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Flera viktiga avtal på plats och stort  
intresse för DUG®   
 

 
Oktober – december 2021 
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 304 TSEK (352). 
• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -8 987 TSEK  

(-3 387) och EBIT uppgick till -9 766 TSEK (-3 504). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -9 719 TSEK (-3 719). 

Januari – december 2021 
• Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 2 573 TSEK (1 177). 
• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -22 500 TSEK  

(-17 325) och EBIT uppgick till -23 641 TSEK (-17 785). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -23 754 TSEK (-18 348). 

Väsentliga händelser oktober – december 2021 
• Bolaget genomförde en riktad nyemission om totalt 78 080 aktier efter begäran om 

konvertering från långivare i upptagen bryggfinansiering. 
• Förstärkning av organisationen med ansvarig för supply chain. 
• Brittiska livsmedelskedjan Waitrose expanderar sitt växtbaserade sortiment med DUG. 
• Nasco, brittisk livsmedelsgrossist med fokus på Mellanöstern och Medelhavsregionen, 

väljer DUG. 
• Storbritanniens största grossist, Health Made Easy Group, för hälsokost väljer DUG 
• Storbritanniens största oberoende grossist, Bestway, levererar DUG. 
• Cecilia Lindwall lämnade och Emma Källqvist utsågs till tillförordnad VD för Veg of Lund. 
• DUG lanseras på Ocado, världens största webbutik med fokus på livsmedel. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
• Vid en extra bolagsstämma den 31 januari 2022 valdes två nya styrelseledamöter, 

Magnus Nordin och Håkan K Pålsson. Håkan K Pålsson valdes till styrelsens 
ordförande. 

• Veg of Lund har inlett försäljning av sin växtbaserade dryck DUG direkt till livsmedels-
producenter i Storbritannien. 

Koncernens nyckeltal i sammandrag (se definitioner på sid. 15) 

  TSEK 
Q4 

2021 
Q4 

2020 
Helår 
2021 

Helår 
2020 

Nettoomsättning 1 304 352 2 573 1 177 
Bruttomarginal, % 28 26 26 33 
EBITDA -8 987 -3 387 -22 500 -17 325 
EBITDA-marginal, % Neg. Neg. Neg. Neg. 
Rörelseresultat (EBIT) -9 766 -3 504 -23 641 -17 785 
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg. 
Resultat efter skatt -9 719 -3 719 -23 754 -18 348 
Vinstmarginal, % Neg. Neg. Neg. Neg. 
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,80 -0,35 -2,10 -1,80 
Soliditet, % 75 70 75 70 
Eget kapital per aktie, kr 1,60 0,60 1,60 0,60 
Balansomslutning 25 971 9 063 25 971 9 063 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 233 -2 661 -31 484 -17 899 
Medelantalet anställda 6 2,5 5 2,5 
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”Lansering av DUG i våra 
strategiska marknader 
Sverige och Storbritannien, 
samt i övriga utvalda 
geografiska marknader 
fortsätter. Under våren 
och sommaren kommer vi 
att öka synligheten med 
olika aktiviteter som 
stärker vårt varumärke och 
kunskap om DUG:s 
näringsrika, hållbara och 
smakrika profil.” 
 
Emma Källqvist, 
Tillförordnad verkställande 
direktör och CFO  

 
VD har ordet 
 
Ökad försäljning av DUG® 
 

Veg of Lunds potatisbaserade dryck DUG® har på endast några månader fått en stor 
uppmärksamhet från konsumenter och medier. Under lanseringen i Sverige och 
Storbritannien har vi tecknat kontrakt med ledande kaféer, webbutiker samt flera stora och 
välrenommerade livsmedelskedjor, som alla vill sälja DUG. Försäljningen under 2021 
skedde främst till mindre återförsäljare som är pionjärer inom branschen, men i takt med 
positiv kundrespons och vårt eget säljarbete har vi nått ut bredare via välkända återförsäljare 
som Axfood, ICA och Mathem i Sverige samt Bestway, Ocado och Nasco med bas i 
Storbritannien. Under 2022 börjar vi leverera till flera av de kunder som tecknade avtal 
under fjärde kvartalet 2021, inklusive den välkända brittiska livsmedelskedjan Waitrose, 
som utropat 2022 till ”Potatisens år” för att lyfta fram rotfruktens låga klimatavtryck i 
livsmedel. 

