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Aligro Planet Acquisition Company AB

Belopp i TSEK

Bokslutskommuniké

En alternativ väg till börsen

2021.04.01 — 2021.06.30: 2021.02.12 — 2021.06.30:

Nettoomsättning:
-

Nettoomsättning: 
-

Rörelseresultat: 
-2 958

Rörelseresultat: 
-5 418

Resultat per aktie före  
och efter utspädning: 
-0,45 SEK

Resultat per aktie före  
och efter utspädning: 
-1,27 SEK

Nettokassa:
17 229

Nettokassa:
17 229

Aligro Planet 
Acquisition Company

Org. nummer 559301-7261
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
Extra bolagsstämma fattade den 25 maj 2021 beslut om dels nyemission av A-aktier, dels nyemission av teckningsoptioner 
(”Investeraroptioner”). Besluten registrerades hos Bolagsverket den 26 maj 2021 och innebär att aktiekapitalet uppgår till 2 500 
000 SEK och att antal aktier uppgår till 10 000 000 A-aktier och 2 500 000 B-aktier. Vid samma bolagsstämma beslutades om 
emission av 10 000 000 Investeraroptioner. A-aktierna och Investeraroptionerna emitterades som sk units, bestående av en 
A-aktie och en rätt till en Investeraroption. Teckningslikviden, totalt uppgående till 1 000 000 TSEK, har placerats på ett spärrat 
konto (escrow) hos välrenommerat kreditinstitut.

Aligro Planet Acquisition Company AB:s (”APAC”) A-aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 26 maj 2021, som ett sk ”special 
purpose acquisition company” enligt de reviderade reglerna för Nasdaq Stockholm, Rulebook Main Market.

Utveckling under perioden den 
1 april 2021 – 30 juni 2021

APAC noterades på Nasdaq Stockholm den 26 maj 
2021, som ett sk ”special purpose acquisition company”. 
Bolaget har under perioden haft 22 428 TSEK i utgifter, 
varav 2 958 TSEK har kostnadsförts i resultaträkningen 
och resterande belopp, 19 470 TSEK har redovisats i eget 
kapital avseende transaktionskostnader hänförliga till 
emissionen av A-aktier. Majoriteten av kostnaderna som 
har belastat resultatet avser kostnader för att etablera 
Bolaget samt förberedelse av Bolaget för börsnotering.

Utveckling under perioden den 
12 februari 2021 – 30 juni 2021

Bolaget bildades den 12 februari 2021. Bolaget har under 
perioden haft 24 888 TSEK i utgifter, varav  
5 418 TSEK har kostnadsförts i resultaträkningen och 
resterande belopp, 19 470 TSEK har redovisats i eget 
kapital avseende transaktionskostnader hänförliga till 
emissionen av A-aktier. Majoriteten av kostnaderna 

TSEK 2021-04-01 
2021-06-30

2021-02-12
2021-06-30

Nettoomsättning - -

Rörelseresultat -2 958 -5 418

Periodens resultat -2 958 -5 418

Resultat/aktie före och  
efter utspädning (SEK)

-0,45 -1,27

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten

5 799 5 799

Nettokassa 17 229 17 229

Soliditet (%) 99 99

Finansiella nyckeltal

Finansiell översikt

som har belastat resultatet avser kostnader att 
etablera Bolaget samt förberedelse av Bolaget för 
börsnotering.

Finansiell ställning

Vid extra bolagsstämma den 25 mars 2021 fattades 
beslut om dels nyemission av B-aktier, dels delning av 
aktier. Besluten, som registrerades hos Bolagsverket 
den 27 april 2021, innebar att Bolagets aktiekapital 
uppgick till 500 000 SEK och att antal aktier uppgick 
till 2 500 000. Vid samma bolagsstämma beslutades 
om emission av 4 000 000 teckningsoptioner 
(”Sponsoroptioner”). Teckningspremie för 
sponsoroptionerna har erlagts med 40 000 TSEK.

