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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Januari – december 2020
Malmö den 18 februari 2021

Ett år präglat av förberedelsearbete och covid-19
Oktober–december 2020
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 352 TSEK (536).
• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2020 före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till
-3 387 TSEK (-5 483) och EBIT uppgick till -3 504 TSEK (-5 594).
• Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till -3 719 TSEK (-5 992).
Januari–december 2020
• Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 1 177 TSEK (2 038).
• Rörelseresultatet för helåret 2020 före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till
-17 325 TSEK (-13 383) och EBIT uppgick till -17 785 TSEK (-13 741).
• Resultatet efter skatt för helåret 2020 uppgick till -18 348 TSEK (-14 139).
Väsentliga händelser oktober–december 2020
• Vid en extra bolagsstämma den 6 november beslutades om utökat bemyndigande för styrelsen
att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.
• Veg of Lund ingick samarbetsavtal med Scandi Standard för utveckling av växtbaserade
alternativ till köttprodukter.
• Veg of Lund producerade sin växtbaserade smoothie i ny typ av förpackning.
• DUG®, bolagets växtbaserade potatismjölk presenterades.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Bolaget upptar bryggfinansiering med en låneram om 9 MSEK och emitterar
teckningsoptioner.
• Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon aktieutdelning för verksamhetsåret
2020 (-).
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februari 2021, klockan
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Koncernens nyckeltal i sammandrag (se definitioner på sid. 15)
TSEK
Nettoomsättning
Bruttomarginal, %
EBITDA
EBITDA-marginal, %
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %
Resultat efter skatt
Vinstmarginal, %
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr
Soliditet, %
Eget kapital per aktie, kr
Balansomslutning
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Medelantalet anställda
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VD har ordet
Slutet av 2020 tydligt påverkat av covid-19
Till följd av rådande pandemi kännetecknades såväl fjärde kvartalet som helåret 2020 av en
osäkerhet på i stort sett alla områden. Veg of Lunds arbete sker enligt plan, men med
förseningar som bland annat påverkat tidplanen för lanseringen av vår potatismjölk. Trots
pandemin har vi nått flera viktiga milstolpar, vi har avtal med återförsäljare i flera
marknader, en ny kartongförpackning har tagits fram för My Foodie® och vi har producerat
testvolymer av potatismjölken.
Försäljningen av våra växtbaserade smoothie-produkter under fjärde kvartalet 2020 är
lägre än förväntat, påverkat av olika länders beslut i strävan att minska spridningen av
coronaviruset.
Fjärde kvartalet innehöll även ljuspunkter. Främst handlar det om vår potatismjölk, som vi
kommer att sälja under varumärket DUG® och det ingångna samarbetsavtalet med Scandi
Standard, Nordens ledande producent av kycklingbaserade livsmedelsprodukter. Målet för
detta samarbete är att utveckla framtidens vegetabiliska alternativ till köttprodukter.
Förberedelserna för lansering av DUG® till konsumenter pågår och vår plan att lansera
potatismjölken under första halvåret 2021 bedöms vara realiserbar, och vi har beredskap
om marknadssituationen skulle ändras. Utvecklingsarbetet inom alternativ till kött leds av
Eva Tornberg, Veg of Lunds forsknings- och utvecklingschef, och följer planen med att
kunna erbjuda nya livsmedel som möter efterfrågan från ett allt större antal konsumenter
som väljer att äta växtbaserat.

”De långsiktiga trenderna
med ökad efterfrågan på
växtbaserade livsmedel
och fokus på hälsa
innebär en fortsatt positiv
utveckling för Veg of
Lund och våra
produkter.”
Thomas Olander,
VD och medgrundare