Lansering av DUG i våra strategiska marknader Sverige och Storbritannien, samt i övriga 
utvalda geografiska marknader fortsätter. DUG-sortimentet består av tre olika alternativ, 
Original, Barista och Unsweetened som säljs i enlitersförpackningar till konsumenter. Vi 
har nu kompletterat med tiolitersförpackningar för livsmedelsproducenter vilka använder 
DUG i sina maträtter och bakverk som säljs till slutkonsumenter. Vi bedömer att det finns en 
stor potential i detta segment men har förståelse för att det kan ta tid att ändra befintliga 
rutiner och recept. 
 
Försäljning 
Under fjärde kvartalet uppgick Veg of Lunds nettoomsättning till 1 304 TSEK, en ökning 
med 270 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. För helåret är motsvarande 
siffror 2 573 TSEK respektive 119 procent. Huvuddelen består av försäljningen av DUG till 
kunder i Sverige och Storbritannien. Covid-19-restriktionerna har naturligtvis påverkat våra 
marknader och nu ser vi att restriktioner avslutas och möjligheterna att marknadsföra och 
sälja våra produkter i butiksmiljöer kommer tillbaka. Vi kommer därför att kunna 
genomföra smaktester och butiksdemonstrationer med fokus på större städer. Under våren 
och sommaren kommer vi att öka synligheten med olika aktiviteter som stärker vårt 
varumärke och kunskap om DUG:s näringsrika, hållbara och smakrika profil. 
 
Marknadsföring 
Veg of Lunds varumärke DUG har fått en mycket bra start. På kort tid har vi fått stor 
uppmärksamhet och byggt förtroende för våra produkters goda näringsinnehåll, låga 
klimatavtryck och smak samt att de är allergenfria och användbara i många maträtter.  
 
Produktion och logistik 
Fjärde kvartalet kännetecknades av fortsatt fokus på försäljning, parallellt analyserades 
möjligheterna att stärka inköp, produktion och logistik för att möta ökad efterfråga. Det är 
ingen hemlighet att covid-19 ställer till problem, så även för Veg of Lund. Till största del har 
vi kunnat lösa dessa men när det kommer till flaskhalsar i logistik, nedstängningar av 
samhällen och reserestriktioner har vi tvingats att söka alternativ som i de flesta fall innebar 
mer tids- och/eller kostnadskrävande alternativ. Vi fokuserar på att öka försäljningen i våra 
strategiska marknader och i andra prioriterade marknader samt utvärdera avtal med 
producenter som ligger närmare de större kunderna och logistikflödena. Förhandlingar har 
inletts med en kanadensisk producent som kan leverera DUG när vi lanserar i den 
amerikanska marknaden, den tredje av våra strategiska marknader.  
 
Scandi Standard och Veg of Lund samarbetar i ett forsknings- och utvecklingsprojektet med 
målet att i slutet av 2022 ha ett växtbaserat alternativ till vitt kött. Forskningsfasen bedöms 
vara färdig kring årsskiftet 2022/2023. 
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Organisation 
I december lämnade Cecilia Lindwall sin anställning som VD för Veg of Lund och jag utsågs 
till tillförordnad VD utöver min roll som CFO. I denna utökade roll har jag ett bra stöd av 
hela styrelsen och framförallt har organisationen vuxit med flera kompetenta medarbetare i 
moderbolaget. Vi har dessutom ett nätverk med konsulter och specialister inom forskning 
och utveckling, marknadsföring och säljare i Storbritannien. 
 