Den 25 maj 2021 hölls ytterligare en extra 
bolagsstämma där beslut fattades om dels 
nyemission av A-aktier, dels nyemission av 
teckningsoptioner (”Investeraroptioner”). Besluten, 
som registrerades hos Bolagsverket den  
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26 maj 2021, innebär att aktiekapitalet uppgår till  
2 500 000 SEK och att antal aktier uppgår till 10 000 000 
A-aktier och 2 500 000 B-aktier. Vid samma bolagsstämma 
beslutades om emission av 10 000 000 Investeraroptioner. 
A-aktierna och Investeraroptionerna emitterades som sk 
units, bestående av en A-aktie och en Investeraroption. Ingen 
separat teckningspremie erlades för teckningsoptionerna (se 
vidare not 1). Teckningslikviden, totalt uppgående till  
1 000 000 TSEK, har placerats på ett spärrat konto (escrow) 
hos välrenommerat kreditinstitut. Teckningslikviden redovisas 
under övrig fordran och ingår inte i nettokassan  
(se vidare not 3).

Bolagets tillgångar består främst av medel på spärrat 
bankkonto om 1 000 000 TSEK samt kassa och bank om  
17 229 TSEK. Eget kapital uppgår per den 30 juni till  
1 006 012 TSEK (vilket exkluderar det redovisade värdet av 
Investeraroptioner om 9 600 TSEK som redovisas som skuld, 
se vidare not 1).

Kassaflöde för perioden  
12 februari 2021 – 30 juni 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  
5 799 TSEK och kassaflöde från investeringsverksamheten 
uppgick till -1 000 000 TSEK avseende placering av 
bruttoemissionslikviden på spärrat bankkonto. Kassaflöde 
från finansieringsverksamheten uppgick till  
1 011 405 TSEK, vilket till fullo avser emissionslikvider för 
aktier och sponsoroptioner enligt ovan med avdrag för 
transaktionskostnader hänförliga till emissionen av A-aktier.
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Anställda och ersättningar
Bolaget har per den 30 juni 2021 fyra anställda, 
varav en uppbär lön. Inget styrelsearvode utgår.
APACs aktie
APACs A-aktier är från den 26 maj 2021 noterade på 
Nasdaq Stockholm, Main Markets SPAC-lista under 
kortnamnet APAC. Per den 30 juni 2021 uppgick 
antal registrerade aktier till 12 500 000, varav  
10 000 000 A-aktier och 2 500 000 B-aktier som 
innehas av sponsorerna, båda med ett kvotvärde 
om 0,20 SEK per aktie.
Utgivna teckningsoptioner (Sponsoroptioner) och rätt 
till framtida teckningsoptioner (Investeraroptioner)
Sponsoroptioner
Den 25 mars 2021 beslutade extra bolagsstämma 
om emission av 4 000 000 teckningsoptioner som 
utgivits till en premie om 10 SEK per teckningsoption, 
innebärande en total inbetald likvid om 40 000 TSEK. 
Teckningsoptionerna har en löptid om 7 år och ger 
innehavaren rätt att för varje option teckna 1 st B-aktie till 
en kurs om 115 SEK per aktie under förutsättning att ett 
företagsförvärv slutförts. Teckningsoptionerna medför 
att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 
800 TSEK och antalet aktier med högst 4 000 000 antal 
B-aktier vid full teckning. 
Investeraroptioner
Den 25 maj 2021 beslutade extra bolagstämma om 
emission av 10 000 000 teckningsoptioner som kommer 
utges utan särskild premie. Teckningsoptionerna 
är utgivna så att för varje A-aktie som tecknats, får 
tecknaren en teckningsoption. Teckningsoptionerna ges 
dock inte ut till tecknaren förrän i samband med att ett 
företagsförvärv genomförs. Teckningsoptionerna har 
en löptid om 5 år och ger innehavaren rätt att för varje 
två optioner teckna 1 st A-aktie till en kurs om 115 SEK. 
Teckningsoptionerna medför att Bolagets aktiekapital 

