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Om Maven Wireless 

Maven Wireless erbjuder banbrytande lösningar för 
trådlös inomhustäckning. 
Bolaget erbjuder end-to-end digitala lösningar med 
enastående prestanda. Produkterna säkerställer trådlös 
täckning för såväl kritiska tjänster som 
konsumenttjänster och används i tunnlar, tåg, 
tunnelbanor, arenor, byggnader och mer. Vi brinner för 
att göra samhället och våra kunders och slutanvändares 
liv bättre, enklare och säkrare genom att leverera 100% 
trådlös täckning. 
För mer information: www.mavenwireless.com 
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 Växande orderingång med fortsatt expansion  

 Andra kvartalet  
1 april - 30 juni 2021 

Första halvåret  
1 januari - 30 juni 2021 

 

 • Orderingången uppgick till 20 455 TSEK (4 364) 

• Order från 5 nya kunder under perioden 

• Nettoförsäljning uppgick till 13 296 TSEK (29 915) 

• EBITDA uppgick till -3 167 TSEK (-3057) 

• Rörelseresultatet uppgick till- 3 996 TSEK  

(-4 077) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -3 442 TSEK (4 270) 

• Nettovinst per aktie -0,08 (-0,37) 

• Orderingången uppgick till 36 683 TSEK (14 453) 

• Order från 9 nya kunder under perioden 

• Nettoförsäljning uppgick till 24 400 TSEK (42 911) 

• EBITDA uppgick till -1  720 TSEK (-9 039) 

• Rörelseresultatet uppgick till- 3  342  TSEK  

(-10  511) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -3 646 TSEK (2 936) 

Nettovinst per aktie -0,07 (-0,95) 

• Life Cycle Assessment -68% kgCO2e under drift 

 

 

 

 

   

 jan-dec

 TSEK 2021 2020 Δ% 2021 2020 Δ% 2020

Nettoomsättning 13 296 29 915 -56% 24 400 42 911 -43% 49 522
Försäljningstillväxt % -56% 1289% -104% -43% 1289% -103% 10%

EBITDA -3 167 -3 057 4% -1 720 -9 039 -81% -16 558 

EBITDA-marginal % -24% -10% -14% -7% -21% 0% -33%

Rörelseresultat (EBIT) -3 996 -4 077 -2% -3 342 -10 511 -68% -19 618 
Rörelsemarginal % -30% -14% -16% -14% -24% 11% -40%

Periodens resultat -4 118 -4 182 -2% -3 578 -10 710 -108% -20 269 
Investeringar i immateriella 
tillgångar 2 862 3 566 -20% 6 746 6 477 -33% 11 817 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -3 442 4 270 -181% -3 646 2 936 -85% -6 957 
Genomsnittlig anställda ink egna 
konsulter 28 20 40% 28 20 40% 22 

Nettovinst per aktie -0,08 -0,37 -78% -0,07 -0,95 -1,77 
Antal aktier vid periodens utgång 
före utspädning 50 209 902 11 219 120 50 209 902 11 219 120 11 447 700 
Antal aktier vid periodens utgång 
efter utspädning 50 946 825 11 339 120 50 946 825 11 339 120 11 607 700 

Q2 jan-jun 
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Kommentarer från VD 

Bolagets försäljning om drygt 13 miljoner kronor är ett besked om 
ytterligare återhämtning efter pandemins spår på marknaden, samtidigt är 
det en nedgång jämfört med föregående år då bolaget gjorde all time high 
innan pandemieffekterna bredde ut sig. Jag är också väldigt glad över att vi 
har en kontinuerligt växande orderbok och försäljning sedan årsskiftet. 
Orderingången var stark, drygt 20 MSEK under perioden jämfört med 
drygt 4 MSEK föregående årsperiod. Den växande orderingången följer 
bolagets fortsatta expansion där vi har order från ytterligare 5 nya kunder. 
Bolaget har sålt ett nytt system för TETRA kombinerat med LTE för 
räddningstjänst i UAE, vi har tagit hem en strategisk testorder för Indiska 
järnvägen, vunnit ytterligare en ny kund för tågrepeater i Norden, fått en 
order för inomhustäckning i Singapore och en ny order från en 
systemintegratör i Sverige. Samtidigt fortsätter avrop och leveranser från 
våra ramavtal med ÖBB i Österrike och Telenor i Norge samt övriga 
befintliga kunder. 

