olander via bolag

1 250 000

15,9%

LU Holding

795 500

10,2%

Anders Hättmark via bolag

648 341

8,3%

Torbjörn Malmsjö

609 375

7,8%

Fårö Capital

398 000

5,1%

Anders Färnqvist

300 000

3,8%

Thomas Holmgren

250 000

3,2%

Kenneth Eriksson

200 000

2,6%

140 000
1 943 784
7 840 000

1,8%
24,6%
100,0%

Svarta Tornet Invest AB
Övriga aktieägare
Totalt
Källa: Euroclear och Veg of Lund

Certified adviser: Eminova Fondkommission AB, telefon 08-684 211 10 och e-post
adviser@eminova.se

Övriga upplysningar
Anställda
Medelantalet anställda uppgick under kvartalet till 1 (0) och under helåret till 0,5 (0,5).
Årsstämma 2020
Årsstämma avseende 2019 hålls i Malmö tisdagen den 19 maj 2020, klockan 15.00. Lokal kommer att
meddelas senare. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ombeds att anmäla detta
skriftligt till styrelsen senast tisdagen den 31 mars 2020. Sådant förslag skickas per e-post till
vegoflund@fredersen.se eller per brev till Veg of Lund AB, Bolagsstämma, Södra Vallgatan 5,
211 40 Malmö.
Årsredovisningen för 2019 beräknas kunna publiceras på Veg of Lunds webbplats, www.ir.vegoflund.se,
i veckan som börjar den 13 april 2020.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-mars 2020, kvartal 1
Delårsrapport april-juni 2020, kvartal 2
Delårsrapport juli-september 2020, kvartal 3
Bokslutskommuniké 2020

VEG OF LUND AB (publ)

19 maj 2020
20 augusti 2020
18 november 2020
23 februari 2021

Sida 5 av 14

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Väsentliga transaktioner med närstående
Under räkenskapsåret 2019 uppgick bolagets transaktioner med närstående till sammanlagt till 1 454
TSEK (1 008). Samtliga transaktioner ha skett på marknadsmässiga villkor.
Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
I koncernens rapporter för 2018 ingår endast moderbolaget, då ingen koncern förelåg vid det tillfället.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som Veg of Lunds verksamhet exponeras för beskrivs på sidorna 10–11 i
prospektet publicerat den 8 januari 2020. Enligt Veg of Lunds bedömning har inga väsentliga förändringar
i dessa risker eller osäkerhetsfaktorer skett efter prospektets avlämnande. Effekterna för Veg of Lund av
pågående Brexit-förhandlingar är svårbedömda och bolaget följer därför utvecklingen noga.
Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt
av moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver de
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Malmö den 26 februari 2020

Torbjörn Clementz
styrelseordförande

Anders Hättmark
styrelseledamot

Torbjörn Malmsjö
styrelseledamot

Linda Neckmar
styrelseledamot

Eva Tornberg
styrelseledamot

Thomas Olander
styrelseledamot och VD

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Koncernens resultaträkning
TSEK
Nettoomsättning

Q4
2019
536

Q4
2018
426

Helår
2019
2 038

Helår
2018
900

Aktiverat arbete egen räkning

-

-

-

-

Övriga rörelseintäkter

1

5

46

155

537

431

2 084

1 055

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

-310

-258

-1 294

-550

-5 477

-2 169

-13 733

-4 998

Personalkostnader

-222

0

-390

-99

Avskrivningar

-111

-74

-358

-154

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)

Ränteintäkter och liknande resultatposter

-11

-15

-50

-30

-5 594

-2 085

-13 741

-4 776

-

-

-

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-398

0

-398

0

Resultat från finansiella poster

-398

0

-398

0

-5 992

-2 085

-14 139

-4 776

Resultat före skatt (EBT)
Skatt

-

-

-

-

-5 992

-2 085

-14 139

-4 776

Antal aktier

7 840 000

6 840 000

7 840 000

6 840 000

Antal aktier i genomsnitt

7 840 000

6 840 000

7 812 603

6 390 631

-0,76

-0,30

-1,81

-0,75

Resultat efter skatt

Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Någon
utspädningseffekt förekommer inte, då bolaget inte har några utestående konverteringslån eller
teckningsoptioner.
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Koncernens balansräkning
TSEK

31 dec 2019

31 dec 2018

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

428

560

Patent, varumärken, licenser

396

235

Summa immateriella anläggningstillgångar

824

795

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

1 269

766

Summa materiella anläggningstillgångar

1 269

766

Summa anläggningstillgångar

2 093

1 561

218

150

Varulager m.m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

560

134

Övriga fordringar

837

1 028

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 323

48

Summa kortfristiga fordringar

3 720

1 210

Kassa och bank

1 248

10 547

Summa omsättningstillgångar

5 186

11 907

SUMMA TILLGÅNGAR

7 279

13 468

502

68

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

-

10

Överkursfond

18 568

18 992

Omräkningsdifferens
Balanserat resultat

1
-6 416

-1 640

Årets resultat

-14 139

-4 776

-1 484

12 654

Leverantörsskulder

2 713

556

Övriga kortfristiga skulder

5 443

-

607

258

Summa kortfristiga skulder

8 763

814

Summa skulder

8 763

814

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 279

13 468

Summa eget kapital
SKULDER
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Förändring i koncernens eget kapital
Ackumulerade
omräkningsdifferenser
-

