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Några höjdpunkter vi är stolta över:

Utvveckling av 
substansvärde under 2021

6 st.

2

Vi investerar i entreprenörer 
med driv och förmåga att skapa 
fantastiska bolag.

Några av våra portföljbolag:

40,9 %18 st
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Verksamhetsbeskrivning
Kort om Flat 
Flat Capital är ett investeringsbolag som utmärker sig på tre 
sätt:

• En unik tillgång till beprövade investeringsmöjligheter i 
framstående bolag genom vårt nätverk av världsledande 
investerare och entreprenörer  

• Fokus på genuint långsiktiga investeringar
• Tillit till entreprenören och vårt nätverk som vi sam-in-

vesterar med, vilket möjliggör för passiva investeringar 
och en låg kostnadsbas  

Flat grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian 
 Siemiatkowski, Nina med bakgrund som VD och grundare i 
Milkywire och Sebastian som medgrundare och VD i Klarna. 

Portföljen består idag av 18 bolag där de största innehaven 
är Klarna Holding AB (“Klarna”), Budbee AB (”Budbee”) och 
True Software Scandinavia AB (”Truecaller”). 
Syftet är att förenkla samt förbättra vägen till ett framgångs-
rikt bolagsbyggande och ge fler människor möjligheten att ta 
del av gemensam maximal avkastning

Globalt nätverk av världsledande investerare och entre-
prenörer
Genom dess grundare och styrelse har Flat Capital tillgång 
till ett globalt nätverk som består av världsledande investe-
rare inom främst venture capital samt entreprenörer. Detta 
innebär ett kontinuerligt och starkt flöde av investeringsmöj-
ligheter i onoterade och för allmänheten annars svåråtkomliga 
bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. 
Nätverket innebär också en sällsyn access till gränsöverskri-
dande kunskapsutbyte för affärsstärkande samverkan.

 

Genuint långsiktiga investeringar
Flat Capital bidrar med långsiktigt kapital till entreprenörsled-
da bolag som annars kan vara beroende av investerare med 
en kortare tidshorisont. Långsiktigheten utgår ifrån att stötta 
dedikerade entreprenörer i med- och motvind och genom att 
bland annat inte ha en fondstruktur med livscykel eller använ-
da konventionella, kortsiktiga metoder för sälj av innehav. 

Tillit till entreprenören och vårt nätverk 
I grunden är Flat Capital en passiv minoritetsägare, en 
strategi och positionering som utgår från övertygelsen att den 
dedikerade entreprenören är bäst lämpad att smidigast bygga 
sitt egna bolag. Dessutom finns en stark tilltro till Flat Capi-
tals nätverk och deras förmåga och erfarenhet att hitta dessa 
framtida världsledande bolagen och entreprenörer. Trots ett i 
grunden passivt ägande, finns Flats erfarenhet och nätverk till 
hands i den utsträckning entreprenören själv önskar. Struktu-
ren möjliggör låga kostnader och en högre tidseffektivitet.

Brett investeringsmandat
Flat Capital har ett omfattande investeringsmandat, där varje 
beslut fattas baserat på en bedömningen av vad som långsik-
tigt maximerar värdet för aktieägarna. Flat har möjlighet till 
flera olika typer av investeringar, alltF ifrån att vara delaktig 
i att starta nya bolag till att investera i redan noterade bolag. 
Nya investeringsmöjligheter analyseras löpande och befintliga 
portföljbolag kan stöttas vid nya finansieringsrundor. Håll-
barhetsfaktorer som miljö, socialt ansvar och etik är viktiga 
kriterier för bolaget vid investeringsbeslut. Flat strävar efter 
att över tid ha en välbalanserad portfölj.

Framstående entreprenörer
Flat Capital investerar i framstående entreprenörer som har en ledande ställning i sina bolag.

Attraktiva marknader
Flat Capital investerar i marknader med meningsfull storlek och potential, där bolagens tillväxt pådrivs av 
underliggande strukturella trender.

Bolag i tillväxtfas
Flat Capital kommer främst investera i bolag som befinner sig i ett tillväxtstadie.

Minoritet
Flat Capital söker i huvudsak en minoritetsandel i portföljbolagen.

Globala investeringar
Flat Capital investerar globalt.

<50%

Investeringsstrategi
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TSEK 31 dec 2021 31 dec 2020

Substansvärde 337 544 84 941

Substansvärde per aktie, SEK 11,96      8,49

Nettokassa 47 678 -5 874

Nettokassa per aktie, SEK 1,69 -0,59

TSEK Helår 2021 Helår 2020

Rörelsens kostnader -5 436 -220

- varav noteringskostnader -3 212 0
- varav operativa kostnader -2 224 -220
Årets resultat 67 741 33 764

Värdeförändring värdepappersinnehav 79 966 34 115

- varav realiserat 9 231 596

Investeringar 137 535 805

Försäljningar 11 519 1 450

Finansiell information

337,5
MSEK +11 %

11,96
SEK

Substansvärde 
2021-12-31

Förändring substans-
värde per aktie Q4/Q3

Substansvärde 
per aktie 2021-12-31

Fördelning av substansvärdet

Aktier i noterade företag  17,7 %

Aktier i onoterade företag  70,3 %

Nettokassa och övriga nettotillgångar 
/-skulder  12,0 %

TSEK 31 dec 2021

Aktier i noterade företag* 59 745

Aktier i onoterade företag 237 270

Nettokassa 47 678

Övriga nettotillgångar/-skulder
- varav uppskjutna skatteskulder

-7 148
-6 684

* Avser aktier värderade till stängningskurs vid periodens slut.
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Sebastian Siemiatkowski, styrelseordförande:

Om bakgrunden till Flat Capital
Flat Capital är resultatet av en idé som formats under lång tid, och 
mycket tack vare egna erfarenheter och lärdomar. Som entre-
prenör har jag lärt mig att långsiktiga investerare inte alltid är så 
långsiktiga, vilket har inneburit oproportionerligt mycket tid på 
att lösa ut och hitta nya investerare. Jag har också lärt mig att det 
lönar sig för den långsiktiga investeraren. Idén om Flat handlar om 
att vara just den investeraren. Under min resa med Klarna har jag 
haft privilegiet att träffa drivna och spännande entreprenörer och 
världsledande investerare. De har givit Nina och mig möjligheten 
att investera i dessa framstående bolag. 

Om noteringen av Flat Capital
Jag är väl medveten om att framstående onoterade bolag är 
svåråtkomliga för allmänheten, men att intresset och viljan finns. 
Genom Flat Capitals notering får allmänheten en möjlighet att få 
en exponering mot onoterade bolag. Det är lite drömmen om att 
alla i Sverige ska få tillgång till de mest spännande bolagen som 
går i uppfyllelse, men man ska självklart känna till riskerna som 
kommer med det! Flat Capital är en investerare som är långsiktig 
på riktigt, villig att ta risk och som stöttar entreprenörer genom 
vått och torrt!

Om det stora intresset för Flat Capitalaktien
Vi är förstås väldigt glada över det stora intresset för Flat, och 
känner ett stort ansvar att förvalta detta förtroende på bästa sätt. 
Emissionen övertecknades 10x och genom noteringen tillkom över 
27 000 nya aktieägare. Flat Capitalaktien hade en fin kursut-
veckling under 2021, men det är egentligen mindre väsentligt då 
vi helst vill att en investering i Flat Capital ses ur ett långsiktigt 
perspektiv. Dessutom vet vi att aktiekursen kan svänga mycket på 

kort sikt. Det väsentliga är att vi maxime-
rar avkastning till aktieägare genom 

att investera i bra bolag. Genom 
Flat Capitals notering får 

allmänheten en möjlighet 
att få en exponering. Det 

är lite drömmen om att 
alla ska få tillgång till 
de mest spännande 
bolagen med maxi-
mal avkastning som 
går i uppfyllelse, men 
man ska självklart 
känna till riskerna 
som kommer med 

det! Flat Capital är 
en investerare som är 

långsiktig på riktigt, 
villig att ta risk och som 

stöttar entreprenörer ge-
nom vått och torrt!

Om varför man ska äga aktier i Flat Capital
För att få en exponering mot spännande onoterade bolag som 
annars kan vara svåra att nå och som över tid har en högre 
avkastning än den som typiska börsbolag genererar, dock till en 
högre risk. Jag hoppas att de som äger aktier i Flat Capital kan och 
vill äga aktien så länge som jag planerar att göra det, men det är 
förstås upp till var och en. Jag tycker inte att man ska lägga hela 
sitt sparutrymme i Flat. Vi vill kunna ta risk och svängningarna i 
aktien kan vara stora. Det bör man som aktieägare ha förståelse 
för och förhoppningsvis kunna tåla. Samtidigt är den långsiktiga 
potentialen i bolagsportföljen fantastisk menar jag, men det kan 
ta tid innan bolagsvärden kommer fram. Det har jag lärt mig i min 
resa med Klarna.