Vidare konstaterar jag att bruttomarginalen är 38% vilket är över 
förväntan, samtidigt nås negativa EBIT-siffror och bolaget genererar en 
förlust för kvartalet vilket främst beror på de IPO kostnader företaget har 
haft under kvartalet. Totalt har bolaget haft cirka 9 miljoner i kostnader 
runt listning och emission. 

I samband med listningen på Nasdaq First North growth Market har 
bolaget fått fem nya långsiktiga ankarinvesterare med Midroc, Edvin 
Austbo, T-Bolaget, Nordic Cross samt Rockpoint som jag vill välkomna 
tillsammans med ca 3500 andra aktieägare. 

Under perioden har bolaget genomfört en Life Cycle Assesment där våra 
produkter jämförts mot 2 huvudkonkurrenter med avseende på konsumtion 
av CO2 (kgCO2e). Här bekräftas att vi har en världsledande produkt även på 
hållbarhet, där våra produkter reducerar CO2 utsläpp med 58% respektive 
68% jämfört mot de ledande konkurrenterna under drift. 

Bolaget fortsätter sin marknadsexpansion med att ytterligare stärka 
säljorganisationen genom en regional säljchef baserad i Singapore där vi 
nu också implementerar fas 2 för inomhustäckning i Marina Bay Sands. 
Bolaget har även engagerat amerikanska jurister som förbereder 
expansionen på amerikanska marknaden. Inom R&D och FPGA teamet har 
vi förstärkt organisationen med en teknisk doktor samt ytterligare en 
senior kvinnlig utvecklare av FPGA plattformar. 

Genom våra lyckade rekryteringar samt marknadens ökande medvetenhet 
om bolaget och vårt starka produktutbud har vi nu en utestående 
offertstock som är den största i bolagets historia. 

  
” Den växande orderingången 
följer bolagets fortsatta 
expansion där vi har order 
från ytterligare 5 nya kunder” 

ORDERINGÅNG, MSEK 

20 
FÖRSÄLJNING, MSEK 

13 
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Jag ser fram emot nästa steg i vår globala expansion och att tillsammans 
med vår mycket kompetenta organisation fortsätta att göra samhället och 
våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att 
leverera radiotäckning med hög bandbredd. 

 

Kista, 27 juli 2021 

 

Fredrik Ekström – VD  
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Väsentliga händelser under andra kvartalet 

Covid-19 
Pandemins effekter är fortfarande märkbara på bolagets verksamhet om 
än i mindre utsträckning än föregående period. Orderingången är mer 
stabil och växande. Pandemin visar i vilken utsträckning vi människor har 
kontakter med varandra. Med många både globala men även regionala 
restriktioner i syfte att minska fysiska kontakter är det ännu mer viktigt att 
kunna kommunicera trådlöst med varandra. 

IPO  
Bolagets styrelse och aktieägare beslutade den 7 maj 2021 att genomföra 
en ägarspridning av Bolagets aktier genom emission och listning av 
bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Sedan 10 juni handlas 
bolagets aktier på Nasdaq First North med kortnamn MAVEN. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

I samband med listning av bolaget på Nasdaq First North åtog sig Bolaget 
att inom 30 dagar från den första handelsdagen på First North, emittera 
ytterligare högst 576  923 nya aktier i Maven Wireless för att täcka 
eventuell övertilldelning i samband med IPO. Pareto har genomfört 
stabiliseringstransaktioner omfattande 129  125 aktier i Bolaget. 
 
Slutgiltigt antal aktier efter stabiliseringen är 50  657  700 stycken 
(50  817  700 stycken efter utspädning). 
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Ekonomisk utveckling 

Orderingång & Försäljning 
Orderingång under andra kvartalet uppgick till 20 455 TSEK (4 364) 
fördelat på 26 order från nio olika kunder. 

Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 17 967 TSEK.  

Nettoomsättning och Resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 13 296 TSEK (29 915) vilket är en 
minskning med 56% jämfört med motsvarande period föregående år men 
med en ökning med 20% jämfört mot föregående kvartal. Återhämtningen 
från Covid-19 pandemin började för bolagets del i slutet på Q4 2020 och 
växte sig starkare under kvartalet. Omsättningen är hänförlig till kunder 
inom Europa och Asien. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 996 TSEK (-4 077).  Det negativa 
resultatet beror främst på de sammanlagda IPO kostnader företaget har 
haft under kvartalet. Resultat efter finansiella poster uppgick till -4  118 
TSEK (-4 182). 

Normaliserat rörelseresultat efter finansiella poster (EBIT) exklusive IPO 
kostnader  uppgår till -2 216 TSEK (-4 077) 

Kontraktstillverkning från 3:e part 
Leveranser från fabrik har generellt skett på normala leveranstider, några 
ordrar har levererats på kortare tid då produktion har förberetts baserat på 
försäljningsprognos.  
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Övrig finansiell information 

Kassaflöde och likvida medel 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det andra 
kvartalet till -3 442 TSEK (4 270). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick under andra kvartalet till -3042 TSEK  
(-3 839). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under andra 
kvartalet till 34 153 TSEK (6 627).  Den positiva förändringen av 
kassaflödet från finansieringsverksamheten är hänförlig till nyemissionen 
som genomfördes under andra kvartalet 2021. Totala kassaflödet uppgick 
under andra kvartalet till 27 669 TSEK (5 058). 

Likvida medel uppgick per den 30 juni 2021 till 28 086 TSEK (6 050). 
Bolaget har en checkkredit på 8 000 T SEK (8 000), varav 0 TSEK (0) var 
utnyttjad per den 30 juni 2021. Kassan kommer tillföras cirka 5  821 TSEK 
efter avslutade stabiliseringsåtgärder med Pareto. 

Eget Kapital 
Det egna kapitalet uppgick den 30 juni 2021 till 71 457 TSEK (34 515) 

Investeringar 
Under andra kvartalet fortsatte bolaget att investera i utvecklingen av 
avancerade produkter för 5G samt ORAN. 

Övriga skulder 
Med anledning av Covid-19 pandemin har bolaget beviljats tillfälligt 
betalningsanstånd av skatt, anståndet innebär att skatten skjuts upp till ett 
år. Betalningsanståndet finns redovisad under kortfristiga skulder.  

Finansiell ställning 
Bolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2021 till 71 457 TSEK    
(34 515) varav bundet eget kapital uppgick till 52  855 TSEK (50 799). 
Ökningen förklaras främst av 5 nyemissioner varav 4 genomfördes år 
2020 om totalt 2 069  082 aktier. Emissionerna år 2020 gav ett tillskott på 
23 923 TSEK. Eget kapital ökade med 207 TSEK.   

Under andra kvartalet den 7 maj 2021 beslutade Bolagets styrelse och 
aktieägare att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom 
emission av nya respektive försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). 
Vidare ansökte Bolagets om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First 
North Growth Market. Erbjudandet omfattade 4  038  462 nya aktier till 
priset av 13 SEK/aktie exklusive övertilldelningsoption om högst 576  923 
aktie, den 10 juni var första handelsdagen. 

KASSA, MSEK 

28 
LÅN, MSEK 

6 
 
 

 
 



Q1 
2021 

 

Delårsrapport Q2, januari - juni 2021 9  (20) 
 

Q1 

Emissionen tillförde bolaget cirka 52 500 TSEK innan IPO kostnader och 
avgifter om ca 9  000 TSEK samt stabiliseringslikvid om 7  500 till Pareto 
som i egenskap av stabiliseringsansvarig kan när som helst genomföra 
stabiliseringstransaktioner i Maven Wireless aktien från och med första 
dagen för handel på First North (den 10 juni 2021) och under högst 30 
kalenderdagar därefter. Stabiliseringslikviden finns redovisad under 
”övriga fordringar” i balansräkningen. 