Aktiekapital
58

Överkursfond
2 512

Nyemission

10

5 490

5 500

Pågående emission

10

10 990

11 000

78

18 992

-

-1 640

Aktiekapital
78

Överkursfond
18 992

Ackumulerade
omräkningsdifferenser
-

Balanserat
resultat
-1 640

Årets resultat
-4 776

-4 776

4 776

-6 416

-14 139
-14 139

TSEK
Vid årets början, år 2018
Disposition enligt årsstämmobeslut

Balanserat
resultat
-28

Årets resultat
-1 612

-1 612

1 612

Årets resultat
Vid årets slut, år 2018

TSEK
Vid årets början, år 2019
Disposition enligt årsstämmobeslut
Fondemission

424

VEG OF LUND AB (publ)

-4 776

-4 776
-4 776

12 654

Totalt Eget
Kapital

1
502

12 654

-424

Omräkningsdifferens
Årets resultat
Vid årets slut, år 2019

Totalt Eget
Kapital
930

18 568

1
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Koncernens kassaflödesanalys
TSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av

Q4
2019

Q4
2018

Helår
2019

Helår
2018

-5 594

-2 085

-13 741

-4 776

195

74

360

154

-

-

-

-

-5 399

-2 011

-13 381

-4 622

-1 224

rörelsekapitalet
Förändringar i kundfordringar och övriga kortfristiga tillgångar
Förändring rörelsefordringar
Förändring rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-159

-443

-361

1 930

-36

2 551

644

-3 628

-2 490

-11 191

-5 202

-74

-145

-161

-158

-

-

-729

-821

-74

-145

-890

-979

Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Emission och andra ägartillskott

-

11 000

-

16 500

Förutbetalda emissionskostnader
Föremissionslån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 692
2 000
308

11 000

-2 218
5 000
2 782

16 500

PERIODENS KASSAFLÖDE

-3 394

8 365

-9 299

10 319

Likvida medel vid periodens början

4 642

2 182

10 547

228

Likvida medel vid periodens slut

1 248

10 547

1 248

10 547

VEG OF LUND AB (publ)
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Sammanfattning av moderbolagets finansiella rapporter
TSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens intäkter
Handelsvaror

Q4
2019
561
0
561

Q4
2018
426
5
431

Helår
2019
2 004
7
2 011

Helår
2018
900
155
1 055

-458

-258

-1 401

-550

-3 858

-2 169

-10 911

-4 998

Personalkostnader

-222

-

-390

-99

Avskrivningar

-111

-74

-358

-154

-11

-15

-4 098

-2 085

-50
-11 100

-30
-4 776

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Finansnetto

-398

0

-398

0

Resultat före skatt (EBT)

-4 496

-2 085

-11 498

-4 776

Periodens resultat

-4 496

-2 085

-11 498

-4 776

Helår
2019

Helår
2018

TSEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar

4 189

1 561

Omsättningstillgångar

4 725

11 907

Summa tillgångar

8 914

13 468

Eget kapital

1 156

12 654

Skulder

7 758

814

Summa eget kapital och skulder

8 914

13 468

Eget Kapital och skulder

VEG OF LUND AB (publ)
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Definitioner och ordlista
Allmänt

Alla belopp i tabeller är i tkr om inget annat anges. Alla värden inom parentes är jämförelsesiffror
för samma period föregående år om inget annat anges.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan anges Veg of Lund definitioner av ett antal alternativa nyckeltal som inte har definierats
eller specificerats enligt BFNAR (”Alternativa Nyckeltal”). Veg of Lund bedömer att dessa alternativa
nyckeltal används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som
kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Dessa alternativa nyckeltal har,
om inget annat anges, inte reviderats och ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till
nyckeltal framtagna i enlighet med BFNAR. Dessutom bör sådana alternativa nyckeltal, såsom Veg
of Lund har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av
andra bolag. Detta beror på att dessa alternativa nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och
andra bolag kan ha beräknat dem på ett annat sätt än Veg of Lund.
Definition/beräkning
Syfte
Bruttoresultat i relation till nettoomsättning.
Används för att mäta produktlönsamheten.
EBITDA i relation till nettoomsättning.
Bolaget anser att EBITDA-marginal är ett
användbart nyckeltal tillsammans med ökning
nettoomsättning vid övervakning av
värdeskapande.
Rörelseresultat i relation till nettoomsättningen.
Bolaget anser att rörelsemarginal är ett
användbart nyckeltal tillsammans med
omsättningstillväxt vid övervakning av
värdeskapande.
Periodens resultat efter skatt i relation till
Nyckeltal som visar hur mycket värde som tillfaller
nettoomsättning.
aktieägare i bolaget.
Definition/beräkning
Syfte
Eget kapital i relation till totala tillgångar.
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Soliditet
då det visar på bolagets fortlevnadsgrad.
Definition/beräkning
Syfte
Antal utestående aktier vid rapportperiodens
utgång.
Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier
under perioden med tillägg för ett vägt antal
aktier som tillkommer om samtliga potentiella
aktier, som ger upphov till utspädning,
konverteras till aktier.
Eget kapital genom antal utestående aktier
Mått som visar ägarnas andel av Veg of Lunds
efter utspädning.
totala nettotillgångar per aktie.
Resultat efter skatt genom genomsnittligt antal
utestående aktier före och efter utspädning.