Övriga upplysningar
kan komma att öka med högst 1 000 TSEK och antalet 
aktier med högst 5 000 000 A-aktier vid full teckning.
Bolaget har rätt att påkalla inlösen av 
Investeraroptionerna om stängningskursen 
för A-aktierna uppgår till minst 180 SEK vid 20 
handelsdagar under en period om 30 handelsdagar 
som slutar tre handelsdagar före meddelande om 
inlösen av Investeraroptioner. Om Bolaget påkallar 
inlösen ska optionsinnehavare äga rätt att teckna 
A-aktier under en period om 30 handelsdagar från 
meddelandet om inlösen av Investeraroptioner. I 
samband med tecknlng vid Bolagets begäran om 
inlösen av Investeraroption, ska Bolaget äga rätt 
att besluta om optionsinnehavare ska (i) erhålla 
kontantavräkning för ett belopp som motsvarar 
mellanskillnaden av 115 SEK och 180 SEK, (ii) få 
teckning av A-aktier verkställd, eller (iii) genomföra 
teckning genom nettostrike.
I samband med lösen kan optionsinnehavarna av både 
Sponsor- och Investeraroptioner utnyttja en möjlighet 
att använda värdet av optionerna som likvid för nya 
B- respektive A-aktier. Antalet aktier som då utges 
samt utspädningen kommer därmed att vara mindre. 
Även det tillförda egna kapitalet kommer att uppgå 
till ett lägre belopp än det högsta möjliga. Sedvanliga 
justeringsvillkor för teckningskursen finns för de fall 
Bolaget gör en eller flera av fond-, företrädes- eller 
riktade emissioner. Dock ligger inte de emissioner 
som eventuellt görs i samband med ett framtida 
företagsförvärv till grund för någon justering av 
teckningskursen.
Spärrat bankkonto (Escrow)
Bruttoemissionslikviden från emissionen av A-aktier 
har i sin helhet placerats på ett escrow konto hos 
välrenommerat kreditinstitut som löper utan ränta de 
första 12 månaderna.

Aktieägare
De tio största aktieägarna per den 30 juni 2021 framgår i tabellen nedan.

Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier %
NRS Holding AB  
(Hans Eckerström)

500 000 579 168 1 079 168 8,63

Carnegie Strategifond 1 000 000 - 1 000 000 8.00

M2 Asset Management AB 1 000 000 - 1 000 000 8.00

Richard Båge 200 000 579 168 779 168 6.23

Förvaltnings AB Lappkärret 
(Peder Egnell)

70 000 537 501 607 501 4.86

Movestic Livförsäkring AB 575 890 - 575 890 4.61

AB Stena Finans 500 000 - 500 000 4.00

Futur Pension 484 929 - 484 929 3.88

SEB AB, Luxembourg branch 478 000 - 478 000 3.82

Försäkrings AB Avanza Pension 459 783 - 459 783 3.68

Tio största aktieägare 5 268 602 1 695 837 6 964 439 55.72

Övriga aktieägare 4 731 398 804 163 5 535 561 44.28

Totalt antal aktier 10 000 000 2 500 000 12 500 000 100%
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet och dess bransch

Bolaget är nybildat, utan verksamhetshistorik och 
Bolaget har inte tidigare genererat och genererar inte 
några intäkter. 

Det finns en risk att Bolaget inte kommer att genomföra 
ett förvärv under investeringsperioden, bland annat på 
grund av att det för Bolaget tillgängliga rörelsekapitalet 
inte är tillräckligt för att fullborda ett förvärv. Bolaget 
står inför omfattande konkurrens och andra utmaningar 
som kan göra det svårt att identifiera målbolag och 
fullborda ett förvärv.

Strukturen med förvärvsbolag är inte beprövad i Sverige, 
villkoren för förvärvsbolag är inte standardiserade och 
eventuell negativ uppmärksamhet riskerar att påverka 
APAC negativt. 

Brister i eller avsaknad av relevant information i en 
framtida due diligence (företagsbesiktning) utförd av 
Bolaget i samband med ett förvärv medför en risk för att 
alla relevanta överväganden eller skyldigheter avseende 
målbolaget inte identifieras. Om investeringsperioden är 
nära att löpa ut finns det en risk att det blir svårare för 
Bolaget att förhandla ett förvärv till fördelaktiga villkor. 

Även om Bolaget genomför ett förvärv finns det en 
risk att målbolaget inte utvecklas i linje med Bolagets 
förväntan. Bolagets framgång kan vara beroende av 
kompetens hos vissa anställda eller konsulter hos 
målbolaget och det finns en risk att inte målbolaget 
kommer kunna anställa eller behålla personal i 
anslutning till förvärvet.

