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Sammanfattning april – juni 2022 (jämfört med april – juni 2021) 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 447 KSEK (2 678)* 
• Resultat efter skatt uppgick till -3 526 KSEK (1 502)* 
• Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (0,09)** 
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18 176 KSEK (225) 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 476 KSEK (-36) 

 

Sammanfattning januari – juni 2022 (jämfört med januari – juni 2021) 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 128 KSEK (2 874)* 
• Resultat efter skatt uppgick till -6 724 KSEK (622)* 
• Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (0,04)** 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 256 KSEK (-203) 

 

Väsentliga händelser under perioden 

I april tecknades samarbetsavtal med Transtema Network Services AB och i juni tecknades två 
internationella samarbetsavtal: ett med rumänska Frozen Stuff SRL (Smart Balance) och det 
andra med M.S Electronic Vehicles System Limited verksamt i Uganda.  
 
Under kvartalet har flertalet av företagets White Label-kunder anslutit sig till den nya e-
Roamingtjänsten, som innebär att de kan erbjuda publik laddning för sina slutkunder, dvs. 
elbilsförarna. Via en prenumeration får appanvändaren tillgång till tiotusentals laddpunkter i 
Europa och Sverige. 
 
Customer Service-tjänsten har implementerats som en tilläggstjänst till bolagets Enterprise-
kunder. 
 
Linda Viktorin påbörjade sin anställning som bolagets IR- och Marknadschef i juni. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut. 

 

 
 

* I jämförelsesiffran 2021 ingår en engångsintäkt om 1,5 MSEK avseende försäljning av källkod 
** 2021 jämförelse omräknad per antal aktier efter notering 
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VD har ordet    

Trots det instabila världsläget och den fortsatta bristen på 
komponenter, ökar registreringen av nya elbilar i fortsatt hög 
takt. Det ökade antalet elbilar skapar en stark efterfrågan på 
laddstolpar i hemmamiljö, arbetsplatsen och publikt. Den 
pågående komponentbristen har påverkat leveransen av 
laddstolpar och utbyggnaden upplevs inte vara i harmoni med 
antalet nya elbilar ute på vägarna, varför begrepp som 
exempelvis ”räckvidds-” eller ”laddtillgänglighetångest” 
myntas. 
 
Givetvis påverkas även våra kunder av det som sker i omvärlden. Trots dessa utmaningar 
fortsätter anslutna laddpunkter att öka månad för månad hos våra kunder. Vår eRoaming-
modul, där elbilsföraren via en app får tillgång till 10 000-tals laddpunkter både i Sverige och i 
Europa, har blivit väl mottagen. Denna tjänst är efterfrågad av både våra kunder och 
elbilsförare då den minskar den ovan nämnda oro för att inte ha tillgång till elbilsladdare vid 
behov. 
 
Det är glädjande att se att vi omsättningsmässigt fortsätter att förbättra oss, både mot 
föregående kvartal (+113%) och mot samma period föregående år (+23%), engångsintäkten* 
borträknad. Vi ser även en fortsatt omsättningstillväxt nästkommande kvartal. På kundsidan 
har vi under årets andra kvartal välkomnat Transtema Network Services, rumänska Smart 
Balance (Frozen Stuff SRL) och M.S Electronic Vehicles System Limited (baserat i Uganda). Det 
är mycket stimulerande att se hur vår plattform fungerar på olika kontinenter, med olika 
språk och med lokala anpassningar. 
 
Vi sätter stor vikt vid att fortsätta att utveckla vår plattform och dess kringtjänster, där målet 
är att ständigt ligga i framkant och förenkla elbilsladdning. Vi kan bland annat nu erbjuda våra 
kunder en ny flexibel betalplattform som gör det möjligt att erbjuda marknadsspecifika 
lösningar för betalningar över hela världen. Användarupplevelsen av våra tjänster ligger alltid i 
fokus med nya kontinuerliga förbättringar och ambitionen är att kunna erbjuda våra kunder 
och elbilsförare marknadens bästa plattform. Dessa ambitioner innebär att vår organisation 
kommer att växa med fler utvecklare och säljresurser under hösten. Med en plattform och en 
säljorganisation i framkant säkerställer vi intäkter och lönsamhet för våra kunder och skapar 
värde för våra aktieägare. 
 