Under fjärde kvartalet 2021 fortsatte osäkerheten till följd av covid-19. De lättnader vi anade 
under tredje kvartalet ersattes i slutet av året med restriktioner i takt med ökad 
smittspridning. Vi tvingades därmed tillbaka till en situation med mer försiktighet och 
distans, vilket bland annat försenade planerade försäljningsaktiviteter. Restriktionerna har 
försvårat och försenat mycket av det nödvändiga arbetet med införsäljning och 
marknadsföring i samtliga våra befintliga marknader, men tydligast i länderna utanför 
Europa. Vi gläds nu åt att restriktioner dras tillbaka men gör fortsatt bedömningen att det är 
nödvändigt att ha stor flexibilitet. 
 
Veg of Lund har en fantastisk potential, produkterna är helt rätt i tiden på en växande 
marknad och vårt varumärke DUG® har på kort tid fått ett tydligt godkännande av 
marknaden. Nu fokuserar vi på att öka kunskapen om DUG hos fler konsumentgrupper som 
flexitarianer och andra som vill dricka växtbaserade, goda och hållbara drycker. DUG är 
hälsosam, näringsrik och smakrik tack vare att den är baserad på potatis. 
 
Emma Källqvist, 
tf VD och CFO   
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Finansiell översikt 
Försäljningsutveckling 
Fjärde kvartalet 2021 
Under det fjärde kvartalet uppgick Veg of Lunds nettoomsättning till 1 304 TSEK (352), en ökning med 
270 procent. Den ökade försäljningen är en följd av pågående lansering av DUG® i Sverige och 
Storbritannien. 
 
Helåret 2021 
För helåret uppgick Veg of Lunds nettoomsättning till totalt 2 573 TSEK (1 177), vilket var en ökning med 
119 procent. Den ökade försäljningen är en följd av pågående lansering av DUG® i Sverige, Storbritannien 
och Kina. 
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Övriga externa kostnader under fjärde kvartalet 2021 ökade till 7 266 TSEK (3 736) till följd av  
kostnader kopplade till lansering och marknadsföring av DUG®. För helåret uppgick dessa kostnader till 
20 062 TSEK (16 665).  
 
Personalkostnader 
Personalkostnaderna ökade i förhållande till föregående år till 2 377 TSEK (452) till följd av ökat antal 
anställda för att möta den planerade tillväxten men till största anledningen till ökningen är kostnader för 
avgående VD. För helåret uppgick dessa kostnader till 4 909 TSEK (1 823). 
 
Avskrivningar och nedskrivningar 
Avskrivningar nedskrivningar under fjärde kvartalet uppgick till 779 TSEK (117) främst hänförliga till 
nedskrivning av maskiner och inventarier. För helåret uppgick avskrivningar och nedskrivningar till  
1 141 TSEK (460). 
 
Resultat 
Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2021 uppgick till -9 766 TSEK (-3 504) till följd av högre kostnader 
i samband med lansering och marknadsföring av DUG®. För helåret uppgick EBIT till -23 641 TSEK  
(-17 785). Resultatförsämringen var en följd av pågående lansering av DUG i form av marknadsföring och 
tillväxt i organisationen. 
 
Finansnetto  
Det finansiella resultatet för kvartalet uppgick till 47 TSEK (-215) och bestod i huvudsak av valutavinster 
minskat med räntor kopplade till brygglånen. Det finansiella resultatet för helåret uppgick till -111 TSEK  
(-561) och bestod i huvudsak av räntor kopplade till brygglånen. 
 
Resultat efter skatt 
Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -9 719 TSEK (-3 719). Resultat efter skatt för helåret uppgick 
till -23 754 TSEK (-18 348). 
 
Resultat per aktie 
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,8 kr (-0,35) respektive -2,1 kr (-1,80) för helåret. 
 
Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 
Kassaflöde 
Kassaflödet under fjärde kvartalet 2021 uppgick till -13 049 TSEK (-3 111). Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till –13 233, vilket till stor del beror på uppbyggnad av lager inför lansering i UK i 
början av 2022. Kassaflödet under helåret uppgick till 8 244 TSEK (3 679). Under 2021 gjordes flera 
riktade nyemissioner och genom dessa tillfördes bolaget ca 36,5 MSEK efter avdrag för 
emissionskostnader.  
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Investeringar 
Under kvartalet uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 106 TSEK (91) och avser 
bolagets patentansökningsprocesser. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 30 TSEK 
(-). under kvartalet. Under 2021 uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 570 TSEK 
(551) och avseende bolagets patentansökningsprocesser. Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick under året till 30 TSEK (-). Inga investeringar i finansiella anläggningstillgångar har gjorts under 
året (15 TSEK). 
 
