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Oktober – december 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 20,0 Mkr (11,1), där omsättningen från RedBridge konsoliderats från 19 novem-

ber

• Årliga återkommande intäkter per 31 december 2021 uppgick till 53,6 Mkr (39,0), en ökning med 37 procent

• EBITDA-resultatet uppgick till -2,7 Mkr (-3,2), varav -2,0 Mkr förvärvsrelaterade kostnader

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,6 Mkr (-5,8), varav -2,0 Mkr förvärvsrelaterade kostnader

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 Mkr (-5,0)

• Periodens resultat uppgick till -6,1 Mkr (-2,0) motsvarande -0,22 kr (-0,30) per aktie och efter full utspädning till 

-0,21 kr (-0,30)

Januari – december 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 52,4 Mkr (45,7), där omsättningen från RedBridge konsoliderats från 19 novem-

ber

• Årliga återkommande intäkter per 31 december 2021 uppgick till 53,6 Mkr (39,0), en ökning med 37 procent 

• EBITDA-resultatet uppgick till -7,7 Mkr (-11,5), varav -2,0 Mkr förvärvsrelaterade kostnader

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -18,1 Mkr (-21,9), varav -2,0 Mkr förvärvsrelaterade kostnader

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,7 Mkr (-8,7)

• Periodens resultat före skatt uppgick till -19,0 Mkr (-23,1)

• Periodens resultat uppgick till -19,1 Mkr (-19,0) motsvarande -0,87 kr (-1,16) per aktie och efter full utspädning 

till -0,83 kr (-1,13) 

Väsentliga händelser under perioden
 
Binero meddelade den 18 oktober att man förvärvar bolagen RedBridge AB och RedBridge Technology AB. Bola-
gen är verksamma inom containerteknologi, modern applikationsutveckling och IT-drift med tillhörande tjänster.  
RedBridge-bolagen omsatte 76,2 Mkr för helåret 2021 med ett rörelseresultat på 3,7 Mkr. Köpeskillingen uppgick 
till 98,5 Mkr, varav 60,0 Mkr erlades kontant och 38,5 Mkr erlades genom nyemission av aktier i Binero till säljarna. I 
köpeskillingen ingick likvida medel om 14,1 Mkr. Binero tillträdde aktierna 19 november 2021 och RedBridge konsoli-
deras från tillträdesdagen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens utgång.

Delårsrapport januari – december 2021
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för RedBridges plattformstjänster, vilket innebär 
att vi nu tillhandahåller en kraftfull container-
plattform på en svensk molntjänst. Dessutom 
tillför RedBridge specialister inom automatisering, 
digital infrastruktur och modern 
applikationsutveckling.

Med förvärvet ökar Binero väsentligt intäktsbasen 
och lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt. 
Vid utgången av året uppgick våra återkommande 
intäkter till 53,6 Mkr (39,0), en ökning med 37%. 
Vi har en stabil kundbas och har tagit ett stort 
steg mot vår vision, att bli Sveriges ledande leve-
rantör av moln- och plattformstjänster byggda på 
öppna standarder och öppen källkod.

Ett kvartal med fokus på genomförande av för-
värvet

Försäljningen under fjärde kvartalet ökade jäm-
fört med föregående år och uppgick till 20,0 Mkr 
(11,1). EBITDA för kvartalet förbättrades jämfört 
med föregående år och uppgick till -2,7 Mkr 
(-3,2). Detta trots engångskostnader på 2,0 Mkr 
hänförligt till förvärvet av RedBridge. Vi ser även 

Förvärvet av RedBridge ökar kundbas och åter-
kommande intäkter

Genom förvärvet av RedBridge stärker vi ytter-
ligare vår position som det första svenska börs-
noterade företaget med fokus på öppen källkod 
och öppna standarder med eget miljöfokuserat 
datacenter. Det var ett stort steg att förvärva ett 
bolag som är mer än dubbelt så stort som 
Binero, samtidigt var det en avgörande milstolpe i 
vår tillväxtresa. Syftet med förvärvet var att skapa 
förutsättningar för att kunna växa snabbare, att 
förstärka teamet med ytterligare spjutspetskom-
petens inom applikationsutveckling och 
containerteknologi samt att utöka kundbasen. 

Binero tillträdde aktierna 19 november 2021 och 
vi är nu ett kvalificerat team på 60 medarbetare 
och en upparbetad kundbas bland större företag, 
offentlig sektor, digitala tillväxtbolag och 
e-handel. 

Tillsammans tillhandahåller Binero och RedBridge 
ett brett utbud av tjänster baserade på öppna 
standarder och öppen källkod. Bineros högpres-
terande och säkra molntjänster blir nu även bas 

VD kommentar
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en fortsatt fin utveckling av de användarbaserade 
intäkterna som i årsomräknat format uppgick till 
2,3 Mkr, vilket är en ökning med 15% jämfört med 
kvartalet innan.

Svenska Skatteverket satte ner foten om digitala 
plattformar

Molntjänstmarknaden domineras fortsatt av de 
amerikanska molntjänstleverantörerna, men vi ser 
ett ökat intresse för, och även användande av, 
europeiska molntjänster. Det har nu snart gått två 
år sedan ogiltigförklarandet av dataskyddslagen 
Privacy Shield genom den så kallade Schrems 
II-domen. Men anammandet av regulatoriskt
efterlevande molntjänster har gått långsamt då
marknaden valde att inta en avvaktande håll-
ning i frågan. I höstas satte så en arbetsgrupp
med Skatteverket i förarsätet ned foten med sin
rapport om digitala samarbetsplattformar, i vilken
man redogör för vilka molntjänster som rent
regulatoriskt kan användas i offentlig sektor. Man
visade i rapporten att det finns fullgoda alter-
nativ till de globala aktörerna, som tillämpar och
följer svenska och europeiska persondatalagar.
Rapporten satte fart på debatten och vi såg en
ökning av förfrågningar på vår svenska molntjänst
i slutet av året.