Hanna Wachtmeister, vd:

Om tiden innan Flat Capital och vad som är roligast
Jag pluggade internationella relationer ett år i Skottland och 
därefter finans i London. I London fick jag möjlighet att jobba 
jämte studierna på SEB och har senaste nästan nio åren älskat att 
jobba i olika finansrelaterade roller innan jag hoppade på Flat. Jag 
tror och hoppas att jag bidrar med outtröttlig nyfikenhet, får saker 
gjorda och inte är  alltför rädd att göra fel. Jag älskar att lära mig 
nya saker. 

Roligast med mitt jobb är variationen. Att vara med och bygga upp 
investeringsbolaget Flat Capital, men också att få möjligheten att 
investera i fantastiska entreprenörer och deras bolag och indirekt 
vara med på deras resa, genuint långsiktigt. Branschen omgär-
das av mycket kreativitet, nytänkande och drivna, fantastiska 
människor. Och sist men inte minst så lär jag mig någonting nytt i 
princip varje dag. 

Om hur det gått för Flat Capital 2021
Vi har haft en hög investeringsaktivitet under 2021. Vi har hunnit 
investera i det indisk-baserade bolaget Love Local, som digitali-
serar den lokala butikshandeln i Indien och vårdbolaget Kry, som 
utvecklar och driver det digitala skiftet som hälsovården står inför, 
med tydligt patientfokus. Vi har investerat i det interaktiva och 
banbrytande designbolaget Figma och gjort en tilläggsinvestering 
i Klarna. Sedan årsskiftet har vi dessutom hittills hunnit investera 
i det sociala plattformsbolaget Discord och nu även det framstå-
ende tech- och snabbleveransbolaget Getir. Majoriteten av dessa 
investeringar har kommit fram genom vårt nätverk av världsle-
dande Venture Capital-aktörer, eller genom personliga kontakter 
med grundarna. Utöver detta börsnoterades Truecaller på Nasdaq 
Stockholm och två innehav, Depop och Flow Commerce, fick upp-
köpsbud varav det på Flow skedde efter noteringen och innebar en 
avkastning på cirka x11 för aktieägare. 
Börsnoteringen var förstås en jättekul, stressig och lärorik process 
- men allra roligast var det stora intresset från allmänheten, och det 
faktum att vi var 10x övertecknade i emissionen. 

VD och Styrelseordförande 
om året som gått.

Sebastian Siemiatkowski 
Styrelseordförande, 

Flat Capital AB

2021 var ett händelserikt år för Flat Capital  med en notering på First North som innebar 20 000+ nya aktieägare 
och som  möjliggjorde investeringar i nya bolag. Styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och vd Hanna 
Wachtmeister berättar kort om året som gått med Flat Capital.
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Det känns övermäktigt och fantastiskt! Resultatet efter skatt 
uppgick till 67,6 miljoner kronor 2021. Men med det sagt. Det vikti-
gaste för oss är den långsiktiga utvecklingen av bolagets substans-
värde. Inte utvecklingen mätt per kvartal.

 Om hur det gått för Flat Capital 2021
Vi har haft en hög investeringsaktivitet under 2021. Vi har hunnit 
investera i det indiskbaserade bolaget Love Local, som digitalise-
rar den lokala butikshandeln i Indien och vårdbolaget Kry, som 
utvecklar och driver det digitala skiftet som hälsovården står inför, 
med tydligt patientfokus. Vi har investerat i det interaktiva och 
banbrytande designbolaget Figma och gjort en tilläggsinvestering 
i Klarna. Sedan årsskiftet har vi dessutom hittills hunnit investera i 
det sociala plattformsbolaget Discord och nu även det framstående 
tech- och snabbleveransbolaget Getir. Majoriteten av dessa in-
vesteringar har kommit fram genom vårt nätverk av 
världsledande Venture Capitalaktörer, eller ge-
nom personliga kontakter med grundarna. 

Börsnoteringen var förstås en jätte-
kul, stressig och lärorik process 
- men allra roligast var det stora 
intresset från allmänheten, 
och det faktum att vi var 10x 
övertecknade i emissionen. 
Det känns övermäktigt och 
fantastiskt! Resultatet efter 
skatt uppgick till 67,6 miljo-
ner kronor 2021. Men med det 
sagt, är det viktigaste för oss 
den långsiktiga utvecklingen 
av bolagets substansvärde, inte 
utvecklingen mätt per kvartal.

Om hur Flat Capital hittar bolag 
och vilka bolag man investerar i
Vi har ett unikt nätverk av entreprenörer 
och investerare som förser oss med många 
intressanta investeringsidéer, som majoriteten av 
investeringar görs genom. Vi har även ett brett investe-
ringsmandat och kan vara opportunistiska och investera i bolag vi 
stöter på, till exempel via tips från andra aktieägare. Den gemen-
samma nämnaren för alla våra investeringar är vår starka tro på 
grundaren eller grundarna bakom bolaget och deras tålamod, vision 
och förmåga att lära sig. Bolagen vi investerar i är exponerade mot 
starka strukturella trender som vi vet driver och förändrar markna-
der i årtionden framöver. Digitalisering eller automatisering är två 
exempel på detta. 

Som investerare är vi passiva eftersom vi inte tar styrelseplatser, 
men finns tillgängliga för våra entreprenörer om vi kan vara be-
hjälpliga på något sätt. Oavsett finns vi och tror på bolaget så länge 
grundaren är med och gör det!

Om Flat Capitals investeringsprocess
Investeringsförslagen kommer främst in genom vårt stora inter-
nationella nätverk. Men jag får också propåer direkt från entrepre-
nörer och våra aktieägare. När någonting spännande dyker upp 
direkt till mig eller genom styrelsen tar jag fram ett investerings-
förslag som underlag för styrelsediskussion där besluten fattas. 
Det kan gå på dagar eller någon vecka innan ett investeringsbeslut 
fattas, och vi måste kunna vara snabba. Vi kan investera i bolag 
över hela världen och ramar inte in vårt mandat efter ett visst 
förutsatt investeringsbelopp, geografisk plats eller hur vi investerar 
är genom kapitalanskaffningsrundor och begagnade aktier.

Om framtidsutsikterna för Flat Capital
Framtidsutsikterna för Flat Capital är ljusa! Vi står inför kortsik-
tiga och tunga utmaningar, såsom högre inflation och nu den 

fruktansvärda situationen i Ukraina. Det ska inte 
förminskas på något vis och jag är personligen 

omskakad och förstås påverkad av kriget. 
Men jag har en stark tro på människors 

förmåga att utvecklas och driva inno-
vation framåt. Om man vågar höja 

blicken och se saker ur ett mer 
långsiktigt perspektiv är jag 
övertygad om att till exempel 
digitalisering är någonting 
som kommer att fortsätta 
accelerera många år framåt. 
Om marknaden skakar till 
framgent så tror jag dessutom 
att det kan skapa möjligheter 

för oss och vi har en stark 
pipeline av framstående bolag 

som vi gärna vill investera i.

Om företrädesemissionen som 
genomfördes första kvartalet 2022

Vi bygger Flat Capital på lång sikt, och 
det faktum att över 7 000 aktieägare deltog 

och investerade i oss betyder mycket. Detta har 
varit en lärorik process. Företrädesemissionen inföll 

mitt under pågående krig och trots detta fick vi in över 77 miljoner 
kronor vilket jag tycker är fantastiskt. I oroliga tider kan kapital-
marknaderna stänga helt, vilket vi har sett exempel på under vår 
företrädesemission. Vi har nu fått in ett betydande belopp och kan 
med detta ta tillvara på de möjligheter som vi ser i den onoterade 
marknaden och fortsätta bygga värde för våra aktieägare!  
 

Bild: Hanna Wachtmeister VD, Flat Capital AB
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Våra innehav

    Bolag 
(alfabetisk ordning) 

Kort beskrivning 
av bolaget 

Initial  
investering (år)

Investerat  
kapital (TSEK)

Teknikbolag med  l ogistiklösning 2013 2 486

Modehus baserat på innovativa material 2018 669

En röst-, video- och textkommunikationstjänst 2022 19 452

 Interaktiv designplattform 2021 4 571

Mjukvara för e-handlare 2015 3 003

Tech- och hypersnabbt leveransbolag

Bank med handels- och betallösningar 2021 91 859

Vårdgivare som kombinerar fysisk och digital vård 2021 10 069

Digital dagligvaruhandel i Indien 2021 18 031

Global sökplattform för mode 2021 7 540

Mjukvara för produktivitetsinfrastruktur 2021 2 100

Plattform för reseplanering 2016 1 003

Materialvetenskapligt modeföretag 2021 3 462

Plattform för förskoleverksamhet 2016 1 003

Plattform för delad ekonomi 2017 672

Skuldhanteringsplattform för konsumenter 2019 655

Plattform för telefonitjänster 2013 601

Plattform för bokning av boende 2015 660

pågående
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Kort beskrivning av våra portföljbolag.