Förändring likvida medel 
Likvida medel minskade under kvartalet med 13 039 TSEK (-4 913) till 13 173 TSEK (4 913). Likvida medel 
under året ökade med 8 260 TSEK (3 665) till 13 173 TSEK (4 913). 
 
Kapitalsituation 
Under kvartalet beslutade styrelsen en riktad nyemission av 78 080 aktier till långivare efter en begäran 
om konvertering också den i enlighet med den konverteringsrätt som uppställts i bryggfinansieringen och 
som beskrivits närmare i pressmeddelande den 17 februari 2021. 
 
Styrelsen fortsätter att aktivt utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långfristiga 
finansiering och optimala kapitalstruktur baserat på den pågående lanseringen av DUG.  
 
Eget kapital 
Det totala egna kapitalet i koncernen uppgick vid årets utgång till 19 529 TSEK (6 370) och eget kapital per 
aktie till 1,60 kr (0,60). Förändringen är hänförlig till de nyemissioner som skett under året minskat med 
årets förlust. 
 
 
Moderbolaget 
Veg of Lund AB:s verksamhet inkluderar förutom försäljning i Sverige även huvudkontorsfunktioner som 
koncernövergripande ledning och administration.  
 
Fjärde kvartalet 2021 
Under fjärde kvartalet 2021 ökade moderbolagets nettoomsättning till 2 893 TSEK (486), varav 
koncernintern försäljning 2 573 TSEK (0). Resultat efter skatt uppgick till -8 679 TSEK (-2 761). 
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 136 TSEK (91). 
 
Helåret 2021 
Nettoomsättning under helåret ökade till 4 481 TSEK (1 595), varav koncernintern försäljning svarade för  
3 035 TSEK (752). Resultat efter skatt uppgick till -19 522 TSEK (-15 114). Investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstillgångar uppgick till 600 TSEK (566).  
 
I övrigt hänvisas till informationen för koncernen. 

 
 

  



 B O K S L U T S K O M M U N I K É  2 0 2 1     

 

 
VEG OF LUND AB (publ)                                                              Sida 6 av 17 

Aktien och aktieägarna 
Veg of Lunds aktie, kortnamn VOLAB och ISIN SE0013281979, är sedan 10 februari 2020 noterad på 
Nasdaq First North Growth Market. Antalet utestående aktier uppgår till totalt 12 224 336, motsvarande 
12 224 336 röster. Antalet utestående teckningsoptioner uppgick till 1 361 539.  
 
För perioden januari–december 2021 uppgick genomsnittligt antal aktier till 11 288 232 och antalet aktier 
efter utspädning per 31 december uppgick till 13 585 875.  
 
Den 31 december 2021 hade Veg of Lund AB (publ) 7 662 aktieägare (2 097). 
 
Handel i aktien 
Den totala likviditeten i aktien under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 136 MSEK (22). Antalet 
transaktioner för samma period uppgick till 20 907 (4 316). Den genomsnittliga volymen per transaktion 
minskade till 207 (562). Dagsomsättningen för Veg of Lunds aktier uppgick i genomsnitt till 67 745 aktier 
och genomsnittspriset uppgick till 31,51 kr. 

 

Ägarstruktur den 31 december 2021 

Namn Antal  
aktier och röster 

Andel av kapital och  
röster, %  

Eva Tornberg via bolag        1 312 370  10,7%  

Anders Färnqvist          790 000  6,5%  

Anders Hättmark via bolag           658 710  5,4%  

Torbjörn Malmsjö          499 375  4,1%  

Einar Haugland           419 772  3,4%  

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension           375 416  3,1%  

LU Holding           322 061  2,6%  

Försäkringsaktiebolaget, Skandia          260 973  2,1%  

Kenneth Eriksson          250 000  2,0%  

Thomas Holmgren          222 782  1,8%  

Övriga aktieägare        7 112 877  58,2%  

Totalt    12 224 336  100,0%  

Källa: Euroclear och Veg of Lund  

 
Certified adviser från och med 1 januari 2022 är Mangold Fondkommission AB,  
telefon 08-5030 15 50 och e-post ca@mangold.se. 