Jan Berggren, Verkställande Direktör 

 
* I jämförelsesiffran 2021 ingår en engångsintäkt om 1,5 MSEK avseende försäljning av källkod 
  

Denna information är sådan information som ChargePanel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl 11.00 (CET). 
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Finansiell information 
Perioden april – juni 2022 

Nettoomsättning och resultat 
Bolagets nettoomsättning uppgick till 1 447 KSEK (2 678) under andra kvartalet. I 
jämförelsesiffran för föregående år ingår en engångsintäkt om 1 500 KSEK avseende 
försäljning av källkod. 
 
EBIT (rörelseresultatet) för perioden uppgick till -3 526 KSEK (1 506).  
 
Likviditet och finansiering  
Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2022 till 18 176 
KSEK (225). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 476 
KSEK (-36).  
 
Medarbetare  
Per den 30 juni 2022 uppgick antalet anställda till 10,75 (4,0).  
 
Statistik 
Från december 2021 till juni 2022 har antalet uppkopplade laddplatser (+116,4%) och uttag 
(+112,3%) fortsatt att öka. 
 
Årsstämma 2022 
Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter samt omval av Johan Nordin 
som styrelseordförande. 
 
Transaktioner med närstående 
Under perioden april-juni har transaktioner med närstående skett enligt följande: 
styrelseledamot och COO Peter Persson har via bolag erhållit ersättning om 325 KSEK för 
tjänster relaterade till försäljning och tjänsteutveckling.  
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Bolagets resultaträkning 

 

 

Bolagets balansräkning 
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Förändring av eget kapital 

 

 

 

Kassaflödesanalys 
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Nyckeltal 

 

 

Övrig information 

Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
 
Definitioner nyckeltal  
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Kommande rapporttillfällen:  
Delårsrapport Q3 2022   21 november 2022 
Bokslutskommuniké 2022  23 februari 2023 
 
Rapporterna presenteras på ChargePanels webbplats chargepanel.com/sv/ir/ 
 

Styrelsen ChargePanel AB (publ) 
 
Stockholm 24 augusti 2022 
 
 
 
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av: 
 
Jan Berggren, Verkställande Direktör 
E-post: jan.berggren@chargepanel.com 
Telefon: +46 (0)70 624 38 38 
 
 
ChargePanel AB www.chargepanel.se www.chargepanel.com 
Skeppsbron 34 Tel: 08 120 325 00 
111 30 Stockholm Org nr: 556963-3182   
 
 
Certified Adviser 
Eminova Fondkommission 
Biblioteksgatan 3, 3 tr. E-post: Adviser@eminova.se 
111 46 Stockholm Tel: 08 684 211 10  
 

 

 

  

mailto:jan.berggren@chargepanel.com
http://www.chargepanel.se/
http://www.chargepanel.com/
mailto:Adviser@eminova.se
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Om ChargePanel AB (publ) 

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-
bolag som äger och utvecklar en SaaS-
plattform inom elbilsladdning. Bolaget 
verkar för närvarande i Sverige, Norge, 
Storbritannien, Rumänien, Kenya och 
Uganda och har antagit en tillväxtstrategi 
som inkluderar alla världsdelar innan 
utgången av 2025. Bolagets affärsidé är att 
erbjuda white label-lösningar till företag 
som vill vara en del av infrastrukturen i 
elbilsladdningsbranschen.  

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på 
utveckling av den tekniska plattformen samt 
att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Vidare i Bolagets 
tillväxtstrategi är det uttalat att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Det är 
viktigt att teckna rätt strategiska avtal med företag som, med sin storlek och geografiska 
närvaro, kan vara med och uppfylla tillväxtstrategin. 

ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified 
Adviser är Eminova Fondkommission. 
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