Partnerskap för ökad räckvidd och distribution

Viktiga partnerskap har etablerats som ökar 
distribution, räckvidd och kännedom. En ny 
partner är Pexip, en norsk koncern som levererar 
videobaserad kommunikation och samarbete, har 
utsett Binero till distributionspartner. Samarbetet 
innebär att Pexip-lösningen nu distribueras på 
Bineros lokala, helt GDPR-kompatibla molnplatt-
form, vilket ger en idealisk lösning för kunder som 
ställer höga krav på dataintegritet, till exempel 
finansiella tjänster, hälso- och sjukvård och myn-
digheter. 

Ökad kännedom och stärkt position med mark-
nadsföringsinsatser

Under året har vi regelbundet genomfört varu-
märkesundersökningar och under 2021 har vi sett 
en tydlig ökning i kännedom om Bineros uppda-
terade varumärke och position på marknaden, 
samt vad våra tjänster byggda på öppna standar-
der innebär och vilka fördelar den bär med sig. 
Det är idag fler IT-köpare som förknippar Binero 
med molntjänster än med vår tidigare affär inom 
webbhotell.

Nästa steg

2021 har liksom 2020 präglats av pandemin, 
med tuffa restriktioner som begränsat samhäl-
let, företag och människor, men starten på 2022 
ger för handen att vi nu får se samhället öppna 
upp. Vårt 2022 inleds med att vi hittar det nya 
normala i vårt sammanslagna bolag där Binero 
och RedBridge ska bli ett. Ett samgående kräver 
sina insatser och jag vill rikta ett stort tack till 
våra medarbetare på Binero och RedBridge för er 
positiva inställning till vårt samgående och ert 
engagemang för ett samgående där ett plus ett 
blir tre! Nu fortsätter vi vår resa mot målet att bli 
en ledande leverantör av moln- och plattforms-
tjänster baserade på öppna standarder.

Stockholm i februari 2022  
Charlotte Darth, VD Binero Group
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Ett samgående för tillväxt
 
RedBridge tillför Binero betydande omsättning 
med återkommande intäkter och stabil lönsam-
het. För helåret 2021 omsatte RedBridge 76,2 
Mkr, och visade ett rörelseresultat på 3,7 Mkr.

Genom förvärvet av RedBridge stärker Binero 
sitt erbjudande inom digital infrastruktur, contai-
nerteknologi och modern applikationsutveckling 
vilket skapar ytterligare möjlighet för tillväxt. 

Verksamheterna har kompletterande kunderbju-
danden inom exempelvis offentlig sektor, digitala 
tillväxtbolag och e-handel, vilket stärker den 
gemensamma positionen på marknaden och ger 
ett bredare erbjudande till kunderna.

Om RedBridge
 
RedBridge AB startade hösten 2003 och grunda-
de dotterbolaget RedBridge Technology AB 2011. 

RedBridge är pionjärer inom öppen källkod och 
specialister inom automatisering av digital infra-
struktur, containerteknologi, såsom Kubernetes, 
och modern applikationsutveckling 

Visionen är att vara den ledande drifts- och kon-
sultpartnern med specialister inom infrastruktur 
baserad på Öppna standarder och Open Sour-
ceprodukter. RedBridge är idag 40 medarbetare 
med kontor i Stockholms city.

RedBridge är nu en del av Binero Group

”RedBridge har långa kundrelationer och våra 
engagerade, kunniga medarbetare är mycket 
uppskattade bland våra kunder. Samgåendet 
med Binero gör att vi nu kan erbjuda våra kunder 
framtidssäkrade molntjänster till våra kunder 
och spännande utvecklingsmöjligheter för våra 
medarbetare.”

Citat Stefan Andersson,  
VD och medgrundare RedBridge AB
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Containerplattform för automation och  
skalbarhet

I portföljen har vi förutom våra molntjänster 
även en standardiserad containerplattform som 
bygger på öppna standarder och öppen källkod. 
Under de senaste åren har containerteknologin 
exploderat på den svenska marknaden. Att driva 
sina applikationer i en container gör det lätt att 
automatisera uppsättningen av applikationer och 
gör det också möjligt att låta uppsättningen skala 
efter behov. Behoven kring containers skiljer sig 
mellan olika bolag och användningsområden, 
Binero stödjer därför Kubernetes som en ren 
container-as-a-service (CaaS) i sin molntjänst. 
Den används av kunder som själva vill adminis-
trera sina containers från ax till limpa. Dessutom 

Bineros  moln- och plattformstjänster  är  ut-
formade  för  kunder med höga krav på infor-
mationssäkerhet och minimal miljöpåverkan. 
Gemensamt för alla tjänster Binero levererar är 
att de bygger på öppna standarder och öppen 
källkod. Vår specialistkompetens inom applika-
tionsutveckling, automatisering och managering 
av molntjänster hjälper kunder till framgångsrik 
användning av moln- och plattformstjänster. 

Marknadsledande publik molntjänst med öppen 
standard ger flexibilitet och dataintegritet

Bineros molnbaserade infrastruktur är baserad på 
den marknadsledande öppna standarden Open-
Stack. Tjänsten Binero erbjuder är flexibel, fullt 
automatiserad och baserad på självbetjäning via 
en webbportal. Användare kan själva med några 
få, enkla steg skapa och administrera sin moln-
infrastruktur. Det går även att styra infra-
strukturen programmatiskt genom standard-
iserade anrop mot vårt standardiserade gräns-
snitt s.k. API.