 
 
  

mailto:ca@mangold.se
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Övriga upplysningar 
 
Anställda 
Medelantalet anställda i koncernen uppgick under kvartalet till 6 (2,5). 
 
Extra bolagsstämma 2022 
Vid extra bolagsstämma den 31 januari 2022 valdes Magnus Nordin och Håkan K Pålsson till nya 
styrelseledamöter. Håkan K Pålsson valdes till styrelsens ordförande. 
 
Årsstämma 2022  
Årsstämma avseende verksamhetsår 2021 hålls i Malmö onsdagen den 11 maj 2022 i Fredersen 
Advokatbyrås lokaler, Turning Torso, 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 23 mars 2022. Sådant förslag skickas per e-post till 
vegoflund@fredersen.se eller per brev till Veg of Lund AB, Bolagsstämma, Stortorget 11, 211 21 Malmö. 
 
Årsredovisningen för 2021 beräknas kunna publiceras på Veg of Lunds webbplats, ir.vegoflund.se, i veckan 
som börjar den 18 april 2022. 
 
Utdelning  
Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2021 (-). 
 
Valberedning inför årsstämma 2022 
Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2022 är: Kaj Söderström, representerande Reosurf AB, 
valberedningens ordförande, Anders Hättmark, representerande Confidera Syd Aktiebolag,  
Torbjörn Malmsjö samt Håkan K Pålsson, styrelseordförande Veg of Lund AB. 
 
Kommande rapporttillfällen   
Delårsrapport januari-mars 2022 10 maj 2022 
Delårsrapport april-juni 2022  16 augusti 2022 
Delårsrapport juli-september 2022 9 november 2022 
Bokslutskommuniké 2022  16 februari 2023 
 
Väsentliga transaktioner med närstående 
Under kvartalet uppgick bolagets transaktioner med närstående till sammanlagt till 5 TSEK (275). 
Under räkenskapsåret 2021 har konsultarvoden om 610 TSEK (2 284) utbetalats till följande till 
bolaget närstående personer: Thomas Olander (VD fram till 30 juni 2021), Torbjörn Clementz 
(styrelseordförande fram till 31 januari 2022), 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 
Veg of Lund arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera olika risker och exponeringar 
som koncernen ställs inför. Veg of Lunds finansiella ställning och resultat är påverkas av olika riskfaktorer 
som ska beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtida resultat. 
 
De risker och osäkerhetsfaktorer som Veg of Lunds verksamhet exponeras för beskrivs på sidorna 25-26 i 
bolagets årsredovisning för 2020. Enligt Veg of Lunds bedömning har inga väsentliga förändringar i dessa 
risker eller osäkerhetsfaktorer skett efter årsredovisningens avlämnande.  
 
Effekterna av covid-19-pandemin 
Vissa lättnader av restriktioner har genomförts under inledningen av 2022. Veg of Lund avser att så snart 
som möjligt inleda sådana försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter som tidigare inte varit möjliga att 
genomföra, som butiksdemonstrationer i Sverige och Storbritannien. Alla länder återgår inte lika snabbt  

mailto:vegoflund@fredersen.se
https://ir.vegoflund.se/
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till mer normala förhållanden och vissa utmaningar som svårigheter i logistik- och försörjningskedjor 
kommer troligen att kvarstå under större delen av 2022.  Veg of Lund fortsatt gör bedömningen att det är 
nödvändigt att ha stor flexibilitet för att möta ändrade marknadsförhållanden.  
 
Certified adviser 
Bolagets certified adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50 och e-post 
ca@mangold.se. 
 
