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Aligro Planet Acquisition Company AB 
(org. nr. 559301-7261) 

Delårsrapport kvartal 1,  
1 juli – 30 september 2021 
Belopp i TSEK 

 
2021.07.01 — 2021.09.30:  
 

Nettoomsättning: - 
Rörelseresultat: -641 
Resultat per aktie före och efter utspädning:  -0,05 SEK 
Nettokassa: 14 860 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
Aligro Planet Acquisition Company AB (”APAC” eller ”Bolaget”) höll den 30 september 2021 årsstämma. Årsstämman 
beslutade, bland annat, att fastställa resultat- och balansräkning, att disponera resultatet så att resultatet förs över i ny 
räkning och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Vidare omvaldes samtliga 
styrelseledamöter och Richard Båge omvaldes som styrelsens ordförande. KPMG omvaldes som revisionsbolag. Det 
beslutades även att inget styrelsearvode skulle utgå. 

FRAMTIDSUTSIKTER 
APACs verksamhet består uteslutande i att identifiera, utvärdera och förvärva ett målbolag. Bolaget har inlett arbetet med 

att identifiera målbolag och ser med tillförsikt på möjligheten att genomföra ett förvärv under investeringsperioden. 
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FINANSIELLA NYCKELTAL 

 
TSEK 

 2021-07-01- 
-2021-09-30 

2021-02-12- 
- 2021-06-30 

Nettoomsättning  - - 
    
Rörelseresultat  -641 -5 418 
    
Periodens resultat 
 

 -641 -5 418 

Resultat/aktie före och efter utspädning 
(SEK) 
 

 -0,05 -1,27 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 
 

 -828 5 799 

Nettokassa 
 

 14 860 17 229 

Soliditet (%)  99 99 
    
     

 
 

Finansiell översikt  
Utveckling under perioden 1 juli 2021 – 30 september 2021 
Bolaget har under perioden haft 641 TSEK i rörelsekostnader som främst avser revision och avgift till Nasdaq. 
 
Finansiell ställning 
Bolagets tillgångar består främst av medel på spärrat bankkonto om 1 000 000 TSEK samt kassa och bank om 14 860 TSEK. Eget 
kapital uppgår per den 30 september till 1 005 371 TSEK (vilket exkluderar det redovisade värdet av Investeraroptioner om 9 600 
TSEK som redovisas som skuld). 
 
Kassaflöde för perioden 1 juli 2021 – 30 september 2021 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -828 TSEK och då inga investeringar gjorts i perioden var kassaflöde från 
investeringsverksamheten noll. Utbetalning av tidigare reserverade transaktionskostnader avseende bolagets emission av A-aktier 
resulterade i ett kassaflöde från finansieringsverksamheten om -900 TSEK.  
 
Anställda och ersättningar 
Bolaget har per den 30 september 2021 tre anställda, varav ingen uppbär lön. Inget styrelsearvode utgår. 
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Övriga upplysningar 
 
Aktieägare 
De tio största aktieägarna per den 30 september 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 580 890 - 580 890 4,65 

AB Stena Finans 500 000 - 500 000 4,00 

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 494 487 - 494 487 3,96 

Futur Pension 484 929 - 484 929 3,88 

SEB AB, Luxembourg branch 478 000 - 478 000 3,82 

Tio största aktieägare 5 308 306 1 695 837 7 004 143 56,03 

Övriga aktieägare 4 691 694 804 163 5 495 857 43,97 

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. 
 
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 innehar direkt och indirekt 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 

 
TSEK 

 2021-07-01- 
-2021-09-30 

2021-02-12- 
-2021-06-30 

Nettoomsättning  - - 

    
Personalkostnader 
Övriga externa kostnader 

 -99 
-538 

-269 
-5 149 

Rörelseresultat  -637 -5 418 
    
Finansiella intäkter  - - 
Finansiella kostnader  -4 - 

Finansnetto  -4 - 
    

Resultat före skatt  -641 -5 418 
Skatt  - - 

Periodens resultat  -641 -5 418 
    
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)  -0,05 -1,27 

 
 
ÖVRIGT TOTALRESULTAT 

 
TSEK 

 2021-07-01- 
-2021-09-30 

2021-02-12- 
-2021-06-30 

Periodens resultat  -641 -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  -641 -5 418 
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Balansräkning i sammandrag 
 

TSEK  2021-09-30 2021-06-30 

TILLGÅNGAR    
    
Omsättningstillgångar    
Övriga fordringar (not 3)  1 000 000 1 000 000 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  549 647 
Kassa och bank (not 4)  14 860 17 229 

Summa omsättningstillgångar  1 015 409 1 017 876 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  1 015 409 1 017 876 
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital (not 5)    
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  2 500 2 500 

Summa bundet eget kapital  2 500 2 500 
    
Fritt eget kapital 
Överkursfond 

  
968 930 

 
968 930 

Balanserade vinstmedel m.m.   34 582 40 000 
Periodens resultat  -641 -5 418 

Summa fritt eget kapital  1 002 871 1 003 512 
    

Summa eget kapital   1 005 371 1 006 012 
 
Kortfristiga skulder 

   

Investeraroptioner (not 6)  9 600 9 600 
Leverantörsskulder  253 716 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  185 1 548 

Summa kortfristiga skulder  10 038 11 864 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 015 409 1 017 876 
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Rapport över förändring av eget kapital 
 
Eget kapital hänförligt till bolagets ägare 
 
TSEK 

 2021-07-01- 
-2021-09-30 

2021-02-12- 
-2021-06-30 

Eget kapital vid periodens ingång  1 006 012 25 
    
Totalresultat för perioden    
Periodens resultat  -641 -5 418 
Periodens övrigt totalresultat  - - 