Covid-19 kan utlösa en finansiell kris vilket skulle kunna 
försena eller förhindra fullbordandet av ett förvärv.

Risker relaterade till finansieringen av förvärv och 
driften av Bolaget innan ett förvärv genomförs

Ett förvärv som inte genomförs kan ändå medföra 
väsentliga kostnader och få väsentlig negativ påverkan 
på efterföljande försök att identifiera och förvärva ett 
annat målbolag. För att fullfölja förvärvet kan Bolaget 
behöva extern skuldfinansiering från tredje part.

Risker relaterade till det spärrade kontot

Bruttolikviden från emissionen av A-aktier och 
Investeraroptioner har placerats på det spärrade 
kontot som Bolaget har begränsad tillgång till. Om 
en betydande del av Bolagets A-aktieägare påkallar 
inlösen av sina A-aktier i samband med ett förvärv kan 
det försvåra möjligheterna för Bolaget att uppnå en 
välanpassad finansieringsstruktur.

Risker relaterade till styrelse och ledning samt 
potentiella intressekonflikter

Bolaget riskerar att påverkas negativt av förlusten av 
en medlem i Bolagets styrelse eller ledningsgrupp. 

Sponsorerna kommer att direkt och indirekt inneha 
B-aktier och Sponsoroptioner, vilket kan medföra 
en intressekonflikt då sponsorerna kan få incitament 
att fokusera på att fullborda ett förvärv istället för ett 
objektivt urval av ett lämpligt målbolag för förvärvet. 

Legala och regulatoriska risker

Att uppfylla noteringskraven på relevant 
marknadsplats som bedrivs av Nasdaq Stockholm AB 
i samband med ett förvärv kan bli betungande och 
det finns en risk att den förvärvade verksamheten inte 
uppfyller relevanta noteringskrav. Bolaget kan komma 
att kvalificera som en alternativ investeringsfond. 
Bolaget kan vara exponerat för skatterisker.

För fullständig beskrivning av risker och 
osäkerhetsfaktorer se även prospekt avseende 
Inbjudan till förvärv av A-aktier i Aligro Planet 
Acquisition Company AB (publ) samt upptagande till 
handel på Nasdaq Stockholm, tillgängligt på apac.se 
under fliken Notering.
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Resultaträkning i sammandrag
Resultaträkning

Rapport över totalresultat

TSEK 2021-04-01 
2021-06-30

2021-02-12
2021-06-30

Nettoomsättning - -

Övriga externa kostnader -2 689 -5 149

Personalkostnader -269 -269

Rörelseresultat -2 958 -5 418
Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader - -

Finansnetto - -
Resultat före skatt -2 958 -5 418
Skatt - -

Periodens resultat -2 958 -5 418

Resultat per aktie före och  
efter utspädning (SEK)

-0,45 -1,27

TSEK 2021-04-01 
2021-06-30

2021-02-12
2021-06-30

Periodens resultat -2 958 -5 418
Poster som har omförts eller kan 
omföras till periodens resultat:

- –

Poster som inte kan omföras  
till periodens resultat:

- -

Periodens övrigt totalresultat - -
Periodens totalresultat -2 958 -5 418
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Balansräkning i sammandrag
TSEK 2021-06-30

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar (not 3) 1 000 000

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

647

Kassa och bank (not 4) 17 229

Summa omsättningstillgångar 1 017 876

Summa tillgångar 1 017 876

Eget kapital och skulder
Eget kapital (not 5)

Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 500

Summa bundet eget kapital 2500

Fritt eget kapital
Överkursfond 968 930

Balanserade vinstmedel m.m. 40 000

Periodens resultat -5 418

Summa fritt eget kapital 1 003 512

Summa eget kapital hänförligt till bolagets ägare 1 006 012

Kortfristiga skulder
Investeraroptioner (not 1) 9 600

Leverantörsskulder 716

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

1 548

Summa kortfristiga skulder 11 864

Summa eget kapital och skulder 1 017 876
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Eget kapital hänförligt till bolagets ägare