 
 
 
 
 
 

Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens 
och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
 

         Malmö den 17 februari 2022 
 
 
 
  Håkan K Pålsson    Anders Hättmark  Linda Neckmar 

styrelseordförande  styrelseledamot  styrelseledamot  
  
 

 Eva Tornberg   Roger Johansson  Magnus Nordin 
styrelseledamot  styrelseledamot  styrelseledamot  

  
 
     Emma Källqvist 
     tillförordnad verkställande direktör 
 
 
 
 

                Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.   

mailto:ca@mangold.se
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Koncernens resultaträkning 
 

TSEK 
 Q4 

2021 
Q4 

2020 
Helår 
2021 

Helår  
2020 

Nettoomsättning  1 304 352 2 573 1 177 
Övriga rörelseintäkter  349 714 1 922 805 
Summa intäkter  1 653 1 066 4 495 1 982 
      
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror  -933 -261 -1 895 -794 
Övriga externa kostnader  -7 266 -3 736 -20 062 -16 665 
Personalkostnader  -2 377 -452 -4 909 -1 823 
Avskrivningar och nedskrivningar  -779 -117 -1 141 -460 
Övriga rörelsekostnader  -64 -4 -129 -25 
Rörelseresultat (EBIT)  -9 766 -3 504 -23 641 -17 785 
      
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  153 - 174 66 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -106 -215 -285 -627 
Resultat från finansiella poster  47 -215 -111 -561 
      
Resultat före skatt (EBT)  -9 719 -3 719 -23 752 -18 346 
      
Skatt  - - -2 -2 
Resultat efter skatt  -9 719 -3 719 -23 754 -18 348 
      

Antal aktier  12 224 336 10 567 272 12 224 336 10 567 272 
Antal aktier i genomsnitt  12 220 093 10 567 272 11 288 232 10 208 617 
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr  -0,80 -0,34 -2,10 -1,80 
 

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Bolaget har 
tre program med teckningsoptioner 2020/2023, 2021/2024 samt To1. Mer information finns i 
årsredovisningen för verksamhetsår 2020 kring det första programmet. Det andra programmet beslutade 
Veg of Lunds styrelse under andra kvartalet 2021, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 12 maj 
2021, 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 1 maj – 31 maj 2024. 

Rätt att teckna emitterade teckningsoptioner av serie 2021/2024 avser Veg of Lunds styrelse och 
nyckelpersoner. Teckningsoptionerna har inför varje utfästelse marknadsvärderats av ett finansinstitut 
enligt Black&Scholes modell och emitterats mot ett vederlag om 1,24, kronor respektive 14,45 kronor per 
teckningsoption. Genom de riktade emissionerna tillfördes Veg of Lund cirka 685 000 kronor. Varje 
teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 16,02 kronor. 

Det senaste serien teckningsoptioner beslutade Veg of Lunds styrelse under tredje kvartalet 2021, med stöd 
av årsstämmans bemyndigande från den 12 maj 2021, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
genomföra en riktad emission om 295 000 teckningsoptioner, utöver detta har 489 619 teckningsoptioner 
emitterats till aktieägare för att kompensera för utspädning som tidigare genomförd emission av aktier och 
teckningsoptioner medfört. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Veg of Lund under 
teckningsperioden 25 februari – 10 mars 2022. 
 
Noter  
1. Bolaget erhöll statligt omställningsstöd om 63 TSEK avseende perioden mars–april 2020. 
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Koncernens balansräkning 
 

TSEK  
 31 dec 

2021 
31 dec  

2020 
TILLGÅNGAR     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete   165 297 
Patent, varumärken, licenser   1 450 928 
Summa immateriella anläggningstillgångar   1 615 1 225 
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer   29 960 
Summa materiella anläggningstillgångar   29 960 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Långfristiga fordringar   15 15 
Summa finansiella anläggningstillgångar   15 15 
     
Summa anläggningstillgångar   1 659 2 200 
     
Varulager m.m.     
Färdiga varor och handelsvaror   5 232 252 
Råvaror   1 550 361 
Summa varulager m.m.   6 782 613 
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   2 349 45 
Övriga fordringar   1 145 620 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   863 672 
Summa kortfristiga fordringar   4 357 1 337 
     