Tjänsten levereras från klimatfokuserade data-
center i Sverige med mycket hög tillgänglighet. 
Data i tjänsten lämnar aldrig Sverige då datahal-
larna är placerade inom Sveriges gränser. 

Utöver de mer traditionella funktionerna i en 
molntjänst som beräkningskapacitet, nätverk och 
lagring har Binero under 2021 adderat funktiona-
litet för GPU-beräkningar (Graphics processing 
unit) där man använder grafikkort som stöd för 
artificiell intelligens och maskininlärning.

Våra erbjudanden
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erbjuder vi en managerad plattform baserad på 
OpenShift. OpenShift är rik på funktionalitet och 
är en så kallad plattform som tjänst. Det innebär 
att Binero tar hand om all hantering under kun-
dens applikationslager

Observability för transparens och automatiserad 
metrik

I tillägg till den publika molntjänsten och contai-
nerplattformarna, erbjuder Binero en plattform 
för Observability, det vill säga observering och 
övervakning med tillhörande konsulttjänster. 
Observability innebär förenklat att automatiskt 
hantera och visualisera metrik från IT-miljön, till 
exempel logghantering, övervakning, visualisering 
och automatiska åtgärder. Med ökad användning 
av molntjänster och containeriserade miljöer är 
behovet av transparens och synlighet ännu högre 
än tidigare, samtidigt som kraven och metoderna 
har förändrats. Binero arbetar leverantörsobero-
ende med lösningar som bygger på öppna stan-
darder och öppen källkod.

Privata molntjänster och colocation

I Bineros erbjudande finns standardtjänsten 
colocation i vårt klimatsmarta datacenter. Co-
location innebär att företag eller organisation 
själv äger sin utrustning, det vill säga sina servrar. 
Det är vanligt att svenska myndigheter har det 
som krav på sina IT-leverantörer. För företag och 
organisationer med särskilda krav på säkerhet 
tillhandahåller vi även privata molntjänster, det vill 
säga molntjänster på servrar som är dedikerade 
till ett specifikt företag eller organisation. Skillna-
den mellan de privata och publika molnen är att 
i ett privat moln har du din egen miljö, medan du 
i ett publikt moln delar infrastruktur med andra 
kunder.
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Datacenter med fokus på hållbarhet och  
säkerhet
 
Som bas för våra tjänster finns vårt hypermoder-
na datacenter i Vallentuna norr om Stockholm. 
Bineros datacenter DSC01 är ett av världens 
mest klimatsmarta, och belönades som första 
anläggning i världen med en unik certifiering. Den 
globala miljömärkningen Fossil Free Data gavs till 
Binero eftersom vi möter strikta krav på energi-
effektivitet, låga koldioxidutsläpp, använder 100 
procent förnybar el till driften av vårt datacenter 
och värmer upp fastigheter med överskottsvär-
men.

Specialistkonsulter och managerade tjänster 

Binero är en professionell partner med fram-
tidsinriktade kompetensområden. Med Bineros 
plattformar inom publika moln och container, kan 
kunderna öka sin innovationskraft med digitala 
lösningar. Med rätt partnerskap kan kunderna 
snabbare nå målet. Binero har specialistkonsul-
ter som arbetar närmare kunden och kundens 
team för att förstå kundens behov och tillämpa 
bästa arbetsprocesser för att ta kunden från idé 
till färdig lösning. Bineros samlade tjänsteutbud 
fokuserar på att automatisera dataflöden och 
infrastruktur, att skapa tjänstearkitekturer för  
kundens utvecklare att nyttja och att flytta  
kundens lösningar till molnet.
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Strategi

Som utmanare på en växande marknad för 
molntjänster och containerplattformar byggda på 
öppna standarder och öppen källkod har Binero 
en ambitiös tillväxtstrategi. Den utveckling som 
sker i Sverige och Europa, där efterfrågan på 
europeiska molntjänster ökar, ger Binero ett 
utmärkt utgångsläge för tillväxt. Förvärvet av 
RedBridge under fjärde kvartalet 2021, stärker 
ytterligare vårt erbjudande kring containertek-
nologi och specialistkunskap om modern app-
likationsutveckling. Med våra tjänster som är 
skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant har 
vi ett starkt erbjudande till såväl offentlig sektor 
och stora företag som till digitala tillväxtbolag. I 
korthet bygger vår strategi på följande initiativ:

• Satsa på ökad marknadsnärvaro och försäljning, 
direkt och via partnerskap, samt kundnära sam-
arbeten genom fortsatta satsningar på försäljning 
och marknadsföring, utveckla partnerskap för 
kompletterande tjänster, produkter och applika-
tioner, samt ökad räckvidd och distribution av 
våra produkter och tjänster.

Affärsidé

Binero Group utvecklar och levererar ledande 
moln- och plattformstjänster byggda på öppna 
standarder och öppen källkod, till verksamheter 
som eftersträvar högsta möjliga dataintegritet 
och hållbarhet. I nära samarbete skapar våra spe-
cialistkonsulter värde för kunderna och bidrar till 
att utveckla deras affärer

Finansiella mål

Styrelsen i Binero har fastställt följande 
långsiktiga finansiella mål:

• Bineros mål är att uppnå en årlig ökning av 
nettoomsättningen med minst 30 %. 

• Detta mål ska nås genom en kombination av 
organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt skall 
uppnås genom mer- och korsförsäljning till både 
nya och befintliga kunder samt genom 
marknadsföringsinsatser. 

• Bineros mål är att uppvisa en 
rörelsemarginal om minst 25 %.