Soliditeten uppgick per balansdagen till 76% (53%). 

Bolagets likvida medel inklusive 8  000 TSEK outnyttjad 
checkräkningskredit uppgick per den 30 juni 2021 till 36 085 TSEK  
(14 050). Bolaget hade per samma datum räntebärande skuld på totalt  
6 058 TSEK (6 210). 

Bolagets produktutveckling aktiveras och planenlig avskrivning inleds i 
samband med att produkten tillgängliggörs för kund. Immateriella 
tillgångar uppgick per den 30 juni 2021 till 47 2770 TSEK (36 925) varav    
3 177 TSEK ( 1 851) avsåg patent.  

Finansiering och rörelsekapital 
Bolaget finansierar huvudsakligen sin verksamhet genom upplåning, 
aktieemissioner och Bolagets egna kassaflöden.  Per den 30 juni 2021 hade 
Bolaget extern finansiering i form av en checkräkningskredit om                   
8 000 TSEK från Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) under vilken cirka  
0 TSEK hade utnyttjats samt lånefinansiering från Almi Företagspartner 
Stockholm Sörmland AB (” Almi”) om 6  058 TSEK. 
 

Bolaget är idag verksamt på delar av marknaden i Europa, Mellanöstern 
och Asien. Det kommande året planerar Bolaget för en snabb expansion 
både på befintliga marknader men även att växa in på övriga marknader för 
att bli ett globalt täckande bolag. 

Efter genomförd listning och emission bedömer Bolagets styrelse att det 
befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose de aktuella 
behoven för expansion under den kommande tolvmånadersperioden, 
räknat från dagen för rapporten. 
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Övrig information 

Risker 

Bolaget har identifierat risker relaterade till kontraktstillverkare, 
beroendet av nyckelpersoner, konkurrenter, beroendet av leverantörer och 
komponenter samt risker med produktansvar.  

Mer information om risker finns i föregående årsredovisning. 

Ytterligare upplysningar med anledning av COVID19 
Försäljningen av produkter har påverkats i mindre grad under första 
halvåret jämfört med föregående period. Pandemin har initialt drivit upp 
fraktkostnaderna samt kostnad för visst material vilket har påverkat 
bruttomarginalen för bolaget.  

Projekt relaterade till resebranschen, till exempel täckning för flygtåg, 
hotell och flygplatser, har skjutits in i framtiden.  

Det finns även en generell brist på IC komponenter viket ännu inte 
påverkar bolagets leveranser och omsättning. Däremot ser bolaget viss 
fördröjning av nya komponentvarianter för tillverkning av nya 
produktprototyper. 

Personal och organisation 
Bolaget har motsvarande 28 heltidsanställda varav 3 (2) kvinnor och 8 (6) 
konsulter. Bolaget rekryterade 4 (2) personer under första kvartalet, 
samtidigt var 0 (0) under uppsägning. 

Teckningsoptionsprogram 
Per 30 juni 2021 har bolaget utestående teckningsoptioner mot två 
anställda nyckelpersoner vilka ger rätt att teckna totalt 160 000 aktier. 
Lösenfönster under september 2022 till kurs 4,025 kr (120 000 stycken) 
respektive september 2023 till kurs 6,75 kr (40 000 stycken) 

Transaktioner med närstående 
Transaktioner med närstående uppgick under andra kvartalet till 150 TSEK 
och avsåg konsultfakturor. Samtliga transaktioner har skett på 
marknadsmässiga villkor. 

Ställda Säkerheter 

Bolaget hade per 30 juni 2021 ställda säkerheter på 15 372 TSEK (12 722) 

Revision 
Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 

ANTAL ANSTÄLLDA 

28 
 

 

 
 

 
 

Q2 2021 Q2 2020Anställda 
ink egna 
konsulter 28 20
Män 25 18
Kvinnor 3 2
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Hållbarhet 
Maven Wireless erbjuder branschens mest hållbara produkter och 
lösningar för inomhus och tunneltäckning. En grundpelare till detta är en 
effektiv implementation av effektförstärkare tillsammans med unik 
signalbehandling där energiförbrukningen sänkts till att vara 67% mindre 
än konkurrerande löningar.  