Budbee är ett svenskgrundat tech-bolag som sedan starten 
2016 strävar efter att skapa den bästa e-handelsupplevelsen. 
Laddat med självlärande system och skräddarsydda algorit-
mer, når Budbee mer än 35 miljoner människor i Sverige, Fin-
land, Danmark, Nederländerna och Belgien - antingen via det 
utbredda nätverket av paketskåp, eller med hemleveranser. 

Fram till idag har Budbee underlättat e-handelsupplevelsen för 
drygt 7 miljoner unika kunder med samma- eller nästa-dagsle-
veranser med hjälp av cyklar, elbilar och biobränsle. Samtliga 
leveranser i Sverige och Finland görs med helt fossilfritt och 
förnybart bränsle och bolaget är på god väg att kunna erbjuda 
samma nivå i samtliga länder. Budbees tjänster används av 
tusentals stora e-handlare, såsom ASOS, Zalando, Inditex och 
H&M. Budbee på god väg att bli den ledande europeiska e-han-
delsplattformen. Alltid med kunden i fokus. 

Sedan 2005 har Klarna verkat för att revolutionera bankbran-
schen. Med fler än 147 miljoner aktiva användare globalt och 
2 miljoner dagliga transaktioner möter Klarna konsumenters 
snabbt förändrade behov genom att hjälpa dem spara tid och 
pengar och samtidigt ta informerade beslut och få kontroll 
över sin ekonomi. 

Fler än 400 000 globala detaljhandelspartners, inklusive H&M, 
Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group och Nike, har 
integrerat Klarnas innovativa teknologi för att leverera en sömlös 
shoppingupplevelse både online och i butik. Med fler än 5 000 an-
ställda och ett aktivt tjänsteutbud på 45 marknader är Klarna idag 
en av de högst värderade ickenoterade fintech-bolagen i världen 
med en värdering på 390 miljarder kronor.

VD & medgrundare:  Sebastian Siemiatkowski

Huvudkontor: Stockholm, Sverige

Läs mer: www.klarna.com

VD & grundare:  Fredrik Hamilton

Huvudkontor: Stockholm, Sverige

Läs mer: www.budbee.com

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera 
kontakter och blockera oönskad kommunikation. Appen 
hjälper användaren att kategorisera uppringaren och varnar 
bland annat användaren för bedrägeriförsök, spam eller sälj 
pushar, både genom samtal och text. 

Plattformen har idag över 300 miljoner aktiva användare som 
de hjälper till en tryggare och mer effektiv kommunikations-
upplevelse. Användare kan också använda appen för att slå upp 
nummer i Truecallers breda identitetsdatabas med över nästan 
6 miljarder identiteter. Sedan 2021 är bolaget börsnoterat på 
Nasdaq Stockholm med Sequoia Capital som största investerare, 
som liksom Flat investerade tidigt i bolaget.

VD & grundare:  Alan Marnedi

Huvudkontor: Stockholm, Sverige

Läs mer: www.truecaller.com

LoveLocal ämnar att digitalisera den 1,1 biljoner USD stora 
lokala butikshandeln i Indien genom sin plattform där lokala 
butikshandlare kan digitalisera sina butiker och därmed 
effektivisera sin verksamhet genom ökade insikter och bättre 
kundrelationer. 

För kunden innebär plattformen bland annat att man får en över-
sikt över sitt lokala utbud och att man mer effektivt kan handla 
varor, vare sig det är fysiskt eller online. I bolagets ägarlista finns 
bland annat Vulcan Capital och Alumni Ventures Group.

VD & grundare:  Akanksha Hazari

Huvudkontor: Mumbai, Indien

Läs mer: www.lovelocal.in
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Lyst grundades med affärsidén att konsumenter effektivt ska 
kunna hitta det mode som efterfrågas. 

Plattformen möjliggör sökning bland tusentals modebutiker 
samtidigt och samlar därmed över åtta miljoner produkter från 
över 17 000 ledande varumärken och återförsäljare på ett och 
samma ställe. Lyst är idag den största sökplattformen för mode 
med över 150 miljoner köpare per år. Affärsmodellen grundar sig 
på en provision av den försäljning som sker genom plattformen. 
I bolagets ägarlista finner man bland annat det världsledande 
lyxvarumärkesbolaget LVMH och Balderton Capital.  

Kry är Europas största digitala vårdgivare med visionen om att 
bidra till en mer jämlik och tillgänglig vård för alla. 

Sedan starten 2015 har Krys läkare, sjuksköterskor och psyko-
loger hjälpt över 5 miljoner patienter runt om i Europa.  Utöver 
digitala vårdmöten har Kry också över 20 fysiska vårdcentraler 
i Sverige, och finns idag även i England, Norge, Frankrike och 
Tyskland. 

VD & medgrundare:   Johannes Schildt

Huvudkontor: Stockholm, Sverige

Läs mer: www.kry.se

VD & medgrundare:  Chris Morton

Huvudkontor: London, Storbritannien

Läs mer: www.lyst.com

VD & medgrundare:  Dylan Field

Huvudkontor: San Fransisco, USA

Läs mer: www.figma.com

Figma erbjuder ett framstående designverktyg där användare 
kan jobba interaktivt och simultant. 

Verktyget gör designprocessen snabbare och mer effektiv, sam-
tidigt som användarna kan se varandras kontributioner i realtid. 
Via sin licensmodell som funkar på diverse operativsystem har 
bolaget kunder i framstående globala företag såsom Microsoft, 
Google, Oracle, Slack och Spotify och ett stort antal mindre 
entreprenörsdrivna bolag. I bolagets ägarlista finns många 
framstående investerare, såsom Sequoia Capital och Andreessen 
Horowitz.

Pangaia designar och producerar mode och accessoarer, 
genom användandet av innovativa tekniska och biotekniska 
material. 

Bolaget vill arbeta hållbart genom hela produktlivscykeln, bland 
annat genom användande av ansvarsfullt framställda tyg och 
förpackningar. Exempelvis så skapar bolaget t.ex. veganskt läder 
från vindruvor, dunjackor fyllda med vilda blommor eller bläck 
till tryck på kläder från luftföroreningar! Pangaia’s mål är att 2025 
driva en klimatneutral verksamhet, en del i strategin att uppnå 
en helt klimatpositiv affärsmodell.
 

Grundare:  Miroslava Duma   
VD: Eva Kruse 

Huvudkontor: London, Storbritannien

Läs mer: www.pangaia.com
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Med det världsledande reseplaneringsbolaget Omio underlät-
tar man reseplaneringen genom deras plattform som samlar 
mer än 1 000 reseleverantörer inom tåg, buss, färja, flyg och 
biluthyrning på ett och samma ställe. 

Teknologin har en stor mängd data och kan efter kundens sök-
ning presentera det bästa resealternativet och samlar biljetterna 
på samma plattform och finns tillgängligt i fler än 35 länder värl-
den över. I ägarlistan finner man bland annat Kinnevik, Temasek 
och Kleiner Perkins.

Nylas har en stark vision om att göra världen mer produktiv 
genom smartare och bättre mjukvarulösningar. 

Genom bolagets olika programmeringsgränssnitt kan kunderna 
bygga upp integrationer med olika funktioner för smartare och 
automatiserade arbetsflöden. Bolaget har sedan sin start utmärkt 
sig på diverse framstående listor i USA, bland annat som ett av 
de mest snabbväxande onoterade bolagen och som en av de mest 
attraktiva arbetsgivarna. 

VD & medgrundare:  Naren Shaam

Huvudkontor: Berlin, Tyskland

Läs mer: www.omio.com

VD & medgrundare:  Gleb Polyakov

Huvudkontor: San Fransisco, USA

Läs mer: www.nylas.com

Flow Commerce Inc. (”Flow Commerce”) tillhandahåller en 
omfattande e-handelslösning som syftar till att förenkla han-
teringen av gränsöverskridande e-handel. 

Lösningen hjälper företag att öka sin globala tillväxt. Plattformen 
kan anpassas efter respektive kunds behov, exempelvis genom 
moduler inom prissättning. Genom plattformen har kunder bland 
annat uppvisat 40 procent kostnadsbesparingar och 50 procent 
ökning i effektivitet av internationell logistik.
I november 2021 annonserade Flow ett uppköpsbud från börsno-
terade Global-e. Förvärvet avses betalas med 50 procent aktier 
i Global-e och 50 procent kontant. Affären avses slutföras under 
första halvåret 2022.

One True Holding Co (”TrueAccord”) tillhandahåller en tjänst 
som möjliggör en effektiv insamling av skulder digitalt med 
visionen att återställa hopp och finansiell stabilitet för de som 
förlorat den. 