TSEK 2021-04-01 
2021-06-30

2021-02-12
2021-06-30

Eget kapital vid periodens ingång 38 040 25

Totalresultat för perioden
Periodens resultat -2 958 -5 418

Periodens övrigt totalresultat - -

Totalresultat för perioden -2 958 -5 418

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Nyemission B-aktier - 475

Erhållen premie teckningsoptioner - 40 000

Nyemission A-aktier  
(exklusive optionselement)

990 400 990 400

Transaktionskostnader  
hänförliga till emission av A-aktier

-19 470 -19 470

Totala transaktioner med ägare 970 930 1 011 405

Eget kapital vid periodens slut 1 006 012 1 006 012

Rapport över förändring av eget kapital



Kassaflödesanalys i sammandrag

TSEK 2021-04-01 
2021-06-30

2021-02-12
2021-06-30

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -2 958 -5 418

Justering för poster som  
inte ingår i kassaflödet

- -

Betald inkomstskatt - -

-2 958 -5 418

Ökning (-) minskning (+)  
av rörelsefordringar

-647 -647

Ökning (+) minskning (-) av  
rörelseskulder inklusive 
optionselement

9 404 11 864

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 799 5 799

Investeringsverksamheten
Placering på spärrat konto (escrow) -1 000 000 -1 000 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 000 000 -1 000 000

Finansieringsverksamheten
Nyemission B-aktier - 475

Erhållen premie teckningsoptioner - 40 000

Nyemission A-aktier  
(exklusive optionselement)

990 400 990 400

Transaktionskostnader  
hänförliga till emissionen av A-aktier

-19 470 -19 470

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 970 930 1 011 405

Periodens kassaflöde -23 271 17 204

Likvida medel vid periodens början 40 500 25
Likvida medel vid periodens slut 17 229 17 229

9
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Aligro Planet Acquisition Company AB (”APAC”) är ett svenskt publikt bolag, (organisationsnummer 559301-7261) 
med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget registrerades den 12 februari 2021 och har ett räkenskapsår som slutar den 
30 juni. APACs A-aktier registrerades på Nasdaq Stockholm den 26 maj 2021, som ett sk ”special purpose acquisition 
company” enligt de reviderade reglerna för Nasdaq Stockholm, Rulebook Main Market.

Övriga upplysningar

ÖVERENSSTÄMMELSE MED  
NORMGIVNING OCH LAG

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet 
med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 
bestämmelser i årsredovisningslagen. Då bolaget är 
nybildat finns ingen fastställd årsredovisning ännu 
varvid väsentliga tillämpade redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder beskrivs nedan. Upplysningar 
enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella 
rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga 
delar av bokslutskommunikén.

APAC upprättar sina finansiella rapporter enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation 
Redovisning för juridiska personer, RFR 2. Även av 
Rådet för finansiell rapportering utgivna uttalanden 
för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär 
att bolaget i årsredovisningen för den juridiska 
personen skall tillämpa samtliga av EU antagna 
IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom 
ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn 
till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg 
som skall göras från IFRS.

FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE  
AV APACs FINANSIELLA RAPPORTER

APACs resultaträkning och balansräkning är 
uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, 
medan rapporten över totalresultat, rapporten över 
förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen 
baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden.

APACs funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvalutan för bolaget. Det innebär att 
de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. 
Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till 
närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade 
till historiska anskaffningsvärden.

KLASSIFICERING M M

Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 
mer än tolv månader räknat från balansdagen medan 
omsättningstillgångar i allt väsentligt består av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader räknat från balansdagen. Långfristiga 
skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som bolaget 
per rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt att 
välja att betala längre bort i tiden än tolv månader 
efter rapportperiodens slut. Har bolaget inte en 
sådan rätt per rapportperiodens slut – eller innehas 

skuld för handel eller förväntas skuld regleras 
inom den normala verksamhetscykeln – redovisas 
skuldbeloppet som kortfristig skuld.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 
diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls.