Eftersom energiförbrukningen är låg kan Maven erbjuda underhållsfria 
produkter utan kylfläktar vilket innebär att våra kunder inte behöver 
upprätthålla serviceprogram där remoteenheter rengörs och servas ibland 
så ofta som flera gånger per år. 

Maven Wireless lösningar är också mindre och väger så pass lite att 
antalet installatörer kan halveras för samma installationsarbete. Mindre 
produkter innebär även mindre transporter till och från fabrik. Det innebär 
också minskad åtgång av ändliga metaller som till exempel aluminium.  

Bolaget har genomfört LCA (Life Cycle Assesment – CO2e) vilken visar hur 
överlägsen Maven Wireless lösningar är från ett hållbarhetsperspektiv. I 
jämförelse med bolagets två största konkurrenter konstateras följande: 

• Upp till 96% mindre CO2 från produktion 
• Mellan 58-64% mindre CO2 från radioenheterna under en 20 års 

cykel 
• Mellan 50-73% mindre CO2 från centralenheter under en 20 års 

cykel 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning i sammandrag 

   
   

 jan-dec
 TSEK 2021 2020 2021 2020 2020
 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 13 296 29 916 24 400 42 911 49 522
Aktiverat arbete för egen räkning 2 862 3 566 6 746 6 477 11 949
Övriga rörelseintäkter 514 201 1 108 337 919
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar 
m.m. 16 672 33 683 32 254 49 725 62 390
Rörelsekostnader   
Handelsvaror -8 183 -26 228 -14 165 -40 074 -46 844
Övriga externa kostnader -4 149 -2 422 -6 243 -6 294 -13 853
Personalkostnader -6 862 -6 461 -12 823 -9 880 -14 644
Av-och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -828 -1 021 -1 622 -1 472 -3 060
Övriga rörelsekostnader -646 -1 628 -743 -2 516 -3 607
Summa rörelsekostnader -20 668 -37 760 -35 596 -60 236 -82 008
Rörelseresultat -3 996 -4 077 -3 342 -10 511 -19 618
Finansiella poster   

Räntekostnader och liknande resultatposter -122 -104 -236 -199 -651
Summa finansiella poster -122 -104 -236 -199 -651
Resultat efter finansiella poster -4 118 -4 181 -3 578 -10 710 -20 269
Resultat före skatt -4 118 -4 181 -3 578 -10 710 -20 269
Resultat perioden -4 118 -4 181 -3 578 -10 710 -20 269
Resultat per aktie -0,08 -0,37 -0,07 -0,95 -1,77
Antal aktier före utspädning 50 209 902 11 219 120 50 209 902 11 219 120 11 447 700
Antal aktier efter utspädning 50 946 825 11 339 120 50 946 825 11 339 120 11 607 700

Q2 jan-jun 
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Balansräkning 

 

 