Totalresultat för perioden  -641 -5 418 
    
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare    
Nyemission B-aktier  - 475 
Erhållen premie teckningsoptioner  - 40 000 
Nyemission A-aktier   - 990 400 
Transaktionskostnader hänförliga till emission av A-aktier  - -19 470 

Totala transaktioner med ägare  - 1 011 405 
    

Eget kapital vid periodens slut  1 005 371  1 006 012 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

 
TSEK 

 2021-07-01- 
-2021-09-30 

2021-02-12- 
-2021-06-30 

Den löpande verksamheten    
Resultat före skatt  -641 -5 418 
    
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  - - 
Betald inkomstskatt  - - 

  -641 -5 418 
    
Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar  98 -647 
Ökning (+) minskning (-) av rörelseskulder  -926 1 364 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -828 -4 701 

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - -1 000 000 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission B-aktier  - 475 
Erhållen premie teckningsoptioner  - 40 000 
Nyemission A-aktier (inklusive optionselement)  - 1 000 000 
Transaktionskostnader hänförliga till emission av A-aktier  -900 -18 570 

    -900 1 021 905 
    
Periodens kassaflöde  -2 369 17 204 
    

Likvida medel vid periodens början  17 229 25 
Likvida medel vid periodens slut  14 860 17 229 
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Övriga upplysningar 
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. 

 
1. Redovisningsprinciper 

ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i 
årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter 
även i övriga delar av delårsrapporten. 
 
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. APACs finansiella rapporter har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder som tillämpats vid upprättande av årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutades 30 juni 2021. 
 
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. 
 
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. 

 

2. Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av delårsrapporten 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. 
 

3. Övriga fordringar 
Den likvid om 1 000 000 TSEK 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 ett escrow avtal. Ingen räntekostnad 
eller ränteintäkt utgår för det spärrade kontot. 

 

4. Kassa och bank 
Vid periodens utgång uppgår behållningar i kassa och bankmedel till 14 860 TSEK. Dessa medel är placerade på bankkonto hos 
välrenommerat kreditinstitut. 
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5. Eget kapital 
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.  
 

6. Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde 
VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT  
Redovisat värde på tillgångar och skulder i rapport över finansiell ställning kan avvika från deras verkliga värde, bland att annat 
som följd av förändringar i marknadsräntor. APAC har dock ingen finansiell in- eller utlåning utöver banktillgodohavanden. I 
tabellen nedan framgår Bolagets finansiella instrument och bolaget bedömer att redovisat värde approximativt är detsamma som 
verkligt värde bland annat med avseende på posternas begränsade löptid. Bolaget redovisar värdet på investerares rätt att erhålla 
investeraroptioner som derivatskuld till verkligt värde via resultatet, vilken ingår i nivå tre i verkligtvärdehierarkin: 
 
• Nivå 1: Noterade ojusterade priser på officiella marknadsplatser för identiska tillgångar eller skulder. 
• Nivå 2: Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än inkluderade i nivå 1 antingen direkt, som prisnoteringar eller 
indirekt härledda från prisnoteringar. 
• Nivå 3: Data för tillgången eller skulden i fråga, som inte bygger på observerbara marknadsdata. 
 

 
 
 
 
2021-09-30 

 
Finansiella 

tillgångar till 
verkligt värde 
via resultatet 

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
upplupet 

anskaffningsvärde 

 
Finansiella 
skulder till 

verkligt värde 
via resultatet 

 
Finansiella 

skulder värderade 
till upplupet 

anskaffningsvärde 

 
 
 

Redovisat 
värde 

 
 
 

Verkligt  
värde 

Övriga fordringar - 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000 
Kassa och bank - 14 860 - - 14 860 14 860 
Investeraroptioner - - -9 600 - -9 600 -9 600 
Leverantörsskulder - - - -253 -253 -253 
Upplupna kostnader - - - -158 -158 -158 

Total - 1 015 409 -9 600 -411 1 004 849 1 004 849 

 
För bolaget förfaller finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde till största delen inom 3 månader och maximalt inom 1 år. 
 
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för den finansiella skulden, värderad i nivå 3 
(derivatskuld för Investeraroptioner).  

 
TSEK 

 2021-07-01 
-2021-09-30 

Verkligt värde 2021-06-30  9 600 
Totalt redovisade vinster och förluster:   
- redovisat i årets resultat (finansnettot)   

Verkligt värde 2021-09-30  9 600 

 

7. Transaktioner med närstående 
I perioden har inga transaktioner med närstående skett. 

 

8. Händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen. 
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 
 
 
 
Stockholm den 15 oktober 2021 
 
 
 
Richard Båge   Bengt Baron   Jenny Keisu 
Ordförande   
 
 
 

Magnus Silfverberg  Helene Willberg 
 
 
 

Peder Egnell 
Verkställande direktör 

 
 
 

 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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FINANSIELL KALENDER  
Delårsrapport 1 oktober – 31 december: 20 januari 2022 
Delårsrapport 1 januari – 31 mars: 21 april 2022 
 
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 
 
Offentliggörande 
Denna information är sådan information som Aligro Planet Acquisition Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 
oktober 2021 kl. 7.30 CET. 
 
  

mailto:hans.eckerstrom@apac.se
mailto:peder.egnell@apac.se
mailto:anna.sundberg@apac.se
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Alternativa nyckeltal 
 
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. 
 

 
TSEK 

 
2021-09-30 

  
2021-06-30 

    

NETTOKASSA    

Kassa och bank 
Räntebärande skulder 

14 860 

- 

 17 229 
- 

Nettokassa 14 860  17 229 

SOLIDITET    

Eget kapital 1 005 371  1 006 012 
Totala tillgångar 1 015 409  1 017 876 

Soliditet, % 99  99 
    
    

 

Definitioner 

 
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 
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