Kassa och bank   13 173 4 913 
     
Summa omsättningstillgångar   24 312 6 863 
     
SUMMA TILLGÅNGAR   25 971 9 063 
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TSEK  
 31 dec 

2021 
31 dec  

2020 
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital     
Aktiekapital   782 676 
Överkursfond   80 392 44 179 
Omräkningsdifferens   327 418 
Balanserat resultat   -38 218 -20 555 
Årets resultat   -23 754 -18 348 
Summa eget kapital   19 529 6 370 
     
SKULDER     
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder   1 455 1 084 
Övriga kortfristiga skulder   3 274 258 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 713 1 351 
Summa kortfristiga skulder   6 442 2 693 
     
Summa skulder   6 442 2 693 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   25 971 9 063 
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Förändring i koncernens eget kapital 
       

TSEK Aktie- 
kapital 

Överkurs- 
fond 

Ackumulerade 
omräknings-

differenser 
Balanserat 

resultat  
Årets  

resultat 

Totalt  
Eget  

kapital 
Vid periodens början, 1 jan 2021 676 44 179 418 -20 555 -18 348 6 370 

Disposition förlust föregående år - - - -18 348 18 348 - 

Nyemission 87 33 799 - - - 33 886 

Emission teckningsoptioner 19 2 414 - - - 2 433 

Premier teckningsoptioner - - - 685 - 685 

Omräkningsdifferens - - -91 - - -91 

Periodens resultat - - - - -23 754 -23 754 

Vid periodens slut, 31 dec 2021 782 80 392 327 -38 218 -23 754 19 529 

 
       

TSEK Aktie- 
kapital 

Överkurs- 
fond 

Ackumulerade 
omräknings-

differenser 
Balanserat 

resultat 
Årets  

resultat 

Totalt  
Eget  

kapital 
Vid årets början, 1 jan 2020 502 18 568 1 -6 416 -14 139 -1 484 

Disposition förlust föregående år - - - -14 139 14 139 - 

Nyemission 174 29 826 - - - 30 000 

Emissionskostnad - -4 465 - - - -4 465 

Emission teckningsoptioner - 250 - - - 250 

Omräkningsdifferens - - 417 - - 417 

Årets resultat - - - - -18 348 -18 348 

Vid årets slut, 31 dec 2020 676 44 179 418 -20 555 -18 348 6 370 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

TSEK  Q4 
2021 

Q4 
2020 

Helår 
2021 

Helår 
2020 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

     

Rörelseresultat före finansiella poster  -9 766 -3 504 -23 641 -17 785 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

 779 117 1 141 460 

Betald skatt  - - -2 -2 
Erlagd ränta  -79 0 -243 0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet 

 -9 066 -3 387 -22 744 -17 327 

      
Förändringar av rörelsekapital      
Förändring rörelsefordringar  -4 821 -197 -8 957 48 
Förändring rörelseskulder  654 923 217 -620 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 -13 233 -2 661 -31 484 -17 899 
 

      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella tillgångar  -106 -91 -570 -551 
Investeringar i materiella tillgångar  -30 - -30 - 
Investeringar i finansiella tillgångar  - - - -15 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -136 -91 -600 -566 

      
Finansieringsverksamheten      
Emission och andra ägartillskott  2 291 - 38 934 30 250 
Emissionskostnader  -82 - -2 290 -2 247 
Förutbetalda emissionskostnader  - -359 - -359 
Teckningsoptioner  361 - 685 - 
Föremissionslån  - - - -5 500 
Amorteringar  -2 250 - -6 000 - 
Upptagna lån  - - 9 000 - 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 320 -359 40 328 22 144 
 

      
PERIODENS KASSAFLÖDE  -13 049 -3 111 8 244 3 679 
      

Likvida medel vid periodens början  26 212 8 029 4 913 1 248 
Valutaeffekt i likvida medel  11 -5 16 -14 
Likvida medel vid periodens slut  13 173 4 913 13 173 4 913 
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Sammanfattning av moderbolagets finansiella rapporter 
 