 TSEK Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR  
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 3 44 100 35 074 38 885
Koncessioner, pantent, licenser  3 177 1 851 2 716
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 47 277 36 925 41 601
Materiella anläggningstillgångar  
Inventerarier, verktyg och installationer 316 443 380
Summa materiella anläggningstillgångar 316 443 380
Finansiella anläggningstillgångar  
Andra långfristiga fordringar 413 179 420
Summa materiella anläggningstillgångar 413 179 420
Summa Anläggningstillgångar 4 48 006 37 547 42 401
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  9 554 20 816 1 830
Övriga fordringar 6 7 850 270 364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  133 289 368
Summa kortfristiga fordringar  17 537 21 375 2 562
Kassa och bank  
Kassa och bank  28 086 6 050 1 018
Summa kassa och bank 28 086 6 050 1 018
Summa Omsättningstillgångar 45 623 27 425 3 580
SUMMA TILLGÅNGAR 93 629 64 972 45 981
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital 1 255 1 022 1 145
Ej registrerat aktiekapital 7 500 19 465 1 288
Fond för utvecklingsutgifter 44 100 30 312 38 885
Summa bundet eget kapital 52 855 50 799 41 318
Fritt eget kapital  
Överkursfond 104 098 42 287 64 725
Balanserat resultat -81 919 -47 861 -56 434
Periodens resultat -3 577 -10 710 -20 269
Summa fritt eget kapital 18 602 -16 284 -11 978
Summa eget kapital 71 457 34 515 29 340
Avsättningar  
Garantiavsättningar 226  226
Summa avsättningar 226 0 226
Långfristiga skulder  
Långfristiga skulder 6 058 6 210 6 210
Summa långfristiga skulder 6 058 6 210 6 210
Kortfristiga skulder  
Checkräkningskredit 0 0 2 026
Leverantörsskulder 10 979 19 295 3 744
Aktuella skatteskulder 293 38 903
Övriga skulder  1 575 1 973 522
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 041 2 941 3 010
Summa kortfristiga skulder 15 888 24 247 10 205
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 93 629 64 972 45 981
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Förändring av eget kapital 

 

 

TSEK

Aktie-
kapital

Ej 
registrerad 

Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter

Överkurs-
fond

Årets- och 
balanserat 

resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans per 2021-01-01 1 145 1 288 38 885 64 725 -76 704 29 339
Periodens resultat 0 0 0 540 -3 577
Förändring av fond för 
utvecklingsutgifter 0 5 215 0 -5 215 0
Nyemission 110 -1 288 0 32 565 0 31 387
Emissionskostnader 6 808 6 808
Ej registrerad nyemission 7 499 7 499
Utgående balans per 2021-06-30 1 255 7 499 44 100 104 098 -85 496 71 456

TSEK

Aktie-
kapital

Ej 
registrerad 

Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter

Överkurs-
fond

Årets- och 
balanserat 

resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans per 2020-01-01 947 1 030 29 946 42 287 -47 495 26 715
Periodens resultat 0
Förändring av fond för 
utvecklingsutgifter 8 939 -8 939 0
Nyemession 2019 -1 030 -1 030
Nyemission 197 22 438 22 635
Ej registrerad nyemission 1 288 1 288
Årets resultat -20 269 -20 269
Utgående balans per 2020-12-31 1 144 1 288 38 885 64 725 -76 703 29 339
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Kassaflöde 

  

 TSEK jan-dec
 Löpande verksamhet 2021 2020 2021 2020 2020
Rörelseresultat -3 996  -4 077 -3 342  -10 511 -19 618
Justering av poster som inte ingår i kassaflöde 632 3 305 1 258 4 509 3 286 
Finansiella utbetalningar -121 -104 -235 -198 -651 
Skatt 109 15 116 -23 842 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    
förändring av rörelsekapital -3 376 -861 -2 203 -6 223 -16 141 
Förändring av rörelsekapital

Förändring av kundfordringar 766 -9 639 -6 616 2 298 20 947 
förändring av rörelsefordringar 80 1 250 -37 -207 
Förändring av leverantörskulder 66 12 587 4 564 4 850 -13 218 
Förändring av rörelseskulder -979 2 181 359 2 047 1 662 
Kassaflöde från löpande verksamhet -3 443 4 269 -3 646 2 935 -6 957 
Investeringsverksamhet
Förvärv av balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten -2 862 -3 591 -6 746 -6 509 -11 817 
Förvärv av patent -170 -248 -488 -248 -1 140 Förvärv av interantarier, verktyg och 
installationer 0 0 0 0 -241 
Förändring av övriga finansiella 
anläggningstillgångar -9  6 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 041 -3 839 -7 228 -6 757 -13 198 
Kassaflöde investeringsverksamhet 45 000 8 645 45 000 13 614 22 890 
Emissionskostnader -4 880   -4 880    
Upptagna lån 3 000 
Amortering av lån -152 -50 -152 -206 -206 
Förändring av checkräkningskredit -5 814 -6 967 -2 026 -7 872 -5 846 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 34 154 4 628 37 942 8 536 19 838 