Tjänsten baseras på maskininlärning och har en patenterad algo-
ritm. Genom plattformen kan återbetalning av skulder genomför-
as automatiskt och över 90 procent av insamlingarna sker utan 
mänsklig interaktion. 

VD & medgrundare:  Rob Keve

Huvudkontor: Hoboken, USA

Läs mer: https://www.global-e.com/

VD & medgrundare:  Ohad Samet

Huvudkontor: San Fransisco, USA

Läs mer: www.trueaccord.com



12Flat Capital AB (publ) 556941-0110  
Årsredovisning 2021

Steven AB är en plattform för finansiella tjänster med fokus 
på hantering av gemensamma utgifter. I Steven-appen skapar 
användarna grupper där utgifter som ska delas läggs in, exem-
pelvis för ett hushåll eller en resa med vänner. 

Betalningar av skulder sker genom appen som också håller koll 
på vem som betalat eller ej. Affärsmodellen grundar sig i en 
freemium-modell där intäkter bland annat inkommer från pre-
miumabonnemang. Steven växer huvudsakligen organiskt med 
tusentals nya användare i månaden.

Prion erbjuder en helhetsplattform för förskoleverksamhet. 

Plattformen kan bland annat användas för att på ett effektivt sätt 
kunna skicka ut information till vårdnadshavare och dokumente-
ra barnets utveckling och bolaget har stöd för förskolans läroplan 
vilket gör att dokumentation kan kopplas till läroplansmålen. 
Plattformen erbjuder även en webbaserad tjänst där pedagoger 
och chefer kan ta del av statistik, vilket underlättar uppföljning 
av verksamheten och framtida planering.

Un Cadeau de la Providence AB (CDLP) är en svensk tillver-
kare av underkläder, badkläder och basplagg i innovativa och 
hållbara material. 

Design och utveckling sker i Sverige, och kollektionerna produce-
ras av småskaliga europeiska tillverkare, med särskild fokus på 
hantverk och kvalitet.

Uniplaces är en marknadsplats för onlinebokning av boende för 
längre perioder. 

Plattformen fungerar således som en mellanhand för hyresgäster 
och hyresvärdar. Uniplaces finns bland annat i London, Lissabon, 
Berlin, Barcelona, Madrid och Milano. Affärsmodellen grundas i en 
kommission som regleras från hyran som tillfaller hyresvärden.

VD & medgrundare:  Jens Saltin

Huvudkontor: Stockholm, Sverige

Läs mer: https://sv.getsteven.com/

VD & medgrundare:  Fredrika Bernadotte

Huvudkontor: Stockholm, Sverige

Läs mer: https://prionapp.com/

VD & medgrundare:  Andreas Palm

Huvudkontor: Stockholm, Sverige

Läs mer: https://cdlp.com/

Grundare:  Miguel Amaro, Ben Grech, Mariano Kostelec
VD: Cyril Jessua

Huvudkontor: London, Storbritannien

Läs mer: www.uniplaces.com
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Getir erbjuder hypersnabb leverans av dagligvaror med visio-
nen att bygga världens snabbaste ekosystem för on-demand 
leveranser. 

Konsumenten kan beställa allt från transport till livsmedel och 
målet är att varorna ska levereras till dörren inom 10 minuter efter 
beställning. Genom sin plattform samlar bolaget data och insikter 
som används för att effektivisera och optimera alla flöden. Getir 
har på kort tid blivit en av Europas ledande leveransplattformar 
och har nyligen lanserats i USA. Getir medgrundades och drivs av 
Nazim Salur och i ägarlistan finns framstående investerare som 
Silicon Valley-baserade Sequoia Capital, New York-fonden Tiger 
Global samt Michael Moritz, som bland annat är styrelseordföran-
de i Klarna.

VD & medgrundare:  Nazim Salur

Huvudkontor: Istanbul, Turkiet

Läs mer: https://getir.com

Discord är en röst-, video- och textkommunikationstjänst som 
används av fler än hundra miljoner människor som vill umgås 
och prata med sina kompisgäng och communityn. 

Plattformen riktade sig ursprungligen till användare med 
spelintresse, men har med tiden vuxit kraftigt även bland andra 
målgrupper. Idag används Discord av allt ifrån lokala friluftslivs-
föreningar till studiegrupper och plattformen har över 150 miljoner 
månatliga användare samt 19 miljoner aktiva servrar varje vecka. I 
bolagets ägarlista finns bland annat Dragoneer Investment Group.

VD och medgrundare:  Jason Citron
Medgrundare: Stanislav Vishnevskiy

Huvudkontor: San Fransisco, Californien

Läs mer: https://discord.com/

Flat Capital AB (publ) 556941-0110  
Årsredovisning 2021



Flat Capital AB (publ) 556941-0110  
Årsredovisning 2021

Bolagsstyrning
Flat Capital AB (publ) är ett Stockholmsbaserat investerings-
bolag, vars aktier sedan oktober 2021 är listade på Nasdaq 
First North Growth Market i Stockholm. Det yttre ramverket 
för bolagsstyrningen är aktiebolagslagen, bolagsordningen och 
Nasdaqs regler för emittenter på First North Growth Market. 
Bolaget följer interna regelverk utfärdade av styrelsen, varav de 
viktigaste är styrelsens arbetsordning, instruktioner för VD och 
bolagets informations- och insiderpolicy. Bolaget är inte skyldigt 
att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning men gör det så långt 
det är ekonomiskt försvarbart givet verksamhetens omfattning 
och karaktär.

Grunderna för bolagsstyrning 
Bolagsstyrningen inom Flat Capital syftar till att stödja styrelse 
och ledning så att all verksamhet skapar långsiktigt värde för 
aktieägarna och övriga intressenter. Styrningen omfattar upprätt-
hållande av:

• En effektiv organisationsstruktur.
• System för riskhantering och internkontroll.
• Transparent intern och extern rapportering.

Hållbarhet och ESG
Hållbarhet avses vara en betydande faktor framgent, både beträf-
fande investeringsbeslut och i Flat Capitals interna verksamhet. 
Då Bolaget i regel tar minoritetsposter finns en begränsad möjlig-
het att påverka portföljbolagens arbete med hållbarhetsfaktorer. 
Därmed kommer ESG-screening utgöra en viktig komponent un-
der investeringsprocessen, där Flat Capital har möjlighet att vara 
selektivt och ta avstånd från investeringar i bolag eller branscher 
som inte stämmer överens med Bolagets syn på hållbarhet.

Kärnvärden och principer
För att underlätta beslutsfattandet har Bolaget framarbetat några 
kärnvärden som styrelse, ledning och anställda kan utgå ifrån.

• Investeringsbeslut bör maximera långsiktig avkastning, men 
inte på bekostnad av hållbarhetsfaktorer.

• Ett väldiversifierat team med olika kulturer och könsdiver-
sitet främjar nya perspektiv och kan i sin tur leda till bättre 
lönsamhet, som även håller i längden.

• Genom kontinuerlig intern utbildning för ledning och an-
ställda utvidgas Bolagets samlade kunskap inom hållbarhet, 
vilket bidrar till ett fortsatt förbättrat arbete inom området.

• Flat Capital arbetar internt med hållbarhet och söker port-
följbolag som har samma värdegrund.

• Samarbete såväl internt som externt lägger grunden för en 
lyckad verksamhet.

• Bolaget värdesätter integritet och etisk standard ska inte 
under några omständigheter äventyras.

ESG
ESG är en förkortning för engelskans Environmental, Social och 
Governance, det vill säga frågor som rör miljön, socialt ansvar 
och bolagsstyrning. Flat Capital tror starkt på att bolag som lyck-
as integrera ESG i sin verksamhet kan prestera bättre på både 
kort och lång sikt än liknande bolag som arbetar utan hänsyn till 
ESG. Genom att inkorporera ESG i sin verksamhet kan bolag öka 
sitt värdeskapande, exempelvis genom minskade kostnader och 
förbättrad effektivitet. I takt med att omvärlden dessutom ställer 
högre krav på hållbarhet är det i princip en förutsättning för lång-

siktig lönsamhet. Därför har Bolaget tagit fram ett ramverk för sitt 
beslutsfattande, som tar avstamp i internationella standarder och 
riktlinjer för ESG samt Bolagets egna ståndpunkter. 

För en mer utförlig beskrivning av hur Flat Capital arbetar med 
hållbarhet vid nya investeringsbeslut och ESG-tillvägagångssätt 
hänvisas till Bolagets senaste prospekt som offentliggjordes i 
februari 2022 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida 
www.flatcapital.com. 

Aktieägare och bolagsstämma
Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman som 
är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämma röstar 
varje aktieägare i kraft av det röstetal som medföljer innehavda 
aktieslag.