Affärsidé, mål och strategi
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• Investera i snabb utveckling av moln- och 
plattformstjänster genom att hålla fortsatt hög 
utvecklingstakt för Binero.Cloud där den tekniska 
utvecklingsplanen baseras på en tät dialog med 
våra kunder och på teknologitrender, samt 
vidareutveckla våra tekniska plattformar, vilket 
omfattar en managerad containerplattform base-
rad på OpenShift, samt en Observabilityplattform 
för självbetjäning och automatiserad övervakning 
av driftsmiljöer.

• Rekrytera tekniska specialister och talanger 
för att ytterligare stärka vår position genom att 
erbjuda våra medarbetare möjligheter att bygga 
ledande moln- och plattformstjänster på öpp-
na standarder, samarbeta med våra kunder och 
partners i spännande uppdrag och se till våra 
medarbetares behov med ett flexibelt förhåll-
ningssätt med stor vikt vid jämställdhet, respekt 
och arbetsmiljö.

• Gå i bräschen för hållbar teknologileverans 
genom att producera våra molntjänster i vårt 
eget klimatsmarta datacenter som är certifierat 
med miljömärkningen Fossil Free Data från Node 
Pole och arbeta för ett jämställt företag, både i 
samband med rekrytering och vid utveckling av 
medarbetare.

• Växa med selektiva förvärv genom att fortsätta 
utvärdera bolag med kompletterande plattformar 
för öppna standarder, kundavtal och team av 
tekniska specialister. 

Affärsidé, mål och strategi
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”AktivBo sökte en kraftfull och lättanvänd 
europeisk molntjänst som bygger på öppna 
standarder för att kunna träna och drifta våra 
maskininlärningsmodeller. Bineros molntjänst 
ger oss verkligen den möjligheten! Att vi 
dessutom får en lösning som garanterar data-
skydd för våra kunders data, är ytterligare en 
anledning till att vi väljer samarbete med Binero”

Anton Persson, 
CTO på AktivBo AB 

AktivBo startades 1991 för att utveckla en metod 
som kunde medverka till att höja service- och 
förvaltningskvaliteten i fastighetsbranschen. 
Idag är AktivBo är ett datadrivet kunskaps- och 
plattformsföretag som ger ett helhetsstöd till 
fastighetsbolag i arbetet med kunddrivna effek-
tivitets- och lönsamhetsförbättringar. Genom 
datainsamling, datadriven analys och agerbara 
insikter skapas underlag för styrning av fastig-
hetsbolagens verksamhet. Över 450 bostads- 
och fastighetsbolag i totalt åtta länder mäter och 
jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo.

Utmaningen 

AktivBo ställer miljontals frågor varje år för både 
små och stora bolag och behandlar personupp-
gifter i stor volym då många kundundersökningar 
görs i Europa. På grund av de stora datavolymer-
na sökte man därför en europeisk GDPR-säker 
molntjänst som bygger på öppna standarder.  
AktivBo behövde utökad kapacitet i sin AI-platt-
form för att kunna kunna träna och drifta maski-
ninlärningsmodeller, som hjälper till att ta beslut 
baserad på historisk data. Efter utvärdering av 
olika leverantörer föll valet på Bineros publika 
molntjänst.
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AktivBo använder Bineros publika moln för 
kraftfull AI-baserad bearbetning  

av stora datavolymer
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Lösningen 

Bineros publika molntjänst är byggd på öppna 
standarder och är en lättanvänd, standardiserad 
tjänst som konsumeras i en modern och transpa-
rent ”pay-as-you-go”-modell. Tack vare Bineros 
grafikkortsacceleration (GPU-acceleration) kan 
alla AI-applikationer, som maskininlärning, köras 
på ett snabbt och effektivt sätt i molnet, vilket 
skapar möjligheter för kraftfull analys och bear-
betning av data. Paketeringen av olika tilläggs-
tjänster gör det enkelt att komma igång med 
användandet av molntjänsten och ny funktionali-
tet läggs till löpande.

Resultatet  

AktivBo kan nu skapa en avancerad maskininlär-
nings-pipeline som samtidigt är helt GDPR-säker, 
vilket gör att de kan utveckla nästa generations 
AI-tjänster för sin analysplattform. Detta betyder 
mycket för fastighetsbolagskunderna, då de nu 
får ta del av agerbara insikter av historiska data 
på ett nytt sätt.
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Oktober - december 2021

Intäkter

De totala intäkterna uppgick under perioden till 
20,0 Mkr (11,1). Ökningen av omsättningen beror 
på förvärven av bolagen Redbridge AB och Red-
bridge Technology AB där tillträdet skedde den 
19 november 2021.

 
Resultat

EBITDA uppgick till –2,7 Mkr (-3,2). Denna för-
bättring är dels ett resultat av anpassningen till 
Bineros nya verksamhet med kompetensväxling 
och utfasning av kostnader för avvecklade delar 
av bolagets verksamhet, men RedBridgebolagen 
har också bidragit med ett positivt EBITDA på 0,3 
Mkr för perioden 19 november till 31 december. 
Kvartalet har också belastats med kostnader för 
förvärvet och vissa omstruktureringskostnader på 
cirka 2 Mkr.