Marknadsföringsaktiviteter
Under fjärde kvartalet 2020 har aktiviteterna på respektive marknad fokuserats
på att leverera My Foodie® till befintliga återförsäljare, som caféer och butiker,
samt våra strategiska samarbetsparter i Kina och Grekland.
Den 15 december 2020 berättade vi om DUG® och de tre versioner som ingår i
varumärket. Drycken är baserad på potatis, en av de mest hållbara råvaror som
finns och som växer runtom i världen. Detta ger DUG® ett av de lägsta
klimatavtrycken i sin varukategori genom effektiv markanvändning och låg
vattenförbrukning. DUG® är fri från allergener som laktos, mjölk, soja, gluten
och nötter och har en krämig välbalanserad smak.
Försäljning
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2020 uppgick till 352 TSEK, en minskning med
34 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Försäljningen i såväl Sverige och England som
Kina påverkades fortsatt av covid-19.
Marknaden
Intresset för växtbaserade livsmedel är en växande global trend. Den långsiktiga stigande
efterfrågan på växtbaserade livsmedel och fokus på hållbarhet och hälsa innebär en fortsatt positiv
möjlighet för Veg of Lund och våra produkter.
Covid-19-krisen fortsätter och vi noterar att restriktioner införs med kort framförhållning. Som en
följd av detta bedömer Veg of Lund att det är nödvändigt att ha stor flexibilitet, bland annat inför
ändrade förhållanden till följd av planerade vaccinationsinsatser.
Kapitalsituation
Vi möter intresse och får förfrågningar från svenska och internationella investerare som ser olika
möjligheter att samarbeta med Veg of Lund i vårt mål att utveckla växtbaserade livsmedelsprodukter
utöver dagens sortiment.
Vi har efter räkenskapsårets utgång ingått avtal om en bryggfinansiering genom en låneram på
totalt 9 MSEK för att trygga bolagets aktuella kapitalbehov. Vår bedömning är att bryggfinansieringen,
tillsammans med tillgängliga likvida medel, säkerställer bolagets kapitalbehov för den kommande
12-månadersperioden. Bryggfinansieringen skapar också möjlighet för styrelsen att fortsatt aktivt
utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långfristiga finansiering och
optimala kapitalstruktur.
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När jag summerar 2020 kan jag konstatera att året präglats av förberedelser inför flera viktiga steg i
att ta Veg of Lund till nästa nivå. Vi har ett gott utgångsläge för att generera kommande tillväxt,
med såväl befintliga som nya produkter, där potatismjölken kommer att vara mest värdeskapande.
Vi ser fram emot att kunna möta konsumenter och kunder samt utökade utvecklings- och
säljsamarbeten.
Thomas Olander,
VD och medgrundare
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Finansiell översikt
Försäljningsutveckling
Fjärde kvartalet
Under perioden uppgick Veg of Lunds nettoomsättning till totalt 352 TSEK (536) vilket var en minskning
med 34 procent, varav fyra procentenheter utgjorde negativa valutaeffekter. Minskningen var en följd av de
globala effekterna av pågående pandemi, vilken påverkat alla Veg of Lunds marknader.
Helåret
För helåret uppgick Veg of Lunds nettoomsättning till totalt 1 177 TSEK (2 038), vilket var en minskning
med 42 procent. Negativa valutaeffekter påverkade omsättningen med en procent. Minskningen beror
främst på den pågående pandemins effekter på koncernens marknader.
Resultat
Rörelseresultat (EBIT) fjärde kvartalet
Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till -3 504 TSEK (-5 594). Förbättringen beror främst på
lägre marknadsförings- och försäljningskostnader till följd av den lägre marknadsaktiviteten som är en
konsekvens av rådande covid-19-situation.
Rörelseresultat (EBIT) helåret
Rörelseresultatet för helåret uppgick till -17 785 TSEK (-13 741). Resultatet belastades av börsintroduktionskostnader av engångskaraktär om -3 500 TSEK (-). Resultatförsämringen var en följd av den lägre
försäljningen samt en något högre omkostnadsnivå som påverkats av ökad produktutveckling och
uppbyggnad av bolagets organisation.
Finansnetto
Det finansiella resultatet för året uppgick till -561 TSEK (-398) och bestod i huvudsak av räntekostnad
avseende erhållna föremissionslån samt valutakurseffekter kopplade till koncerninterna mellanhavanden.
Resultat efter skatt
Skattekostnaden uppgick till 2 TSEK (-). Resultat efter skatt för året uppgick till -18 348 TSEK (-14 139).
Resultat per aktie
Resultat per aktie för året uppgick till -1,80 kr (-1,81).
Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflöde fjärde kvartalet
Kassaflödet under kvartalet uppgick till -3 111 TSEK (-3 394) till följd av det negativa resultatet. Under
fjärde kvartalet 2020 erhöll bolaget förskott på 1,5 MSEK avseende gemensamt utvecklingsprojekt från
Scandi Standard. Under motsvarande period 2019 tillfördes bolaget likviditet i form av föremissionslån
inför börsnotering om 2 000 TSEK.
Kassaflöde helåret
Kassaflödet under helåret uppgick till 3 679 TSEK (-9 299). I början av året tillfördes bolaget i samband
med börsnotering netto cirka 22 MSEK efter avdrag för emissionskostnader och återbetalning av
föremissionslån. Under 2019 tillfördes bolaget likviditet genom föremissionslån inför börsnotering om
totalt 5 000 TSEK.
Investeringar
Under året uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 551 TSEK (161) och avser
bolagets patentansökningsprocesser. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick under året
till 15 TSEK (-). Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har gjorts under året (729 TSEK).
Förändring likvida medel
Likvida medel ökade under året med 3 665 TSEK (-9 299) till 4 913 TSEK (1 248).
Kapitalsituation
För att trygga aktuellt kapitalbehov har bolaget, efter räkenskapsårets slut, den 17 februari 2021
ingått avtal om bryggfinansiering enligt vilket långivarna åtagit sig att, under en period om 12
månader, tillhandahålla en låneram om sammanlagt 9 MSEK i trancher om 1,5 MSEK. Lånen löper
med årlig räntesats om tio procent på avropat lånebelopp. Därutöver har styrelsen beslutat att
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emittera sammanlagt 300 000 vederlagsfria teckningsoptioner till långivarna, där varje tranch om
1,5 MSEK ger rätt till 50 000 teckningsoptioner. Emissionen av teckningsoptionerna är gjord på
basis av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämman den 6 november 2020. Skälet för
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffandet av rörelsekapital. Genom
emissionen av teckningsoptioner kan antalet aktier i bolaget öka med högst 300 000 och Bolagets
aktiekapital kan öka med högst 19 200 kronor, innebärande en utspädning om högst 2,8 procent.
Det är bolagets bedömning att bryggfinansieringen, tillsammans med tillgängliga likvida medel,
säkerställer bolagets kapitalbehov för den kommande 12-månadersperioden. Bryggfinansieringen
skapar också möjlighet för styrelsen att fortsatt aktivt utvärdera olika finansieringsalternativ för att
säkerställa bolagets långfristiga finansiering och optimala kapitalstruktur. För ytterligare
information, se pressmeddelande daterat 17 februari 2021.
Eget kapital
Det totala egna kapitalet i koncernen uppgick vid periodens utgång till 6 370 TSEK (-1 484) och eget
kapital per aktie till 0,60 kr (-0,19). Förbättringen är hänförlig till genomförd nyemission om 25 535 TSEK
(-).
Moderbolaget
Veg of Lund ABs verksamhet inkluderar förutom försäljning i Sverige även huvudkontorsfunktioner som
koncernövergripande ledning och administration.
Under 2020 minskade moderbolagets nettoomsättning till 1 595 TSEK (2 004), varav koncernintern
försäljning 752 TSEK (410). Resultat efter skatt uppgick till 15 114 TSEK (-11 498). Investeringar i
materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 551 TSEK (890). Under året tillfördes
dotterbolaget i England ett kapitaltillskott om 5 730 TSEK (-). I övrigt hänvisas till informationen för
koncernen.
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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.
Teckningsoptioner
Teckningsoptioner av serie 2020/2023
Den 10 september 2020 beslutade Veg of Lunds styrelse, med stöd av årsstämmans bemyndigande från
den 16 juni 2020, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en riktad emission om
290 920 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Veg of Lund
under teckningsperioden 15 september – 15 november 2023.
Rätt att teckna emitterade teckningsoptioner av serie 2020/2023 avser Veg of Lunds långsiktiga
samarbetsparter för den kinesiska marknaden. Teckningsoptionerna har marknadsvärderats av ett
finansinstitut enligt Black&Scholes modell och emitterats mot ett vederlag om 0,86 kronor per
teckningsoption. Genom den riktade emissionen tillfördes Veg of Lund cirka 250 000 kronor.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 18,00
kronor.
Den 31 december 2020 hade Veg of Lund AB (publ) 2 097 stycken aktieägare.
Ägarstruktur den 31 december 2020
Antal