TSEK  Q4 
2021 

Q4 
2020 

Helår 
2021 

Helår 
2020 

Nettoomsättning  2 893 486 4 481 1 595 

Övriga rörelseintäkter  347 714 1 921 805 
Rörelsens intäkter  3 240 1 200 6 402 2 400 
Handelsvaror  -2 828 -386 -4 141 -1 268 

Övriga externa kostnader  -5 913 -3 003 -15 487 -13 836 

Personalkostnader  -2 377 -452 -4 909 -1 823 

Avskrivningar och nedskrivningar  -779 -117 -1 141 -460 

Övriga rörelsekostnader  -64 -3 -128 -25 
Rörelseresultat (EBIT)  -8 721 -2 761 -19 404 -15 012 
Finansnetto  42 0 -118 -102 
Resultat före skatt (EBT)  -8 679 -2 761 -19 522 -15 114 
Periodens resultat  -8 679 -2 761 -19 522 -15 114 
   

TSEK 
 31 dec 

2021 
31 dec  

2020 
Tillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar  1 615 1 225 

Materiella anläggningstillgångar  29 960 

Finansiella anläggningstillgångar  12 673 5 821 
Summa anläggningstillgångar  14 317 8 006 
Varulager m.m.  4 642 492 

Kortfristiga fordringar  3 112 1 105 

Kassa och bank  13 028 4 845 
Summa omsättningstillgångar  20 782 6 442 
Summa tillgångar  35 099 14 448 
Eget kapital och skulder    
Eget kapital  29 309 11 827 
Kortfristiga skulder  5 790 2 621 
Summa eget kapital och skulder  35 099 14 448 
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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  
(EBIT-marginal), % 

Rörelseresultat i relation till nettoomsättningen. Bolaget anser att rörelsemarginal är ett 
användbart nyckeltal tillsammans med 
omsättningstillväxt vid övervakning av 
värdeskapande. 

Vinstmarginal, % Periodens resultat efter skatt i relation till 
nettoomsättning. 

Nyckeltal som visar hur mycket värde som tillfaller 
aktieägare i bolaget. 

Avkastning Definition/beräkning Syfte 
Soliditet, % Eget kapital i relation till totala tillgångar. Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Soliditet då 

det visar på bolagets fortlevnadsgrad. 
Data per aktie Definition/beräkning Syfte 
Antal aktier Antal utestående aktier vid rapportperiodens 

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 
utspädning. 

Mått som visar ägarnas andel av Veg of Lunds 
totala nettotillgångar per aktie. 

Resultat per aktie, före 
och efter utspädning, 
SEK 

Resultat efter skatt genom genomsnittligt antal 
utestående aktier före och efter utspädning. 

 

Övriga definitioner Definition/beräkning Syfte 
Nettoomsättning Bolagets intäkter från den ordinarie 

verksamheten. 
 

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar. 
 

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. 

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före finansiella poster.  
Resultat efter skatt Årets resultat.  
Balansomslutning Summan av bolagets alla tillgångar.  
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
inklusive förändring i rörelsekapital och före 
kassaflöde från investerings- och 
finansieringsverksamhet. 

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

Medelantalet anställda Genomsnittligt antal anställda i bolaget under 
perioden. 
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Veg of Lund AB (publ) utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak 
och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att 
utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds 
klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är 
noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold 
Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-
post: ca@mangold.se. 
 
 
Affärsidé 
Veg of Lund ska utveckla och sälja välsmakande, närproducerade livsmedel och alternativ till mjölk-
baserade livsmedel med mervärden och tydlig hälsoprofil. 
 
 
Mål 
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 mjölkalternativ-
produkt 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: 
Emma Källqvist, tf VD och CFO. 
Tel: 0721 869 018 
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se   

https://ir.vegoflund.se/
mailto:ca@mangold.se
mailto:emma.kallqvist@vegoflund.se
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För mer information om vår nya supergoda, hälsosamma och krämiga potatisbaserade dryck,  
besök dugdrinks.com. 

 

https://dugdrinks.com/sv

	VD har ordet