   
Kassaflöde finansieringsverksamhet 27 670 5 058 27 068 4 714 -318
Ingående Kassa 416 992 1 018 1 336 1 336
Utgående Kassa 28 086  6 050 28 086  6 050 1 018 

       
       

Jan-JunQ2
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Aktie och ägarförhållanden per 30 juni 2021 
Det totala antalet aktier i Maven Wireless Sweden AB (publ) uppgick per den 30 juni 2021 till 50  209  902 aktier, 
bolaget hade per den 30 juni 2021, 3 759 aktieägare. Maven Wireless Sweden AB (publ) är ett så kallat 
avstämningsbolag vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. 

 
Nyckeltal 
 

Tillväxt - Utvecklingen av nettoomsättningen i förhållande till samma period föregående år.  

Tillväxt (%) - Periodens ökning i nettoomsättning/ Jämförelseperiodens nettoomsättning i procent 

Bruttovinst - Nettoomsättning minus handelsvaror  

Bruttovinstmarginal (%) - Bruttovinst i procent av nettoomsättning 

EBITDA - Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 

EBITDA (%) - EBITDA i procent av rörelsens intäkter för perioden 

EBIT - Rörelseresultat + av- och nedskrivningar 

EBIT (%) - EBIT i procent av rörelsens intäkter för perioden 

Kassaflöde från den löpande verksamheten - Kassaflöde före investerings- och finansieringsverksamheten 

Nettoskuld - Räntebärande skulder vid periodens utgång. 

 
Definitioner 
 

DAS - Avser distribuerat antennsystem. Det är en uppsättning av elektroniska komponenter som används för att 
skapa ett trådlöst nätverk.  

LTE - Avser långtidsutveckling och är den första generationen av 4G-teknik.  

O-RAN - Avser Open RAN. En mjukvarucentrerad öppen standard för radionätverk.  

RAN - RAN (Radio Access Network) är de trådlösa delarna i det mobila nätverkskommunikationssystemet.  

TETRA - Avser en teknisk standard avseende blåljusradio över mobila radiosystem definierat av European 
Telecommunications Standard Institute.  

Remoteenhet - Radioenheter som är kopplade via fiber till basstationer via centraliserade hubbar.  
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Noter 
 

Not 1 Allmänna redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med årsredovisningslagens bestämmelser och i enlighet med 
regler for First North Nordic Growth Market. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen, enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). 

Not 2 Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Not 3 Internt upparbetade immateriella tillgångar 
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det 
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång 
aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i 
BFNAR 2012:1 är uppfyllda. 

Not 4 Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar tas upp till deras anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan samt eventuella nedskrivningar. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Avskrivningstiden på samtliga tillgångar är 10 år. 
 
Not 5 Väsentliga uppskattningar och bedömningar 
Bolagets produktutveckling aktiveras och planenlig avskrivning inleds i samband med att produkten tillgängliggörs 
för kund. Vid balansdagen 30 juni 2021 uppgick immateriella tillgångar till 45 020 TSEK ( 32 458) varav 3 020 TSEK 
(1 617) avsåg patentkostnader.  Styrelsen gör bedömningen att bolagets immateriella tillgångar aktiveras och skrivs 
av under tillgångens nyttjandeperiod, avskrivningstiden är på 10 år. 
 
Not 6 Övriga fordringar 
Stabiliseringslikvid om 7  500 TSEK till Pareto Securities AB som i egenskap av stabiliseringsanvarig kan genomföra 
stabiliseringstransaktioner i Maven Wireless aktien när som helst under 30 dagar from första handelsdagen 10 juni 
2021. 
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Styrelsens Försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför. 