Andel av kapital

aktier och röster

och röster, %

Eva Tornberg via bolag

1 323 182

12,5%

Thomas Olander via bolag

1 063 636

10,1%

Torbjörn Malmsjö via bolag

767 557

7,3%

LU Holding

672 061

6,4%

Anders Hättmark via bolag

666 523

6,3%

LMK

431 818

4,1%

Einar Haugland

391 000

3,7%

Thomas Holmgren m. närstående

350 072

3,3%

Anders Färnqvist

300 000

2,8%

Nordnet pensionsförsäkring

253 006

2,4%

4 348 417

41,1%

10 567 272

100,0%

Namn

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
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Övriga upplysningar
Bokslutskommunikén publiceras på engelska måndagen den 22 februari 2021.
Anställda
Medelantalet anställda uppgick under kvartalet till 2,5 (1,0) och under helåret till 2,5 (0,5).
Årsstämma 2021
Årsstämma 2021 hålls onsdagen den 12 maj, klockan 15.00 i Malmö. Mer information kommer publiceras
på bolagets webbplats. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ombeds att anmäla
detta skriftligt till styrelsen senast onsdagen den 24 mars 2021. 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 2020 beräknas kunna publiceras på Veg of Lunds webbplats, www.ir.vegoflund.se,
i veckan som börjar den 15 mars 2021.
Utdelning
Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2020 (-).
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-mars 2021, kvartal 1
Delårsrapport april-juni 2021, kvartal 2
Delårsrapport juli-september 2021, kvartal 3
Bokslutskommuniké 2021

12 maj 2021
11 augusti 2021
10 november 2021
17 februari 2022

Väsentliga transaktioner med närstående
Under räkenskapsåret 2020 har konsultarvoden om 2 284 TSEK (1 008) utbetalats till följande till bolaget
närstående personer: Thomas Olander (VD), Torbjörn Clementz (styrelseordförande), Eva Tornberg
(styrelseledamot), Anders Hättmark (styrelseledamot). Samtliga transaktioner har skett på
marknadsmässiga villkor.
Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som Veg of Lunds verksamhet exponeras för beskrivs på sidorna 23–24 i
bolagets årsredovisning för 2019. Enligt Veg of Lunds bedömning har inga väsentliga förändringar i dessa
risker eller osäkerhetsfaktorer skett förutom nedan angivna, efter årsredovisningens avlämnande.
Brexit
Sedan slutet av 2020 har EU och Storbritannien ett avtal som ger de nödvändiga förutsättningarna för
Veg of Lunds fortsatta produktion och försäljning i England.
Effekterna av covid-19-pandemin
Hur coronaviruset kommer påverka Veg of Lunds verksamhet framöver är i fortsatt ovisst. Bolagets
verksamhet påverkas främst av indirekta beslut, som inkluderar samarbete med producenter och fördröjer
genomförande av planerade aktiviteter. Veg of Lund följer noggrant utvecklingen av såväl regulatoriska
som finansiella förutsättningar samt konsumentbeteende och har beredskap för att möta de nya
förutsättningar som covid-19 kräver. Bedömning sker löpande och kommer att redovisas i kommande
rapporter och vid behov kompletteras med information genom pressmeddelanden.
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Malmö den 18 februari 2021

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Torbjörn Clementz
styrelseordförande

Anders Hättmark
styrelseledamot

Linda Neckmar
styrelseledamot

Eva Tornberg
styrelseledamot

Roger Johansson
styrelseledamot

Thomas Olander
styrelseledamot
och VD

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

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

1

Q4

Q4

Helår

2020

2019

2020

Helår
2019

352

536

1 177

2 038

-

-

-

-

714

1

805

46

1 066

537

1 982

2 084

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

-261

-310

-794

-1 294

-3 736

-5 477

-16 665

-13 733

Personalkostnader

-452

-222

-1 823

-390

Avskrivningar

-117

-111

-460

-358

-4

-11

-25

-50

-3 504

-5 594

-17 785

-13 741

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)

Ränteintäkter och liknande resultatposter

-

-

66

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-215

-398

-627

-398

Resultat från finansiella poster

-215

-398

-561

-398

-3 719

-5 992

-18 346

-14 139

Resultat före skatt (EBT)
Skatt

-

-

-2

-

-3 719

-5 992

-18 348

-14 139

Antal aktier

10 567 272

7 840 000

10 567 272

7 840 000

Antal aktier i genomsnitt

10 567 272

7 840 000

10 208 617

7 812 603

-0,35

-0,76

-1,80

-1,81

Resultat efter skatt

Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Den 10 september 2020 beslutade Veg of Lunds styrelse om en riktad emission om 290 920
teckningsoptioner med teckningsperiod 15 september – 15 november 2023.