Rörelseresultatet EBIT uppgick till -5,6 Mkr (-5,8).
Av de totala rörelsekostnaderna på -25,6 Mkr 
(-16,9) utgjorde övriga externa kostnader -13,8
Mkr (-8,6), personalkostnader -8,9 Mkr (-5,7) 

Kvartalsvis information

Nettoomsättning, Mkr

Rörelseresultat, EBITDA, Mkr

Rörelseresultat EBIT, Mkr

Periodens resultat, Mkr

Resultat per aktie, kronor

Kv3 2021

9,4

−0,2

−2,6

−2,8

−0,14

Kv2 2021

11,4 

−0,8

−3,6

−3,8

−0,19

Kv1 2021

11,6

−3,9

−6,1

−6,4

-0,32

Kv4 2020

11,1

−3,2

−5,8

−2,0

-0,10

Finansiell information

samt av- och nedskrivningar -2,9 Mkr (-2,6).
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 
netto -0,4 Mkr (-0,3). Resultatet före skatt upp-
gick till -6,0 Mkr (-6,1). Periodens resultat per 
aktie före utspädning till -0,22 kr (-0,30) och efter 
utspädning till -0,21 kr (-0,30). 

Kassaflöde

Under perioden var kassaflödet från den löpande 
verksamheten -5,2 Mkr (-5,0), varav förändringen 
av rörelsekapitalet var -2,2 Mkr (-5,5). 

Investeringsverksamheten har belastat kassaflö-
det med -48,5 Mkr (-2,3). Kassaflödet från  
finansieringsverksamheten var -46,4 Mkr (-0,0). 
Av investeringarna på 48,5 Mkr bestod förvärvet 
av RedBridgebolagen för huvuddelen. Finansie-
ring av förvärvet har gjorts dels via banklån på 
23,5 Mkr, dels via en kontantemission från hu-
vudägarna på 23,2 Mkr. Resterande köpeskilling 
erlades via en apportemission riktad till säljarna 
av RedBridgebolagen på 38,2 Mkr. Vid förvärvet 
fanns en kassa i Redbridgebolagen på 14,1 Mkr 
som ingick i köpeskillingen.

Kv4 2021

20,0 

−2,7

−5,6

−6,1

−0,22
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Januari - december 2021

Intäkter

De totala intäkterna uppgick till 52,4 Mkr (45,7).
I de totala intäkterna inkluderas intäkter för Red-
bridgebolagen för perioden 19 november till 31 
december uppgående till 9,4 Mkr.

Resultat

EBITDA, uppgick till -7,7 Mkr (-11,5) och rörelsere-
sultatet uppgick till -18,1 Mkr (-21,9). Av de totala 
rörelsekostnaderna på -70,6 Mkr (-67,5) utgjorde 
övriga externa kostnader -38,2 Mkr (-33,5), 
personalkostnader -22,0 Mkr (-23,8) samt
av- och nedskrivningar -10,4 Mkr (-10,4).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till net-
to -0,9 Mkr (-1,2). Resultatet före skatt uppgick till 
-19,0 Mkr (-23,1). Periodens resultat per aktie före 
utspädning uppgick till -0,87 kr (-1,16)  och efter 
utspädning till -0,83 kr (-1,13).

Kassaflöde

Under perioden var kassaflödet från den löpande 
verksamheten -12,7 Mkr (-8,7), varav förändring-
en av rörelsekapitalet var -4,1 Mkr (0,2). Perio-
dens kassaflöde påverkades av förvärvskostna-
der och i jämförelsetalet för kassaflödet 2020 
ingår inbetalning på 8,7 Mkr av en resterande 
likvidpost uppkommen i samband med avyttring 
av webbhotellverksamheten.

Investeringsverksamheten har belastat kassaflö-
det med -54,9 Mkr (-4,3). Under 2021 har kassa-
flödet främst belastats med förvärvet av RedBrid-
gebolagen men även gjorda investeringar i Binero 
Cloud och uppdaterade säkerhetssystem.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten upp-
gick till 43,7 Mkr (-173,8). Under november 2021 
upptogs banklån och gjordes riktade 
nyemissioner för att finansiera förvärvet av 
RedBridgebolagen och under andra kvartalet 
2020 gjordes en utdelning på 169 Mkr till 
aktieägarna efter försäljningen av webbhotell-
verksamheten.

Likviditet och finansiering

Kassa per den 31 december 2021 uppgick till 
28,4 Mkr jämfört med 52,3 Mkr vid årets ingång. 
Soliditeten uppgick till 56% (61%).

Medarbetare och organisation

Vid utgången av december 2021 hade Binero 
Group 57 (22) anställda. Under perioden januari 
till och med december var i snitt 25 (23) anställda 
i Bolaget.

Ökningen per den 31 december beror på att 37 
medarbetare från RedBridgebolagen nu är inklu-
derade.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 6,8 
Mkr (10,6) för perioden januari till och med de-
cember 2021. Moderbolagets rörelseresultat upp-
gick till -14,9 Mkr (-11,6). Moderbolagets likvida 
medel uppgick till 1,3 Mkr jämfört med 40,1 Mkr 
vid årets ingång.

 



14
Binero Group AB (publ) |  114 78 Stockholm 

binero.com | org.nr. 556264-3022 | 08-511 05 500  | ir@binero.com

Aktien

Bineros aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och har handelsbeteckningen BINERO.  
Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 47,3 Mkr per den 31 december 2021.

Ägare per 31 december 2021

Ägare

Arbona AB

Pejoni AB

Stefan Andersson

Richard Göransson

Jonas Feist

Whistler AB

Mölna Spar AB

Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)

Bilbros AB

MIC Värdepapper AB

Övriga aktieägare

Totalt antal aktier

Antal aktier

3 498 599

3 338 597

2 792 297

2 746 967

2 681 711

1 701 323

1 597 705

1 597 705

1 402 810

1 390 000

8 766 555

31 514 269

Andel av kapital/röster

11,1 %

10,6 %

8,9 %

8,7 %

8,5 %

5,4 %

5,1 %

5,1 %

4,5 %

4,4 %

27,8 %

100,0%

Optioner

Bolaget har fyra utestående tecknings-  
optionsprogram:

Incitamentsprogram I och II 2020/2023, vilka 
beslutades på bolagstämman den 15 april 2020. 
Teckningsoptionsprogrammen omfattar samman-
lagt 650 000 teckningsoptioner till styrelse och 
ledning. Varje option berättigar innehavaren att 
under perioden från och med den 1 juni 2023 till 
och med den 31 juli 2023 förvärva en aktie
till kursen 5,80 SEK/aktie. Ett fullt utnyttjande av 
optionsprogrammen skulle ge en utspädning på 
3,2 % av antalet aktier.