Flat Capital har två aktieslag, A-aktier och B-aktier. A-aktier har 
ett röstvärde om 10 gånger röstvärdet för B-aktier. Bolaget har vid 
tidpunkten för årsredovisningens avgivande 4 467 828 A-aktier 
och 23 749 293 B-aktier. Således finns det totalt 28 217 121 aktier 
i bolaget.

Styrelse
Enligt Flat Capitals bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 
tre och högst tio ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. För 
närvarande består styrelsen av fem ordinarie ledamöter, varav tre 
ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget och bolags-
ledningen samt till bolagets större aktieägare. Bolagets styrelse 
väljs vid årsstämman. Valet av styrelse gäller perioden fram till 
och med nästkommande årsstämma. Bolaget utser inga särskilda 
kommittéer eller utskott för revisions- eller ersättningsfrågor utan 
hela styrelsen är engagerade i dessa frågor. 

Styrelsen ska följa verksamheten ocht aktivt stödja utvecklingen 
av bolaget. Styrelsen är sammansatt av personer med kompetens 
och erfarenhet från bland annat affärsutveckling, marknadsfö-
ring, investeringsverksamhet, finansiering och kapitalmarknads-
frågor.

Styrelseordförande bevakar att styrelsen utför sina uppgifter. Ord-
förande följer också verksamheten i dialog med VD och ansvarar 
för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för 
hög kvalitet i diskussioner och beslut. Ordförande ansvarar även 
för utvärdering av både styrelsens och VD:s arbete. 
 
Styrelsens sammansättning

Namn Roll
Oberoende 
från största 

ägare

Oberoende 
från ledning

Sebastian Siemiatkowski Ordf. Nej Ja

Amaury de Poret Led. Ja Ja

Dr. Marcelo Carvalho 
de Andrade

Led. Ja Ja

Charlotte Runius Led. Ja Ja

Nina Siemiatkowski Led. Nej Ja
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Förslag på styrelse och revisorer inför årsstämman 2022
Omval föreslås av Sebastian Siemiatkowski, Nina Siemiatkowski, 
Amaury de Poret, Charlotte Runius och Dr. Marcelo Carvalho de 
Andrade. Sebastian Siemiatkowski har föreslagits att fortsatt vara 
styrelsens ordförande.

Information om styrelsens ledamöter som föreslås för omval 
finns på bolagets webbplats www.flatcapital.com.

Styrelsen har föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget 
Grant Thornton för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om 
Grant Thornton väljs som revisor kommer auktoriserade revisorn 
Carl-Johan Regell vara huvudansvarig revisor.

Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorer
Styrelsearvodet föreslås oförändrat utgå med 75 000 kronor till 
styrelseordförande och per styrelseledamot och år.

Arvode till revisorn föreslås ska utgå löpande enligt av bolaget 
godkänd räkning.

Intern kontroll
Utifrån styrdokument som styrelsen beslutar om ansvarar VD 
och bolagsledning för att utforma och dokumentera samt upp-
rätthålla och pröva de system och processer som behövs för att 
minimera risker i den löpande verksamheten och den finansiella 
rapporteringen. 

Förutom policydokument finns även delegationsordningar, 
processbeskrivningar, checklistor och uppdragsbeskrivningar för 
anställda innehållande den anställdes ansvar och befogenheter, 
samt standardiserade rapporteringsrutiner.

Information och kommunikation
Årsredovisning, bokslutskommuniké, delårsrapporter och 
annan löpande information utformas i enlighet med svensk lag 
och praxis. 

Informationsgivningen ska präglas av öppenhet och ska vara 
tillförlitlig. För att säkerställa att den externa informationen 
mot aktiemarknaden sker korrekt finns en informations- och 
insiderpolicy som reglerar hur informationsgivningen ska ske. 
Ambitionen är att skapa förståelse och förtroende för verksam-
heten hos ägare, investerare, analytiker och andra intressenter. 

Flat Capitals informationsgivning till aktieägarna och andra 
intressenter ges via offentliga pressmeddelanden, boksluts- 
och delårsrapporter, årsredovisning och bolagets hemsida. För 
att Flat Capitals aktieägare och intressenter ska kunna följa 
verksamheten och dess utveckling publiceras löpande aktuell 
information på Bolagets hemsida. Händelser som bedöms vara 
kurspåverkande offentliggörs genom pressmeddelanden.
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Styrelsen och verkställande direktören för Flat Capital AB (publ) 
556941-0110 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2021.

 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten
Flat Capital AB (publ) är ett investeringsbolag som fokuserar 
på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. 
Bolaget grundades 2013 av Nina Siemiatkowski och Sebastian 
 Siemiatkowski, där Sebastian är medgrundare och VD i Klarna 
Holding AB. 

Flat Capital skapar aktieägarvärden genom att på ett  strukturerat 
sätt investera i nya bolag. Samtidigt ger Flat Capital allmänheten 
möjlighet till exponering mot  onoterade bolag som annars kan 
vara svåra att nå. En investering i Flat Capital kan därför vara en 
möjlighet för diversifiering av en individs totala investeringsport-
följ. Bolagen Flat Capital investerar i kännetecknas generellt av 
relativt hög risk.

Bolagets portfölj består per den 31 december 2021 av 16 bolag där 
de största innehaven utgörs av Klarna Holding AB, Budbee AB 
och True Software Scandinavia AB (Truecaller).

Flat Capitals mål är att långsiktigt maximera avkastningen till 
sina aktieägare genom tillväxt av portföljens substansvärde. 

Affärsmodell & strategi
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med 
framstående entreprenörer i ledande ställning. Bolaget vill bidra 
med långsiktigt kapital till entreprenörsledda bolag som annars 
kan vara beroende av investerare med en kortare tidshorisont. 
Flat Capital är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt 
som bolagets erfarenhet och nätverk finns tillhands i den ut-
sträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt.

Flat Capital strävar efter att över tid ha en  välbalanserad portfölj. 
Nya investeringsmöjligheter analyseras  löpande och befintliga 
portföljbolag kan stöttas vid nya finanserings rundor. Innehav 
kan även komma att säljas om exempelvis en marknadsnotering 
genomförs. Flat Capital har möjlighet till flera olika typer av 
investeringar, allt ifrån att vara delaktig i att starta nya bolag till 
att kunna investera i redan noterade bolag. Varje beslut fattas ba-
serat på bedömningen av vad som långsiktigt maximerar värdet 
för aktieägarna.

Vid investeringsbesluten framöver är hållbarhetsfaktorer som 
miljö, socialt ansvar och etik viktiga för bolaget.

Väsentliga händelser under 2021
Under året har Bolaget genomfört totalt sju investeringar till ett 
totalt värde om 54 179 TSEK. Därutöver har bolaget förvärvat 
5 200 aktier i Klarna Holding AB och 61 324 aktier i Lyst Ltd 
genom apport av innehaven från ett bolag kontrollerat av Flat 
Capitals huvudägare. Under året har även innehavet i Depop Ltd. 
avyttrats med ett realiserat resultat om 9 241 TSEK motsvarande 
en avkastning om 406%. I oktober noterades bolagets portföljbo-
lag Truecaller på Nasdaq Stockholm. Den 24 november annonse-
rade portföljbolaget Flow Commerce ett uppköpserbjudande från 
börsnoterade Global-e. 
Den 18 oktober godkändes bolagets aktier till handel på Nasdaq 
First North och den första handelsdagen var den 20 oktober. 
Noteringen föregicks av ett namnbyte från Rockwood AB till 
Flat Capital AB (publ), inval av en ny styrelse. I juli utsågs Hanna 
Wachtmeister till VD.

Bolaget bedömer att Covid-19 inte har haft någon negativ inver-
kan på bolagets verksamhet under 2021 och inte heller kommer 
att ha under 2022. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden
• Den 18 februari beslutade styrelsen att genomföra en före-

trädesemission om ca 190 MSEK. Totalt tecknades 3 860 
588 aktier vilket tillförde bolaget cirka 77,2 MSEK. Bolagets 
bedömning är att emissionsutfallet påverkats negativt av 
Ukrainakrisen då emissionen startade samma dag som 
invasionen av Ukraina påbörjades.

• Den 3 mars investerade bolaget 19 MSEK i Discord
• Ukrainakrisen påverkar de finansiella marknaderna vilket 

påverkar Flat Capital negativt. Det kan även försvåra vär-
deringen av de onoterade innehaven men bedöms inte ha 
en påverkan på bolagets långsiktiga värdeskapande. Värdet 
på Bolagets enda noterade innehav, Truecaller, har sedan 
bokslutsdagen sjunkit med 43%, 

Resultat
Värdeförändring värdepappersinnehav uppgick under året till 
79 966 TSEK (34 115) varav ej realiserade värdeförändringar med 
70 735 TSEK (33 519). Rörelseresultatet uppgick till 74 530 TSEK 
(33 895). Årets resultat uppgick till 67 741 TSEK (33 764) 

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året 
till -4 499 TSEK (-218). Kassaflöde från investeringsverksam-
heten uppgick till -42 826 TSEK (647).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 93 524 
TSEK (1 049) och utgjordes av kassaflöde från nyemission i sam-
band med bolagets notering. 