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter och kostnader består av 
ränteintäkter respektive räntekostnader på 
bankmedel. Ränteintäkter på fordringar och 
räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den 
ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade 
framtida in- och utbetalningar under den 
förväntade räntebindningstiden blir lika med 
det redovisade värdet av fordran eller skulden. 
Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp 
av emissionskostnader och liknande direkta 
transaktionskostnader för att uppta lån.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument som redovisas i 
balansräkningen inkluderar på tillgångssidan främst 
medel stående på escrow konto samt likvida medel. 
På skuldsidan återfinns främst leverantörsskulder 
och upplupna kostnader samt derivatskuld 
avseende Investeraroptioner. Finansiella instrument 
redovisas initialt till instrumentets verkliga värde, 
motsvarande dess anskaffningsvärde, med tillägg 
för transaktionskostnader. Medel på escrow-
konto redovisas som omsättningstillgång då de 
förväntas användas under företagets normala 
verksamhetscykel, det vill säga vid förvärv av 
målbolag.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp 
i balansräkningen när bolaget blir part enligt 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran tas 
upp när bolaget presterat och avtalsenlig skyldighet 
föreligger för motparten att betala, även om faktura 
ännu inte skickats. Skuld tas upp när motparten 
har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger 
att betala, även om faktura ännu inte mottagits. 
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget 
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del 
av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 

1. Redovisningsprinciper
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eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell 
skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt 
att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att 
reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt 
realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget 
förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. APACs 
finansiella tillgångar som är föremål för bedömning 
av förväntade kreditförluster utgörs uteslutande av 
medel placerade på bankkonton hos välrenommerade 
kreditinstitut. Den mycket låga risken hos dessa banker 
medför att förväntade kreditförluster är obefintliga.

A-AKTIER OCH RÄTT TILL  
FRAMTIDA INVESTERAROPTIONER

Investerares köp av A-aktie i samband med 
börsnoteringen inkluderar en rätt att vid bolagets 
förvärv av målbolag erhålla en option, där två optioner 
ger rätt att köpa en A-aktie. Det belopp bolaget erhållit 
vid noteringen fördelas på en del för A-aktierna och en 
del för rätten att erhålla en option.

Det belopp som är hänförligt till A-aktien har redovisats 
i eget kapital. Enligt RFR 2 ska ett finansiellt instrument 
som enligt årsredovisningslagen (ÅRL) utgör eget kapital 
inte redovisas som en skuld. Eftersom A-aktierna utgör 
en del av bolagets aktiekapital utgör de också eget 
kapital enligt ÅRL. Det belopp som investerare investerat 
i samband med noteringen blir återbetalningsbart 
antingen till investerare som begär inlösen i samband 
med att förvärv av målbolag genomförs eller till samtliga 
investerare om inget förvärv genomförs inom gällande 
tidsramar. Med anledning av rätten för investerare att 
återkräva investerat belopp bedöms att detta belopp vid 
full tillämpning av IFRS (IAS 32 Finansiella instrument: 
Klassificering) troligen hade klassificerats som skuld. 
Rätten att återkräva investerat belopp upphör i 
samband med eventuellt förvärv av målbolag, varvid 
skuldklassificering i enlighet med IAS 32 också skulle 
upphöra.

De optioner som investerare kan erhålla kan regleras 
på ett av tre olika sätt – brutto i form av de aktier 
som optionerna ger rätt till, i form av nettoreglering i 
det antal aktier som motsvarar värdet på optionerna 
respektive i form av kontanter motsvarande värdet på 
optionerna. Med anledning av att inte alla alternativa 
regleringssätt ger upphov till klassificering som eget 
kapital, redovisas värdet på investerares rätt att erhålla 
investeraroptioner som derivatskuld till verkligt värde via 
resultatet.

UTGIVNA SPONSOROPTIONER OCH B-AKTIER

De B-aktier och teckningsoptioner som gavs ut till 
sponsorer i tidig fas av bolagets skapande förvärvades 
till det totala verkliga värdet på dessa instrument. 
Bolaget hade vid den tidpunkten inte ännu upparbetat 
några värden utöver det belopp som sponsorerna 
investerade. Dessa instrument bedöms utgöra 
incitament för sponsorernas utförande av tjänster 
till bolaget, bland annat i form av fullföljande av 
börsnotering och förvärv av målbolag. Instrumenten 
redovisas därför i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade 

ersättningar. Eftersom verkligt värde erlagts finns 
ingen kostnad att redovisa.