Marginaler
Bruttomarginal, %
EBITDA-marginal, %

Rörelsemarginal
(EBIT-marginal), %

Vinstmarginal, %
Avkastning
Soliditet, %
Data per aktie
Antal aktier
Antal aktier i genomsnitt

Eget kapital per aktie
Resultat per aktie, före
och efter utspädning,
SEK
Övriga definitioner
Nettoomsättning
EBITDA

Rörelseresultat (EBIT)
Resultat efter skatt
Balansomslutning
Kassaflöde från den
löpande verksamheten

Medelantalet anställda

VEG OF LUND AB (publ)

Definition/beräkning
Bolagets intäkter från den ordinarie
verksamheten.
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar.

Rörelseresultat före finansiella poster.
Årets resultat.
Summan av bolagets alla tillgångar.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
inklusive förändring i rörelsekapital och före
kassaflöde från investerings- och
finansieringsverksamhet.
Genomsnittligt antal anställda i bolaget under
perioden.

Syfte

Bolaget har valt att visa nyckeltalet EBITDA då
detta visar rörelsens underliggande resultat rensat
från effekten av avskrivningar vilket ger ett mer
jämförbart resultatmått över tid då avskrivningar
vilket ger ett mer jämförbart resultatmått över tid
då avskrivningar avser historiska investeringar.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
används som ett mått på det kassaflöde som
verksamheten genererar före investeringar och
finansiering.

Sida 12 av 14

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Veg of Lund AB (publ) är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet.
Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en stabil vegetarisk emulsion bestående av
potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer
inom dagligvaruhandel i Sverige och i Storbritannien. Veg of Lund introducerades på Nasdaq First North
Growth Market i februari 2020. Läs mer på www.vegoflund.se. Certified Adviser: Eminova
Fondkommision AB, tel 08-684 211 10, e-post adviser@eminova.se.
Affärsidé
Veg of Lund ska utveckla och sälja välsmakande, närproducerade livsmedel och alternativ till
mjölkbaserade livsmedel med mervärden och tydlig hälsoprofil.
Mål
Veg of Lund ska under kommande år etablera sig som en välkänd aktör på marknaden för växtbaserade
livsmedel, öka bearbetningen av bolagets strategiska marknader och expandera verksamhetens omfång.
Bolaget har som målsättning att lansera ett antal nya produkter inklusive bland annat, vegetabiliskt mjölkoch gräddealternativ, glassalternativ, yoghurtalternativ, soppa och en probiotisk My Foodie®. Därtill har
bolaget som mål att på längre sikt expandera på fler geografiska marknader, huvudsakligen i USA,
Storbritannien och Asien, och inleda kontakt med potentiella kunder och samarbetspartners.
Ekonomiskt och finansiellt mål
Veg of Lund har som ekonomiskt mål att öka både inhemsk försäljning och export av bolagets samtliga
produkter. I Veg of Lunds ekonomiska mål ingår att försäljning av bolagets vegetabiliska
mjölkalternativprodukt ska utgöra den största enskilda andelen.
Bolagets har som finansiellt mål att uppnå ett positivt rörelseresultat år 2023 och samma år omsätta drygt
300 MSEK.

För mer information kontakta:
Thomas Olander, VD.
Tel: +46 709 359 863
E-post: thomasolander@vegoflund.se

VEG OF LUND AB (publ)

Erik Sundqvist, CFO.
Tel: 0739 159 953
E-post: erik.sundqvist@vegoflund.se
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Veg of Lund lanserar direktbilskoncept för att
stärka relationerna med återförsäljare och
konsumenter
Med start i februari 2020 lanserar Veg of Lund sin
konceptförsäljningsbil. Bakom ratten sitter bolagets
chaufför som möter kunder och konsumenter som
köper den växtbaserade smoothieprodukt som
marknadsförs under namnet My Foodie®.
Skåne är den första regionen att se bilen och
därefter kommer bilar att rulla även i
Göteborgs- och Stockholmsområdena.
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