Incitamentsprogram I och II 2021/2024 vilka 
beslutades på bolagstämman den 6 maj 2021. 

Teckningsoptionsprogrammen omfattar samman-
lagt 650 000 teckningsoptioner till styrelse samt 
anställda och nyckelpersoner som arbetar som 
konsulter i Bolaget. Varje option berättigar inne- 
havaren att under perioden från och med den 1 
juni 2024 till och med den 31 juli 2024 förvärva 
en aktie till kursen 7,19 SEK/aktie.

Ett fullt utnyttjande av optionsprogrammen 
2021/2024 skulle ge en utspädning på 4,13 % av  
antalet aktier.

Närståendetransaktioner

Under kvartalet har ersättning till  styrelse och fö-
retagsledning utgått och i den mån transaktioner 
med närstående i övrigt har skett, så har dessa 
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baserats på vedertagna kommersiella villkor och 
prissättning i branschen och ingåtts under nor-
mala kommersiella villkor.

Risker och osäkerheter

En mer utförlig beskrivning av risker och osä-
kerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 
2020. Binero bedömer att inga väsentliga risker 
utöver de som nämns i årsredovisningen tillkom-
mit.

Hållbarhet

Bineros mål är att leverera solid och skalbar moln-
infrastruktur till företag och organisationer med 
hållbarhet och dataintegritet i fokus.
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att minska 
vår miljö- och klimatpåverkan samt resursanvänd-
ning. Genom att certifiera vårt miljöledningsar-
bete i enlighet med ISO 14001 säkerställer vi att 
vi tar ett så stort ansvar för miljön som möjligt 
gentemot kunder, personal, ägare, övriga intres-
senter och omvärlden.

Vårt datacenter DCS01 utanför Stockholm är 
byggt i samarbete med vår energipartner E.ON 
och tillämpar en cirkulär och klimatsmart modell.  
I juli 2020 erhöll vår anläggning, som första da-
tacenter i världen, den internationella miljömärk-
ningen Fossil Free Data Center. Certifieringen 
innebär att vi möter strikta krav på att vara ener-
gieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp och använda 
100% förnybar el.

En mer utförlig beskrivning av vår syn på, och 
vårt arbete med hållbarhet återfinns i årsredovis-
ningen för 2020.

Årsstämma 2021

Årsstämman för verksamhetsåret 2021
kommer att hållas den 5 maj 2022 kl 10:00 CEST.

Utdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas
för 2021. 

Revisorsganskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning 
av bolagets revisorer.

Inbjudan till presentation av Bineros 
bokslutskommuniké

Presentationen hålls på svenska och avslutas 
med en frågestund. Mötet startar den 24 februari 
2022 kl 11:00 CEST och är ungefär 30 minuter 
långt. Presentationsunderlaget kommer att göras 
tillgängligt på www.binero.com samma morgon.

Registrera dig för presentationen här. Vänligen 
anslut 5 minuter före utsatt starttid.

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport första kvartalet 2022 
27 april 2022

Årsstämma    
5 maj 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022
18 augusti 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022
26 oktober 2022

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_i40JopJvRUa3IPzCwkCXIQ
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För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Charlotte Darth 
Tel: +46 (08) 511 05 500

Aktuell information om Binero Group finns på den 
finansiella webbplatsen binero.com. Det går bra 
att kontakta bolaget via e-post ir@binero.com 
och via telefon 08-511 05 500.

Bineros aktie är listad på Nasdaq First North 
Growth Market med kortnamnet BINERO. 
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 
(tel. 08-50301550, ca@mangold.se). Denna 
information är sådan information som Binero 
Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående persons försorg, för offentlig-
görande den 24 februari 2022 kl. 08.00 CET.

Stockholm, den 24 februari 2022
Styrelsen i Binero Group AB (publ)
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Mkr

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens intäkter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella kostnader

Resultat före skatt

Skatt på periodens resultat

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter

Avvecklade verksamheter: 

Redovisat resultat från avvecklade verksamheter

Periodens resultat 

Antal aktier vid periodens utgång, tusental

Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning, tusental

Genomsnittligt antal aktier, tusental

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental

Resultat per aktie, kr

Resultat per aktie efter utspädning, kr

Resultat per aktie inkl. avvecklade verksamheter, kr

Resultat per aktie efter utspädning inkl. 
avvecklade verksamheter, kr

Helår 2021

52,4

0,1

52,5

−38,2

−22,0

−10,4

−70,6

−18,1

−0,9

−19,0

-0,1

-19,1

0,0

−19,1

31 514

32 814

21 826

22 910

−0,87

−0,83

−0,87

−0,83

Koncernrapport över totalresultatet
Kv4 2020

11,1

0,0

11,1

−8,6

−5,7

−2,6

−16,9

−5,8

−0,3

−6,1

0,0

-6,1

4,1

−2,0

19 889

19 889

19 889

20 539

−0,30

−0,30

-0,10

-0,10

Kv4 2021

20,0

0,0

20,1

−13,8

−8,9

−2,9

−25,6

−5,6

−0,4

−6,0

-0,1

-6,1

0,0

-6,1

31 514

32 814

27 639

28 939

−0,22

−0,21

−0,22

−0,21

Helår 2020

45,7

0,1

45,8

−33,5

−23,8

−10,4

−67,7

−21,9

−1,2

−23,1

0,0

-23,1

4,1

−19,0

19 889

20 149

19 889

20 376 

−1,16

−1,13 

−0,96

−0,93
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Mkr
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut

Uppskjutna skatteskulder

Långfristiga leaseskulder

Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

2020-12-31

7,0

44,4

0,5

51,9

 

5,7

3,2

52,3

61,2

113,1

68,6

0,0

0,0

17,6

0,0

17,6

0,0

5,7

Koncernbalansräkning i sammandrag

Mkr
Eget kapital och skulder

2021-12-31

97,3

48,3

0,2

145,8

 

14,3

10,1

28,4

52,8

198,6

111,6

13,1 

1,1

20,1

0,0

34,3

12,4

10,9
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Mkr
Förändring i koncernens egna kapital

Ingående eget kapital vid årets början

Kontantemission

Apportemission

Utdelning

Teckning optioner av styrelse och ledning

Periodens totalresultat 

Utgående eget kapital

2021-12-31

68,6

23,4

38,4

0,0

0,3

-19,1

111,6

2020-12-31

256,2

0,0

0,0

-169,1

0,5

-19,0

68,6

Kortfristiga leaseskulder

Övriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

2020-12-31

5,6

15,6

26,9

44,5

113,1 

2021-12-31

10,0

19,4

52,8

87,0

198,6 
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Kv4 2021

−6,0 

0,0 

3,0

−3,0

0,9

-3,1

-2,2

-5,2

−48,5

-53,7

46,4

-7,3

35,7

28,4

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter 

Resultat före skatt, avvecklade verksamheter

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Helår 2021

-19,0

0,0

10,4

-8,6

3,3

-7,4

−4,1

-12,7

−54,9

−67,5

43,7

-23,9

52,3

28,4

Kv4 2020

−6,1

4,1

2,5

0,5

-0,7

−4,8

-5,5

−5,0

−2,3

−7,3

0,0

−7,3

59,6

52,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fodringar

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder

Förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens ingång 

Likvida medel vid periodens utgång

Helår 2020

−23,1

4,1

10,1

-8,9

12,9

-12,7

0,2

-8,7

-4,3

-13,0

-173,8

-186,8

239,1

52,3

Koncernens kassaflödesanalys  
i sammandrag

Mkr
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Mkr

Nettoomsättning

Summa rörelsens intäkter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från andelar i koncernföretag

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat före skatt

Lämnade koncernbidrag

Periodens resultat

Helår 2021

6,8

6,8

−18,9

−2,2

−0,6

−21,7

−14,9

0,0

−0,1

-15,0

0,0

−15,0

Helår 2020

10,6

10,6

−12,8

−8,8

−0,6

−22,2

−11,6

4,2

0,0

−7,4

−0,5

-7,9

Moderbolagets resultaträkning i  
sammandrag

Kv4 2020

3,4

3,4

−3,5

−2,1

−0,2

−5,8

−2,4

0,0

0,0

-2,4

−0,5

-2,9

Kv4 2021

2,3

2,3

−4,9

−0,9

−0,1

−5,9

−3,6

0,0

−0,1

-3,7

0,0

-3,7
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Mkr
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernbolag

Övriga fordringar

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Övriga kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

2021-12-31

9,3

1,0

110,0

120,3

47,5

1,9

1,3

50,7

171,0

99,0

13,1

13,1

10,4

41,1

7,4

58,9

72,0

171,0

2020-12-31

1,8 

1,7 

10,9 

14,4 

44,7 

1,9 

40,1 

86,7

101,1

51,7

0,0

0,0

0,0

41,2

8,2

49,4

49,4

101,1

Mkr
Eget kapital och skulder

Moderbolagets balansräkning i  
sammandrag
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Redovisningsprinciper

Binero Group upprättar sin koncernredovisning 
enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden 
från IFRS Interpretations Committee, såsom de 
antagits av EU för tillämpning inom EU. Delårs-
rapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. 
De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
som har tillämpats i delårsrapporten överens-
stämmer, om ej annat anges i rapporten, med de 
som tillämpades vid upprättandet av den senaste 
årsredovisningen. 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats 
i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet 
för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. Samma redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder tillämpas som i senaste 
årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar

Att upprätta finansiella rapporter i överens-
stämmelse med IFRS kräver att styrelsen och 
ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar 
och uppskattningar samt gör antaganden som 
påverkar tillämpningen av redovisnings-
principerna och de redovisade beloppen av 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 

Det verkliga utfallet kan avvika från dessa upp-
skattningar och bedömningar. Uppskattningarna 
och antagandena ses över regelbundet. 
Ändringar av uppskattningar redovisas i den 
period ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period, eller i den period 
ändringen görs och framtida perioder om 
ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder.
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Not 1: Koncernens nyckeltal 
Kvartalsvis information