Likviditet och finansiering
Per den 31 december 2021 uppgick bolagets nettokassa till 47 678  
TSEK (-6 513) varav räntebärande skulder 0 TSEK (7 992).

Finansiella risker
Värderingsrisker 
Per 31 december 2021 bestod 79,9 procent av Flat Capitals totala 
investeringsportfölj av onoterade investeringar. Uppskattningar 
av verkligt värde på onoterade portföljbolag är komplicerade och 
baseras på observerbara marknadsdata eller, om sådana uppgif-
ter saknas, andra värderingstekniker vid tidpunkten för värdering 
och antaganden om framtida utveckling, vilka kan vara felaktiga 
och inte realiseras som förväntat. Det finns en risk att uppskatt-
ningar av verkligt värde är felaktiga och att dessa värden kan 
förändras väsentligt, vilket i sin tur har en betydande påverkan 
på Flat Capitals resultat och finansiella ställning. Som exempel 
kan nämnas att förutsättningarna för att göra korrekta värdering-
ar kan påverkas negativt av utbrott av pandemier eller smittsam-
ma sjukdomar eller hälsoproblem, såsom Covid-19, och att detta 
dessutom kan innebära att det sker betydande förändringar i 
värderingarna och därigenom i Flat Capitals resultat. Dessutom 
kan den realiserade vinsten för en investering avvika väsentligt 
från den senaste uppskattningen av det verkliga värdet.

Förändringar i verkligt värde kan medföra betydande förändring-
ar i värdet av Flat Capitals finansiella anläggningstillgångar och 
intäkter i form av värdeförändringar av Bolagets värdepappers-
innehav samt Flat Capitals resultat över olika rapporteringsperi-
oder, vilket i sin tur kan ha en väsentlig negativ påverkan på Flat 
Capitals verksamhet, finansiella ställning och framtidsutsikter.
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Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken att ett bolag inte kan uppfylla sina be-
talningsåtaganden. I händelse av att befintliga resurser inte upp-
fyller Flat Capitals krav kan Flat Capital behöva söka ytterligare 
finansiering. Tillgängligheten av ytterligare finansiering beror på 
ett antal faktorer, såsom marknadsförhållanden, den generel-
la tillgängligheten av kredit, mängden affärsverksamhet, den 
övergripande tillgängligheten av kredit till sektorn för finansiella 
tjänster, samt Flat Capitals kreditvärdighet och kreditkapacitet.

Störningar, osäkerhet eller volatilitet på kapital- och kreditmark-
naderna kan även begränsa Flat Capitals tillgång till kapital 
som krävs för att bedriva dess verksamhet. Sådana marknads-
förhållanden kan begränsa Flat Capitals förmåga att i tid betala 
förfallande skulder, att generera avgiftsintäkter och marknadsre-
laterade intäkter för att uppfylla likviditetsbehov och få tillgång 
till kapitalet som krävs för att utveckla sin verksamhet eller 
finansiera Flat Capitals portföljbolags verksamhet, exempelvis 
genom att delta i kapitalanskaffningar. Därmed kan Flat Capital 
tvingas att skjuta upp kapitalanskaffning eller tvingas att bära 
en oattraktiv kapitalkostnad, vilket kan minska Flat Capitals 
lönsamhet och väsentligt minska dess finansiella flexibilitet. 
Om Flat Capital inte kan delta i dess portföljbolags kapitalan-
skaffningar kan det vidare leda till utspädning, vilket i sin tur 
kan ha en negativ påverkan på värdet av Flat Capitals finansiella 
anläggningstillgångar och intäkter i form av värdeförändringar av 
Bolagets värdepappersinnehav. 

Om någon av de ovanstående riskerna förverkligas kan det ha en 
väsentlig negativ påverkan på Flat Capitals likviditet, verksam-
het och finansiella ställning.

Kreditrisk
Kreditrisk avser risken att en motpart i en transaktion kommer 
att orsaka en förlust för Bolaget genom att inte fullfölja sina av-
talsenliga förpliktelser. Inom Flat Capitals portfölj kan kreditrisk 
uppkomma till följd av lång- eller kortfristiga lånefordringar. Per 
31 december 2021 hade Flat Capital långfristiga lånefordringar 
om 58 KSEK. För investeringar i lånefordringar finns inga formel-
la begränsningar i förhållande till motpartens kreditvärdighet. 
Flat Capital är även exponerad för motpartskreditrisk på likvida 
medel och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut. För 
placeringar på bankkonton använder sig Bolaget primärt av stör-
re kreditinstitut för vilka relativt låg kreditrisk föreligger. Vidare 
övervakar Flat Capital kontinuerligt bankernas kreditbetyg. Om 
en motpart är oförmögen eller ovillig att möta sina förpliktel-
ser till Flat Capital skulle detta kunna ha en väsentlig negativ 
påverkan på Flat Capitals verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Valutakursrisk
Flat Capital har ett globalt investeringsmandat, och är därmed 
exponerad för valutarisk som uppstår från olika valutaexpone-
ringar, framförallt avseende SEK, USD och GBP. Växelkurserna 
för dessa och andra operativa valutor påverkar därför, direkt eller 
indirekt, värdet på investeringar och eventuella vinstutdelningar. 
Flat Capitals bokföring förbereds i SEK då detta är den funktio-
nella valutan. Om USD/SEK-kursen hade fluktuerat +/-10 procent 
skulle Flat Capitals omräknade resultat, allt annat lika, ha varit 
cirka 4 290 KSEK högre/lägre för räkenskapsåret 2021. Samman-
taget innebär detta att fluktuationer i valutakurser kan påverka 
nettobehållningen av portföljen på olika sätt som inte nödvän-
digtvis avspeglar realekonomiska förändringar i de underliggande 
tillgångarna. Valutakursförändringar kan därmed ha en väsentlig 
negativ påverkan på Flat Capitals valutakursdifferenser, verk-
samhet, finansiella ställning och resultat. 

För en beskrivning  av övriga risker hänvisas till bolagets senaste 
prospekt som offentliggjordes i februari 2022 och finns tillgänglig 
på Bolagets hemsida www.flatcapital.com

Koncernstruktur
Flat Capital AB (publ) har inga dotter- eller intressebolag. 

Personal
Bolaget hade per 2021-12-31 en anställd VD och en CFO på kon-
sultbasis. Därutöver har bolaget inga anställda. 

Flerårsöversikt

TSEK  2021  2020  2019  2018

Värdeförändring  

värdepappersinnehav 79 966 34 115 22 317 0

Resultat efter finansiella 

poster 74 424 33 764 22 041 -937

Soliditet % 97,9 91,3 88 60,9

Förslag till vinstdisposition
Följande balanserad vinst ska disponeras av årsstämman: 

Balanserade vinstmedel     79 931 521
Erhållna aktieägartillskott     12 909 669
Överkursfond     175 551 265
Summa      336 133 180

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balansera-
de vinsten om 336 133 180 balanseras i ny räkning.
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TSEK
Not Helår 2021 Helår 2020

Rörelsens intäkter

Värdeförändring värdepappersinnehav 2 79 966 34 115

Rörelsens kostnader

Personalkostnader 3 -561 0

Övriga externa kostnader 4 -4 875 -220

Summa rörelsens kostnader -5 436 -220

Rörelseresultat 74 530 33 895

Resultat från finansiella poster -106 -131

Resultat efter finansiella poster 74 424 33 764

Skatt 5 -6 684 0

Årets resultat 67 741 33 764

Resultat per aktie före utspädning, SEK 6 4,35 3,38

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6 4,35 3,38

Antal utestående aktier vid periodens utgång 28 217 121 10 000 000

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 15 556 136 10 000 000

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 15 578 994 10 000 000

Bolagets resultaträkning

19
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TSEK Not 31 dec 2021
  

31 dec 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 411 50

Summa bundet eget kapital 1 411 50

Fritt eget kapital

Överkursfond 175 551 0

Balanserat resultat 92 841 51 127

Årets resultat 67 741 33 764

Summa fritt eget kapital 336 133 84 891

Summa eget kapital 337 544 84 941

Avsättningar

Uppskjutna skatteskulder 5 6 684 0

Långfristiga skulder

Lån från aktieägare 0 7 992

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 81 0

Övriga skulder 42 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 402 150

Summa kortfristiga skulder 525 150

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 344 753 93 082

TSEK Not 31 dec 2021  31 dec 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i noterade företag 7 59 745 0