Noter
1. Bolaget har under fjärde kvartalet erhållit statligt omställningsstöd om 27 TSEK (-) och för
helåret 90 TSEK (-). Under fjärde kvartalet har bolaget erhållit intäkter om 682 TSEK från
samarbetsbolaget Scandi Standard.
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Koncernens balansräkning
31 dec

31 dec

2020

2019

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

297

428

Patent, varumärken, licenser

928

396

1 225

824

TSEK
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

960

1 269

Summa materiella anläggningstillgångar

960

1 269

Långfristiga fordringar

15

-

Summa finansiella anläggningstillgångar

15

-

2 200

2 093

Färdiga varor och handelsvaror

252

218

Råvaror

361

-

Summa varulager m.m.

613

218

45

560

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m.

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

620

837

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

672

2 323

Summa kortfristiga fordringar

1 337

3 720

Kassa och bank

4 913

1 248

Summa omsättningstillgångar

6 863

5 186

SUMMA TILLGÅNGAR

9 063

7 279
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TSEK

31 dec

31 dec

2020

2019

676

502

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Överkursfond
Omräkningsdifferens

-

-

44 179

18 568

418

1

Balanserat resultat

-20 555

-6 416

Årets resultat

-18 348

-14 139

6 370

-1 484

1 084

2 713

258

5 443

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 351

607

Summa kortfristiga skulder

2 693

8 763

Summa skulder

2 693

8 763

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 063

7 279
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Förändring i koncernens eget kapital
Ackumulerade
TSEK
Vid årets början, 1 jan 2020

Överkurs-

omräknings-

Balanserat

Årets

Eget

kapital

fond

differenser

resultat

resultat

kapital

502

18 568

1

-6 416

-14 139

-1 484

-14 139

14 139

Disposition förlust föregående år
Nyemission

Totalt

Aktie-

174

Emissionskostnad
Emission teckningsoptioner

29 826

30 000

-4 465

-4 465

250

Omräkningsdifferens

250
417

417

Årets resultat
Vid årets slut, 31 dec 2020

-18 348

-18 348

-20 555

-18 348

6 370

omräknings-

Balanserat

Årets

Eget

fond

differenser

resultat

resultat

kapital

78

18 992

-

-1 640

-4 776

12 654

-4 776

4 776

424

-424

676

44 179

Aktie-

Överkurs-

kapital

418

Ackumulerade
TSEK
Vid årets början, 1 jan 2019
Disposition enligt årsstämmobeslut
Fondemission
Omräkningsdifferens

Totalt

1

1

Årets resultat
Vid årets slut, 31 dec 2019

VEG OF LUND AB (publ)
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Koncernens kassaflödesanalys
Q4
2020

Q4
2019

Helår
2020

Helår
2019

Rörelseresultat före finansiella poster

-3 504

-5 594

-17 785

-13 741

Justeringar för poster som inte ingår i

117

195

460

360

Betald skatt

-

-

-2

Erlagd ränta

0

-

0

-

-3 387

-5 399

-17 327

-13 381

TSEK
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

kassaflödet

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet
Förändringar av rörelsekapital
Förändring rörelsefordringar
Förändring rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande

-197

-159

48

-361

923

1 930

-620

2 551

-2 661

-3 628

-17 899

-11 191

verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar

-91

-74

-551

-161

Investeringar i materiella tillgångar

-

-

-

-729

Investeringar i finansiella tillgångar

-

-

-15

-

-91

-74

-566

-890

Emission och andra ägartillskott

-

-

30 250

-

Emissionskostnader

-

-

-2 247

-

-359

-1 692

-359

-2 218

Föremissionslån

-

2 000

-5 500

5 000

Kassaflöde från

-359

308

22 144

2 782

-3 111

-3 394

3 679

-9 299

8 029

4 642

1 248

10 547

-5

0

-14

0

4 913

1 248

4 913

1 248

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Förutbetalda emissionskostnader

finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Valutaeffekt i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Sammanfattning av moderbolagets finansiella rapporter
TSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens intäkter
Handelsvaror