Nettoomsättning, Mkr

Omsättningstillväxt, %

Nettoomsättning per anställd, Tkr

EBITDA, Mkr

EBITDA-marginal % 

EBIT, Mkr

EBIT-marginal %

Periodens resultat, Mkr

Resultat inkl. avvecklade verksamheter, Mkr

Resultat per aktie, kr

Resultat per aktie efter utspädning, kr

Genomsnittligt antal aktier, tusental

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr

Likvida medel, Mkr

Soliditet, %

Genomsnittligt antal anställda 

Antal anställda vid periodens slut

Helår 2021

52,4

14,7 % 

2 096

-7,7

−14,7 % 

-18,1

−34,5 %

−19,1

−19,1

−0,87

−0,83

21 826

22 910

−12,7

28,4

56 %

25 

57

Helår 2020

45,7

-31,3 %

1 987

−11,6 

-25,3 %

−21,9

−47,9 %

−23,1

−19,0

−1,16

−1,13

19 889

20 376 

-8,7

52,3

61 %

23

22

Noter

Kv4 2020

11,1

-35,2 %

529

−3,2

−28,5%

−5,8

−51,9 %

−6,1

−2,0

−0,30 

−0,30

19 889

20 539 

−5,0

59,6

61 %

21 

22

Kv4 2021

20,0

80,5 %

556

−2,7

-13,1 % 

−5,6 

−27,8 % 

−6,1

−6,1 

−0,22 

−0,21

27 639

28 939 

-5,2 

28,4

56 %

36 

57
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Den 19 november 2021 förvärvades samtliga aktier i Red-
Bridge AB och RedBridge Technology AB. Bolagen är verk-
samma inom containerteknologi, modern applikationsutveck-
ling och IT-drift med tillhörande tjänster.

De förvärvade bolagen omsatte tillsammans under helåret 
2021 76,2 Mkr och hade ett resultat före bosklutsdipositioner 
och skatt på 3,7 Mkr

De förvärvade bolagen inkluderas i koncernredovisningen från 
och med förvärvstidpunkten. Goodwill uppgår till 82,8
Mkr.

RedBridge AB och RedBridge Technology AB

Förvärvsanalys (KSEK) 

Anläggningstillgångar

Nyttjanderättstillgångar

Kostfristiga fodringar

Likvida medel

Uppskjuten skatteskuld

Leasingskulder kortfristiga

Övriga kortfristiga skulder

Leasingskulder långfristiga

Netto identifierbara tillgångar och skulder

Koncerngoodwill

Total

Beräkning av netto kassautflöde

Koncernens anskaffningsvärde

Förvärvslikvid i form av apportegendom

Förvärvskostnader

Förvärvade likvida medel

Netto kassautflöde

Verkligt värde redovisat  
i koncernen 

563

11 885

17 618

14 071

-938

-5 127

-15 509

-6 838

15 725

82 837

98 562

-98 562

38 612

-1 040

14 071

-46 919

Från förvärvsdatum till och med 31 december var intäkterna i 
de förvärvade bolagen 9,4 Mkr, med ett resultat före skatt
uppgående till -0,3 Mkr och med ett EBITDA på 0,3 Mkr.

Enligt IAS 38 - Immateriella tillgångar - skall det bokförda 
värdet på goodwill prövas årligen. Vid indikation på minskat 
värde, prövas det för nedskrivning enligt IAS 36. Koncernen 
undersöker varje år i det fjärde kvartalet , eller om indikatio-
ner uppkommer tidigare undner året, om nedskrivningsbehov 
föreligger vad gäller goodwill.

De förvärvsrelaterade utgifterna uppgick under 2021 till 1,0 
MSEK och har redovisats som förvärvskostnader i koncernens 
resultaträkning.

Not 2: Förvärv RedBridge AB och  
RedBridge Technology AB
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Not 3: Alternativa nyckeltal

Nettoomsättning per anställd, Tkr

Nettoomsättning, Mkr

Genomsnittligt antal anställda

Nettoomsättning per anställd, Tkr

EBITDA, Mkr och EBITDA-marginal % 

Rörelseresultat, Mkr

Av- och nedskrivningar, Mkr

EBITDA, Mkr

Nettoomsättning, Mkr

EBITDA-marginal %

Rörelsemarginal %

Rörelseresultat, Mkr

Nettoomsättning, Mkr

Rörelsemarginal %

Soliditet %

Eget kapital, Mkr

Totala tillgångar, Mkr

Soliditet %

Helår 2021

52,4

21

2 493

-18,1

10,4

-7,7

52,5

-14,7 %

-18,1

52,4

 -34,5 %

111,6

198,6

56 %

Helår 2020

45,7

23

1 987

-21,9

10,4

-11,5

45,7

-25,2 %

-21,9

45,7

-47,9 %

68,6

113,1

61 %

Kv4 2020

11,1

21

529

-5,8

2,6

-3,2

11,1

-28,5 %

-5,8

11,1

-51,9 %

68,6

113,1

61 %

Kv4 2021

20,0

36

556

-5,6

2,9

-2,7

20,0

-13,1 %

-5,6

20,0

-27,8 %

111,6

198,6

56 %

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget 
anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då 
de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på 
samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella 
mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabell 
presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges.
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Not 3: Alternativa nyckeltal

Nettoskuld, Mkr

Långfristiga skulder till kredit institut, Mkr

Övriga långfristiga finansiella skulder, Mkr

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, Mkr

Övriga kortfristiga finansiella skulder, MSEK

Likvida medel, Mkr

Helår 2021

13,1

1,1

12,4

0,0

-28,4

Helår 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

-52,3

Kv4 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

-52,3,

Kv4 2021

13,1

1,1

12,4

0,0

-28,4

Not 4: Definitioner

Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal 
anställda.

EBITDA
Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och 
avskrivningar.

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och 
avskrivningar, i förhållande till netto-
omsättning.

EBIT
Rörelseresultat 

Rörelsemarginal
Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättning.

EBT
Resultat före skatt

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter 
dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under 
perioden.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter 
utspädning
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter divi-
derat med vägt genomsnitt antal aktier under perioden 
efter utspädning med utestående optioner, aktieägar-
program och konvertibelrätter.

Soliditet
Utgående eget kapital i procent av totala 
tillgångar.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med räntebärande 
tillgångar och likvida medel.
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