Aktier i onoterade företag 8 237 270 90 800

Andra långfristiga fordringar 58 0

297 073 90 800

Summa anläggningstillgångar 297 073 90 800

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 0 803

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 0

2 803

Likvida medel 47 678 1 479

Summa omsättningstillgångar 47 680 2 282

SUMMA TILLGÅNGAR 344 753 93 082

Bolagets balansräkning
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Bolagets kassaflödesanalys

TSEK Not
Helår 2021 Helår 2020

Resultat efter finansiella poster 74 424 33 764

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 9 -79 861 -33 929

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 938 -53

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 499 -218

Investeringar i finansiella tillgångar -54 345 -805

Försäljning av finansiella tillgångar 11 519 1 452

Kassaflöde från investeringsverksamheten -42 826 647

Upptagna lån 0 1 049

Nyemission 100 468 0

Emissionskostnader -6 944 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 93 524 1 049

Årets kassaflöde 46 199 1 477

Likvida medel vid periodens början 1 479 1

Likvida medel vid periodens slut 47 678 1 479

TSEK
Aktiekapital Överkursfond Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 50 0 51 127 33 764 84 941

Resultat

Omföring föregående års resultat 33 764 -33 764 0

Årets resultat 67 741 67 741

Transaktioner med aktieägare

Ovillkorade aktieägartillskott 7 983 7 983

Fondemission 450 -450 0

Apportemission 411 82 945 83 356

Likvid teckningsoptioner 417 417

Nyemission 500 99 550 100 050

Emissionskostnader -6 944 -6 944

Belopp vid årets utgång 1 411 175 551 92 841 67 741 337 544

Bolagets förändring av eget kapital
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Bolagets redovisningsprinciper samt 
noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningsla-
gen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Finansiella instrument
Aktier i noterade och onoterade företag
Bolaget värderar sina innehav löpande till verkligt värde enligt 
K3. Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle 
kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av var-
andra, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. 
Förändring av verkligt värde redovisas i resultaträkningen under 
rubriken värdeförändring värdepappersinnehav

I första hand ska värdet på investeringarna bestämmas enligt 
marknadsvärdet i form av noterade priser på en aktiv marknad. 
En aktiv marknad existerar då handeln avser  likartade produkter, 
det finns intresserade köpare och  säljare, och prisinformation 
är allmänt tillgänglig. Då  bolaget främst investerar i privata, 
onoterade bolag, är  denna metod normalt sett inte applicerbar på 
portföljbolagen, vilket medför att ytterligare värderingsmetoder 
behöver användas.

Om det inte finns noterade priser på en aktiv marknad, upp-
skattar bolaget det verkliga värdet med hjälp av olika värde-
ringsmetoder. Dessa baserar sig främst på  användningen av 
marknadsinformation, och om detta inte är görbart, baseras 
värdet på företagsspecifik information. Bolaget använder vanligt 
förekommande värderings modeller som tidigare har visat sig ge 
tillförlitliga  uppskattningar av priser. 

Om det verkliga värdet baseras på nyligen genomförda transak-
tioner, sker detta i samråd med övriga värderingsmetoder. Ifall 
bolaget bedömer att det skett betydande  förändringar sedan den 
genomförda transaktionen, används istället en annan metod. Om 
intervallet mellan rimliga uppskattningar avseende verkligt vär-
de är  betydande, eller sannolikheterna för uppskattningarna inte 
går att bedömas på ett rimligt sätt, värderas tillgångarna enligt 
det senast redovisade verkliga värdet.

Tillgångarnas verkliga värde omräknas vid varje  rapporttillfälle. 
Om ett innehavs värde baseras på en  nyligen genomförd transak-
tion, behålls värderingen  vanligtvis i 12 månader varefter bolaget 
övergår till någon av de övriga modellerna. Transaktionsbaserade 
värden justeras dock vid varje rapporttillfälle om bolaget bedö-
mer att det verkliga värdet förändrats.

Flat Capitals portföljbolag är i regel tillväxtbolag som  befinner 
sig i ett tidigt skede av sin livscykel. Mot  bakgrund av detta är det 
naturligt att det förekommer betydande variationer i innehav-
ens verkliga värde mellan rapport tillfällena. Bolaget kommer 
endast att  rapportera  innehavens aggregerade värde och således 
kommer ingen  i ndividuell värdering av respektive innehav att 
 offentliggöras.

Kortfristiga fordringar 
Kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till 
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig 
det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekost-
nad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisa-
de beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Inkomstskatter
Bolaget investerar huvudsakligen i så kallade näringsbetingade 
andelar. Vinster och förluster på näringsbetingade andelar är inte 
skattepliktiga. När ett innehav övergår från onoterat till note-
rat är vinster skattepliktiga. På orealiserade värdeförändringar 
beräknas därför en uppskjuten skatt endast på noterade innehav. 
Löpande kostnader är skattemässigt avdragsgilla men eftersom 
nyttjandet av skattemässiga underskott är osäker bokas ingen 
skattefordran. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinsti-
tut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

Nyckeltalsdefinitioner och alternativa nyckeltal
Med alternativa nyckeltal avses finansiella mått som inte def-
nieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering. 
Utgångspunkten för val av alternativa nyckeltal är att de används 
av företagsledningen och därmed anses ge värdefull information 
till aktieägare och andra intressenter. 

Substansvärde
Nettovärdet av samtliga tillgångar med avdrag för skulder, mot-
svarande bolagets eget kapital. Aktieinnehav värderas till verkligt 
värde och övriga tillgångar till anskaffningsvärde. 

Substansvärde per aktie
Substansvärde delat med antal aktier. 

Nettokassa
Räntebärande fordringar och likvida medel minus  räntebärande 
skulder. 

Nettokassa per aktie
Nettokassa delat med antal aktier.

Operativa kostnader
Rörelsens kostnader minus kostnader  av engångskaraktär. 

Genomsnittligt substansvärde
Substansvärde vid ingången av perioden plus substansvärde vid 
utgången av perioden delat med två.  

Operativa kostnader i % av genomsnittligt substansvärde
Operativa kostnader delat med genomsnittligt substansvärde. 
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Not 2 Värdeförändring värdepappersinnehav

Not 3 Personalkostnader

Medeltal anställda
Bolaget har sedan juli 2021 en anställd kvinna. Medeltalet 
anställda uppgick under 2021 till 1. 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Ersättning till verkställande direktören har utgått med en 
fast lön om 65 TSEK per månad. Ingen rörlig ersättning har 
avtalats om. 

Styrelsearvode utgår med 75 TSEK per ledamot.

Incitamentsprogram
Bolaget har emitterat totalt 637 426 teckningsoptioner inom 
ramen för två incitamentsprogram Det ena riktar sig till 
styrelseledamöterna Amaury de Poret, Marcelo Carvalho de 
Andrade och Charlotte Runius och omfattar totalt 273 183 
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt 
att under tiden från och med den 20 oktober 2026 till och med 
den 3 november 2026 teckna en ny B-aktie i Bolaget till en 
teckningskurs om 25,00 SEK.

Det andra incitamentsprogrammet rikar sig till VD i Bolaget 
och omfattar 364 243 teckningsoptioner. Varje teckningsop-
tion ger innehavaren rätt att under tiden från och med den 20 
oktober 2025 till och med den 3 november 2025 teckna en ny 
B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 25,00 SEK. 

Bolaget har rätt att med vissa undantag, återköpa teck-
ningsoptioner om deltagarens uppdrag i Bolaget avslutas 
eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner innan 
fyra år förflutit sedan deltagaren erhöll teckningsoptionerna. 
Bolagets återköpsrätt förfaller med avseende på en fjärdedel 
av teckningsoptionerna varje år under den fyraåriga intjänan-
deperioden.

Not 4 Övriga externa kostnader

Arvoden till valda revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. Arvodena avser i sin helhet Grant Thornton. 

Not 5 Skatt

Not 6 Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dividera årets resultat 
med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier. Resultat 
per aktie efter utspädning beräknas genom att dividera årets 
resultat med ett genomsnitt av antalet under året utestående 
aktier justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier 
från utestående teckningsoptioner. 

TSEK  2021  2020

Ej realiserad värdeförändring innehav 70 735 33 519

Vinst/förlust vid avyttring 9  232 596

Totalt 79 966 34 115

TSEK  2021  2020

Löner och andra ersättningar till VD 249 0

Styrelsearvode 200 0

Sociala kostnader 78

Totalt 527 0
TSEK  2021  2020

Resultat före skatt 74 424 33 764

Ej skattepliktiga intäkter -47 420 -34 115

Underskott skatt 5 542 -75

Skattemässigt resultat 32 446 0

Skatt, 20,6 % (21,4 %) 6 684 0

TSEK  2021  2020

Årets resultat 67 741 33 764

Vägt genomsnitt antal utestående 

aktier 15 556 136 10 000 000

Resultat per aktie före utspädning   4,35 3,38

Vägt genomsnitt antal aktier efter 

utspädning 15 578 994 10 000 000

Resultat per aktie efter utspädning   4,35 3,38

TSEK  2021  2020

Operativa rörelsekostnader 1 663 220

Kostnader relaterade till noteringen 

av bolagets aktie 3 212 0

Totalt 4 875 220

TSEK  2021  2020

Revisionsuppdrag 223 97

Övriga tjänster 478 94

Totalt 701 191
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Not 7 Aktier i noterade företag
Aktier i noterade företag avser i sin helhet True Software 
Scandinavia (Truecaller) vilka noterades på Nasdaq Stockholm 
den 8 oktober. 