Q4
2020
486

Q4
2019
561

Helår
2020
1 595

Helår
2019
2 004

714

0

805

7

1 200

561

2 400

2 011

-386

-458

-1 268

-1 401

-3 003

-3 858

-13 836

-10 911

Personalkostnader

-452

-222

-1 823

-390

Avskrivningar

-117

-111

-460

-358

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Finansnetto

-3

-11

-25

-50

-2 761

-4 098

-15 012

-11 100

-0

-398

-102

-398

Resultat före skatt (EBT)

-2 761

-4 496

-15 114

-11 498

Periodens resultat

-2 761

-4 496

-15 114

-11 498

31 dec
2020

31 dec
2019

TSEK
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1 225

824

960

1 269

Finansiella anläggningstillgångar

5 821

2 096

Summa anläggningstillgångar

8 006

4 189

Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar

492

129

1 105

3 479

Kassa och bank

4 845

1 117

Summa omsättningstillgångar

6 442

4 725

14 448

8 914

11 827

1 156

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa 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.

Marginaler

Definition/beräkning

Syfte

Bruttomarginal, %

Bruttoresultat i relation till nettoomsättning.

Används för att mäta produktlönsamheten.

EBITDA-marginal, %

EBITDA i relation till nettoomsättning.

Bolaget anser att EBITDA-marginal är ett användbart
nyckeltal tillsammans med ökning nettoomsättning
vid övervakning av värdeskapande.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i relation till nettoomsättningen.

(EBIT-marginal), %

Bolaget anser att rörelsemarginal är ett användbart
nyckeltal tillsammans med omsättningstillväxt vid
övervakning av värdeskapande.

Vinstmarginal, %

Periodens resultat efter skatt i relation till

Nyckeltal som visar hur mycket värde som tillfaller

nettoomsättning.

aktieägare i bolaget.

Avkastning

Definition/beräkning

Syfte

Soliditet, %

Eget kapital i relation till totala tillgångar.

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Soliditet då

Data per aktie

Definition/beräkning

Antal aktier

Antal utestående aktier vid rapportperiodens

det visar på bolagets fortlevnadsgrad.
Syfte

utgång.
Antal aktier i genomsnitt

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 per aktie

Eget kapital genom antal utestående aktier efter

Mått som visar ägarnas andel av Veg of Lunds totala

utspädning.

nettotillgångar per aktie.

Resultat per aktie, före

Resultat efter skatt genom genomsnittligt antal

och efter utspädning, SEK

utestående aktier före och efter utspädning.

Övriga definitioner

Definition/beräkning

Nettoomsättning

Bolagets intäkter från den ordinarie verksamheten.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av

Bolaget har valt att visa nyckeltalet EBITDA då detta

materiella och immateriella anläggningstillgångar.

visar rörelsens underliggande resultat rensat från

Syfte

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.
Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultat före finansiella poster.

Resultat efter skatt

Årets resultat.

Balansomslutning

Summan av bolagets alla tillgångar.

Kassaflöde från den

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten används

löpande verksamheten

inklusive förändring i rörelsekapital och före

som ett mått på det kassaflöde som verksamheten

kassaflöde från investerings- och

genererar före investeringar och finansiering.

finansieringsverksamhet.
Medelantalet anställda

Genomsnittligt antal anställda i bolaget under
perioden.
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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.
Erik Sundqvist, CFO.
Tel: 0709 359 863
Tel: 0739 159 953
E-post: thomasolander@vegoflund.se E-post: erik.sundqvist@vegoflund.se
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”Potatismjölken är en genial dryck och vi ville ge den ett gediget varumärke som fungerar globalt. Ordet ’dug’
handlar om att vi grävt där vi står och hittat svaret under våra fötter: ’We dug deep and discovered a new plantbased dairy alternative’. DUG® får marknadens starkaste hållbarhetsprofil, med lågt klimatavtryck, motsvarande en
fjärdedel av animalisk mjölk, effektiv markanvändning och mycket låg vattenförbrukning. DUG® har en
välbalanserad smakprofil samt ett hälsosamt och allergenfritt innehåll. Vi har dessutom valt en kartongförpackning
från Tetra Pak som klarar våra krav på kvalitet och miljö samtidigt som vi kan använda ett tydligt grafiskt uttryck.
Jag är säker på att vår potatismjölk kommer att skapa intresse och god försäljning jämte Veg of Lunds växtbaserade
smoothieprodukter”, säger Veg of Lunds försäljningschef David Sandberg.
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