Kista, den 27 juli 2021 

Maven Wireless Sweden AB 

Org.nr 559065-6384 

 

 

Anders Björkman   Anders Björck 
Styrelseordförande   Styrelseledamot 
 
 
 
Göran Grosskopf    Gunnar Malmström 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
 
 
Johan Lundquist    Karin Edström 
Styrelseledamot     Styrelseledamot 
 
 
 
Fredrik Ekström 
Verkställande direktör 
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2021 
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Detta är Maven Wireless  

Maven Wireless är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och sälja 
system för inomhus- och tunneltäckning för såväl publika mobilsystem 
som kritisk kommunikation, exempelvis blåljusradio för polis och brandkår. 
Genom egenutvecklade produkter och patenterade funktioner erbjuder 
Maven Wireless marknadens enda heltäckande DAS-system med 
inomhus- och tunnel- täckning för alla operatörer samtidigt och som är 
anpassat för 5G. Bolagets DAS-system är dessutom det mest miljövänliga i 
jämförelse med övriga existerande lösningar.  

Maven Wireless grundades 2016 med huvudkontor i Kista. Grundarna, 
vilka även utgör del av Bolagets ledningsgrupp, har lång erfarenhet och 
kunskap inom telekommunikation i allmänhet och signalförstärkare samt 
trådlös täckning i synnerhet. Det är denna erfarenhet och kunskap som 
Maven Wireless verksamhet baseras på.  

Bolaget erbjuder idag produkter för att möjliggöra trådlös täckning på 
platser där en stor mängd människor samlas på samma gång och där 
radiofrekvenssignalerna från basstationerna inte når fram. 
Användningsområdena för Maven Wireless produkter är publika 
byggnader såsom hotell, sjukhus, kontorskomplex och gallerior, 
tunnelbanesystem, konserthus, arenor, flygplatser, tåg samt bil-, tåg- och 
servicetunnlar. Till följd av att Bolagets produkter tillhandahåller 
mobiltäckning med hög bandbredd och är helt anpassat för 5G utgör de en 
bra lösning på den kraftigt ökande mobildatatrafiken, vilken drivs av ökad 
videoanvändning och utrullningen av 5G-nät på global nivå.  

Affärsidé  
Maven Wireless affärsidé är att utveckla och sälja marknadsledande 
produkter för inomhus- och tunneltäckning.  

Mission  
Maven Wireless mission är att förändra och utveckla den globala 
marknaden för inomhus- och tunneltäckning. Genom att tillhandahålla ett 
heltäckande DAS-koncept med oöverträffad processkapacitet och 
bandbredd, som är fullt anpassad för 5G och stödjer O-RAN, och använder 
högeffektiva Doherty radiofrekvensförstärkare ämnar Bolaget bli den 
globala marknadsledaren. Maven Wireless underhållsfria design erbjuder 
banbrytande förbättringar inom strömförbrukning och länkkapacitet, 
enklare systemkonfiguration samt lägre distributionskostnad jämfört med 
övriga existerande lösningar. 

Vision  
Maven Wireless vision är att vara kundernas förstahandsval och utgöra 
den globala standarden för inomhus- och tunneltäckning. Bolaget ska 
tillhandahålla marknadens mest kostnadseffektiva och miljövänliga 
produkter. Bolagets produkter ska inneha den bästa radio- och 
dataprestandan och vara baserade på en skalbar plattform som fullt stödjer 
framtida teknologiutveckling och standarder. 

ORION – DAS HEAD END UNIT 

 
STRATUS – REMOTE RADIO ENHET 

 

TOR - TÅGREPEATER 

 

NIMBUS – LÅGEFFEKT 5G RADIO 
REMOTE 
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Investor relations 
 

 
Kalendarium (EV) 
Delårsrapport Q2……………………27 juli 2021 
Delårsrapport Q3……………………27 oktober 2021 

  

 
Kontaktuppgifter 
Fredrik Ekström, VD 
fredrik.ekstrom@mavenwireless.com 
08-760 43 00 
 
Claudia Munoz, CFO 
claudia.munoz@mavenwireless.com 
08-760 43 00 
 
 
 

Övrig kontaktinfo 
Torshamnsgatan 39a 
164 40 Kista 
Org. nr: 559065-6384 
 

 

   