Not 8 Aktier i onoterade företag

Not 9 Justeringar för poster som inte ingår i kassa-
flödet

TSEK  2021-12-31  2020-12-31

Orealiserade värdeförändringar 70 734 33 062

Ej utbetald räntekostnad -105 -186

Vinst vid försäljning av anlägg-

ningstillgångar

9 232 1 052

Totalt 79 861 33 929

Not 10 Eventualförpliktelser
Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.

Not 11 Ställda säkerheter
Företaget har inga ställda säkerheter.

Not 12 Närståendetransaktioner
I början av 2021 har samtliga aktier i Upcomer AB sålts till 
Bolagets huvudägare Sebastian Siemiatkowski. I juni läm-
nades ett ovillkorat aktieägartillskott på 7 983 TSEK genom 
omvandling av fordran.

Under tredje kvartalet förvärvade bolaget aktier i Klarna
Holding AB (publ) och Lyst Ltd. av Bolagets huvudägare.
Förvärven har skett genom en apportemission.

Transaktionerna har skett till marknadsvärde. 

Not 13 Väsentliga händelser efter balansdagens 
utgång
• Den 18 februari beslutade styrelsen att genomföra en 

företrädesemission om ca 190 MSEK. Totalt tecknades 3 
860 588 aktier vilket tillförde bolaget cirka 77,2 MSEK. 
Bolagets bedömning är att emissionsutfallet påverkats 
negativt av Ukrainakrisen då emissionen startade samma 
dag som invasionen av Ukraina påbörjades.

• Den 3 mars investerade bolaget 19 MSEK i Discord
• Ukrainakrisen påverkar de finansiella marknaderna vil-

ket påverkar Flat Capital negativt. Det kan även försvåra 
värderingen av de onoterade innehaven men bedöms inte 
ha en påverkan på bolagets långsiktiga värdeskapande. 
Värdet på Bolagets enda noterade innehav, Truecaller, har 
sedan bokslutsdagen sjunkit med 43%, 

Stockholm 2022-04-04

Sebastian Siemiatkowski     Nina Siemiatkowski
Styrelseordförande       Styrelseledamot

 
Amaury de Poret      Charlotte Runius
Styrelseledamot      Styrelseledamot

Dr. Marcelo Carvalho de Andrade    Hanna Wachtmeister
Styrelseledamot      Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-04-04
Grant Thornton Sweden AB
 
Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor

TSEK  2021-12-31  2020-12-31

Ingående redovisade värden 90 800 57 333

Omklassificering -11 496 0

Årets omvärdering 22 717 33 062

Investeringar 137 535 805

Försäljningar -2 287 -400

Utgående redovisat värde 237 270 90 800

Ackumulerade värdeförändringar 

som redovisats i resultaträkningen 98 302 77 480

TSEK  2021-12-31  2020-12-31

Ingående redovisade värden 0 0

Omklassificering 11 496 0

Årets omvärdering 48 249 0

Utgående redovisat värde 59 745 0

Ackumulerade värdeförändringar 

som redovisats i resultaträkningen 59 144 0
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Flat Capital AB (publ)
Org.nr. 556941-0110
 
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Flat Capital AB 
(publ) för år 2021. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 16-24 
i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Flat Capital AB (publ)s finansiella ställning 
per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till Flat Capital AB (publ) enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo-
visningen och återfinns på sidorna 1-15 samt 27-29. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den-
na andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt an-
svar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsre-
dovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna in-
formation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställan-
de direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalan-
den. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-
ligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. 
Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisning-
en om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händel-
ser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.
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•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under re-
visionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Flat Capital AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Vi är oberoende i förhållande till Flat Capital AB (publ) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvän-
diga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 

med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryg-
gande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den                2022

Grant Thornton Sweden AB

Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor
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Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital (%) Röster (%)

Sebastian Siemiatkowski 4 467 828 - 15,8 65,3

Double Sunday IV AB* - 8 212 121 29,1 12,0

Nina Siemiatkowski - 4 750 000 16,8 6,9

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 832 929 3,0 1,2

Amaury de Poret 650 000 2,3 0,9

Nordnet Pensionsförsäkring AB 599 455 2,1 0,9

LC Viared 2 AB 400 000 1,4 0,6

Cicero Fonder AB 390 932 1,4 0,6

Stiftelsen WRLD Foundation 282 172 1,0 0,4

Aktiespararna Småbolag Edge 220 000 0,8 0,3

Övriga aktieägare - 7 411 684 26,3 10,8

Totalt 4 467 828 23 749 293 100,0 100,0

*  Double Sunday IV AB ägs av bolagets styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski.

Aktieägare per 2021-12-31

Aktien
Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång till 
1 411 TSEK (50). 

Bolagets aktie är sedan den 20 oktober 2021 noterad på Nasdaq 
First North Growth Market. Emissionskursen uppgick till 10 SEK 
per aktie. Aktiekursen uppgick per 30 december 2021 till 31,26 
SEK.

Bolaget har två utestående incitamentsprogram. Ett som riktar 
sig till styrelseledamöterna Amaury de Poret, Marcelo Carvalho 
de Andrade och Charlotte Runius och omfattar totalt 273 183 
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att 
under tiden från och med den 20 oktober 2026 till och med den 
3 november 2026 teckna en ny B-aktie i Bolaget till en tecknings-
kurs om 25,00 SEK.

Det andra incitamentsprogrammet rikar sig till VD i Bolaget och 
omfattar 364 243 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger 
innehavaren rätt att under tiden från och med den 20 oktober 
2025 till och med den 3 november 2025 teckna en ny B-aktie i 
Bolaget till en teckningskurs om 25,00 SEK. 

Bolaget har rätt att med vissa undantag, återköpa teckningsoptio-
ner om deltagarens uppdrag i Bolaget avslutas eller om deltaga-
ren önskar överlåta teckningsoptioner innan fyra år förflutit se-
dan deltagaren erhöll teckningsoptionerna. Bolagets återköpsrätt 
förfaller med avseende på en fjärdedel av teckningsoptionerna 
varje år under den fyraåriga intjänandeperioden.
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Årsstämma 2022
Aktieägarna i Flat Capital AB (publ) organisationsnummer 
556941-0110, (”Bolaget”) kallas här med till årsstämman mån-
dagen den 9 maj 2022 kl 11 - 12.30 hos Advokatfirman Vinge 
Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Styrelsen har beslutat att 
aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även 
genom poströstning. 

Informationen om de vid stämman fattade besluten offentliggörs 
måndagen den 9 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är 
slutligt sammanställt. 

Aktieägare och intressenter välkomnas även att delta vid den 
investerarträff som sker i anslutning till årsstämman och lyssna 
på VD och styrelseordförandes syn på framtiden för Flat Capital. 
Möjlighet kommer även finnas att ställa frågor under träffen.  
Investerarträffen kan även följas online via Bolagets webbplats, 
www.flatcapital.com, dock utan möjlighet att ställa frågor. Mer 
information kommer annonseras separat i ett pressmeddelande. 

Anmälan 

Deltagande i stämmolokalen  

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen 
eller genom ombud ska: 

(i) dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs 
av Euroclear Sweden AB per måndagen den 2 maj 2022, 
(ii) dels anmäla sig samt, i förekommande fall det antal 
biträden aktieägaren önskar ta med sig, senast fredagen den 6 
maj 2022. 

Anmälan om deltagande görs via bolagsstämma@flatcapital.com 
I anmälan uppges namn, personnummer eller organisations-
nummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier samt, i 

förekommande fall det antal biträden önskar ta med sig. 
Deltagande genom poströstning

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas som, till-
sammans med ytterligare instruktioner för poströstning, kommer 
finnas tillgängligt på Bolagets hemsida  
www.flatcapital.com, från och med måndagen den 11 april 2022. 

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad 
och undertecknad fullmakt som bifogas poströstningsformuläret 
tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetsbe-
handling för ägare som är juridiska personer. 

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida 
www.flatcapital.com samt skickas per post till aktieägare som 
begär och uppger sin postadress. 

Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen 
den 6 maj 2022 E-post till bolagsstämma@flatcapital.com.
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Kontaktuppgifter:
Malmskillnadsgatan 32, c/o WeWork, 111 51 Stockholm

+46 (0) 8 650 17 77
hello@flatcapital.com