Optionerna kan regleras endast i aktier i APAC, 
antingen en aktie per option genom betalning av 
lösenkursen eller genom nettoreglering i aktier 
motsvarande optionernas värde. Eftersom reglering 
bara kan ske i aktier redovisas det totala belopp 
som erlagts för B-aktierna och optionerna som 
egetkapitalreglerat, med redovisning av erlagt 
belopp i eget kapital. 

SKATTER

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
årets resultat utom då underliggande transaktion 
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år, med tillämpning av de 
skattesatser som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen, hit hör även justering av 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden med utgångspunkt 
i temporära skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig 
på hur redovisade värden på tillgångar eller 
skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller 
i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna 
skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast 
i den mån företagsledningen bedömer att det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas mot 
skattepliktiga överskott under de närmaste åren. 
Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras 
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan 
utnyttjas. Per den 30 juni 2021 har inget av Bolagets 
underskottsavdrag aktiverats.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser 
och vars förekomst bekräftas endast av en eller 
flera osäkra framtida händelser eller när det finns 
ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller 
avsättning på grund av att det inte är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas eller inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel i kassaflödesanalysen utgörs 
uteslutande av medel placerade på bankkonton hos 
välrenommerade kreditinstitut, men inkluderar inte 
medel på escrowkonto.

NYA OCH ÄNDRADE IFRS SOM  
ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under 
kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats 
vid upprättandet av dessa finansiella rapporter.
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ett escrow avtal. Ingen räntekostnad eller ränteintäkt 
utgår för det spärrade kontot.

Upprättandet av bokslutskommunikén kräver 
att företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Den huvudsakliga 
redovisningsmässiga bedömning som gjorts avser 
redovisningen av utfärdade teckningsoptioner. 
Redovisningen beskrivs ovan i not 1.

2. Uppskattningar och bedömningar

Den likvid om 1 000 MSEK som erhölls vid emission 
av A-aktier samt rätt till Investeraroptioner (sk units) 
har i sin helhet placerats på ett spärrat bankkonto hos 
bank som endast får betala ut likviden i enlighet med 

3. Övriga fordringar

Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 1 500 TSEK och högst 6 000 TSEK med ett antal aktier om lägst 
7 500 000 och högst 30 000 000. Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B, båda med samma rösträtt. Utöver 
vad som anges i bolagsordningen ska aktie av serie A och aktie av serie B äga lika rätt.

I samband med bolagets börsintroduktion i maj har en nyemission genomförts av 10 000 000 A-aktier, vilket ökat 
aktiekapitalet med 2 000 TSEK, varefter bolagets aktiekapital uppgår till 2 500 TSEK och antalet aktier till 12 500 
000, varav 10 000 000 A-aktier och 2 500 000 B-aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om  
0,20 SEK per aktie.

5. Eget kapital och vissa  
finansiella instrument

Vid perioden utgång uppgår behållningar i kassa och 
bankmedel till 17 229 TSEK. Dessa medel är placerade 
på bankkonton hos välrenommerade kreditinstitut.

4. Kassa och bank

Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier

Antal registrerade  
aktier den 12 februari

– 25 000 25 000

Nyemission B-aktier – 475 000 475 000

Split 5:1 – 2 000 000 2 000 000

Nyemission A-aktier 10 000 000 - 10 000 000

Antal registrerade  
aktier den 30 juni

10 000 000 2 500 000 12 500 000

I samband med emissionen av B-aktier i mars utgavs 4 000 000 teckningsoptioner av serie 2021:1 (sponsoroptioner) 
till en teckningskurs om 10 SEK per option där villkoren beskrivs nedan. I villkoren för de i maj emitterade A-aktierna 
föreligger en rätt för innehavarna att under vissa villkor erhålla maximalt 10 000 0000 teckningsoptioner av serie 
2021:2 (investeraroptioner) vederlagsfritt där villkoren beskrivs nedan. Villkoren för de olika instrumenten kan 
sammanfattas som följer:

1. A-aktier: I samband med att bolaget offentliggör kallelse till bolagsstämma där ett företagsförvärv 
ska godkännas, kommer innehavare av A-aktier att från offentliggörande av kallelsen till fem dagar 
efter bolagsstämman, kunna begära inlösen av A-aktier. Lösenbeloppet ska vara 100 SEK per aktie 
med förbehåll för de begränsningar som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och att det finns 
tillräckliga utdelningsbara kontanta medel.

2. Investeraroptioner: Varje A-aktie som emitterats och inte inlösts kommer att berättiga innehavaren att 
erhålla en vederlagsfri teckningsoption av serie 2021:2 i samband med att företagsförvärvet fullbordas. 
Två optioner berättigar till tecknande av en A-aktie för en teckningskurs om 115 SEK per aktie från och 
med registrering av optionerna hos Bolagsverket till och med det tidigare av fem år efter slutförande 



I perioden har transaktioner med närstående främst omfattat att aktieägare har tecknat sig för aktier och 
teckningsoptioner enligt ovan samt ett ingående av hyresavtal med NRS Holding AB. Samtliga transaktioner 
har skett på marknadsmässiga villkor.

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

av förvärvet och den 31 maj 2028. Bolaget har under vissa förutsättningar rätt att påkalla inlösen av 
optionerna som beskrivs på sidan 4.

3. B-aktier: kan på begäran av innehavaren omvandlas från B-aktie till A-aktie från och med att 
företagsförvärvet fullbordats, dock inte innan avstämningsdagen för tilldelning av investeraroptioner 
har passerats. Därmed kan inte B-aktier medföra någon rätt att erhålla investeraroptioner.

4. Sponsoroptioner: varje teckningsoption av serie 2021:1 ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie 
för en teckningskurs om 115 SEK per aktie från och med 31 maj 2021 till och med 28 maj 2028, 
under förutsättning att företagsförvärvet slutförts. Bolagets styrelse kan besluta om att tillämpa en 
omräknad teckningskurs.

6. Transaktioner med närstående

7. Händelser efter balansdagen

13
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Richard Båge

Bengt Baron

Jenny Keisu

Ordförande

Styrelseledamot

Magnus Silfverberg

Helene Willberg

Peder Egnell

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Verkställande direktörStyrelseledamot

Stockholm den 14 juli 2021

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké: 14 juli 2021

Årsredovisning kommer att avges vecka 35

Årsstämman kommer att ske genom  
poströstning den 30 september 2021
Delårsrapport 1 juli – 30 september: 15 oktober 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Eckerström (IR)

Tel: +46 70 572 02 72 
E-post: hans.eckerstrom@apac.se

Peder Egnell (VD)

Tel: +46 70 603 39 64 
E-post: peder.egnell@apac.se

Anna Sundberg (CFO)

Tel: +46 70 845 03 91 
E-post: anna.sundberg@apac.se

Denna information är sådan information som Aligro Planet Acquisition Company AB är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 7.30 CET.

Offentliggörande

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som företaget står inför.
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I den finansiella rapporten finns ett antal finansiella mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen. 
Dessa nyckeltal ger kompletterande information och används för att hjälpa såväl investerare som ledning att 
analysera företagets verksamhet. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte 
alltid jämförbara med mått som används av andra företag.

Alternativa nyckeltal

Definitioner

TSEK 2021-06-30 2021-03-31

Nettokassa
Kassa och bank 17 229 40 500

Räntebärande skulder - -

Nettokassa 17 229 40 500

Soliditet
Eget kapital 1 006 012 38 040

Totala tillgångar 1 017 876 40 500

Soliditet, (%) 99 94

Icke IFRS-nyckeltal Beskrivning Motiv för användning

Räntebärande skulder Räntebärande skulder, kortfristiga 
och långfristiga med tillägg för 
räntebärande avsättningar.

Visar storleken på bolagets 
finansiering i form av 
räntebärande skulder.

Nettokassa / (nettoskuld) 
(-/+)

Kassa och bank med avdrag 
för räntebärande skulder (dvs 
behållning på escrow kontot, 
som redovisas som övrig fordran 
inkluderas inte).

Ett mått på bolagets finansiella 
position. Visar hur mycket likviditet 
som skulle bli kvar om samtliga ränte-
bärande skulder skulle betalas.

Soliditet Eget kapital dividerat med 
totala tillgångar, redovisat 
som en procentsats.

Visar hur stor del av tillgångarna som 
är finansierade med eget kapital




