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Bokslutskommuniké 2022 

 

Perioden oktober – december 2022 (jämfört med samma period 2021) 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 560 KSEK (1 001) 

• Resultat efter skatt uppgick till -4 844 KSEK (-1 966) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,12) 

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10 028 KSEK (25 182) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 170 KSEK (-1 279) 

 

Perioden januari – december 2022 (jämfört med samma period 2021) 

• Nettoomsättningen uppgick till 4 594 KSEK (4 068)* 

• Resultat efter skatt uppgick till -15 302 KSEK (-4 062) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,94 SEK (-0,25) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 404 KSEK (-5 912) 

 

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2022 

I början av oktober tecknades ett samarbetsavtal med brittiska Bumblebee EV Limited. 

I november ingick bolaget ett partnerskap med Power Circle, elkraftsbranschens 

intresseorganisation i Sverige, för utökade möjligheter till kunskapsutbyte och samarbeten. 

I december tecknades ett samarbetsavtal med P-Air AB.  

Sonja Thorngren utsågs till tf VD i samband med att tidigare VD Jan Berggren lämnade 

bolaget.  

Marknaden informeras om att Sonja Thorngren tf VD och CFO lämnar bolaget på egen 

begäran. Hon behåller sina positioner tills en ersättare är på plats, dock senast till i början av 

februari 2023.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Peter Persson utsågs till VD och Athena Nicolaides till CFO per den 1 februari 2023. 
 

Strategiskt samarbetsavtal tecknades med EasyPark.  
 
* I jämförelsesiffran 2021 ingår en engångsintäkt om 1,5 MSEK avseende försäljning av källkod 
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VD har ordet  

Kära aktieägare, 

Som nytillträdd VD för bolaget så vill jag passa på att uttrycka min tacksamhet och glädje över att fått 

möjligheten till att leda detta spännande företag. Vi befinner oss i en framtidsbransch och är 

fortfarande i början av en tillväxtresa med enorma möjligheter både nationellt och internationellt.  

Vi lägger ett år bakom oss med både plus och minus på kontot. Vi uppvisar en fin tillväxt i antalet 

uppkopplade laddpunkter (ca 278%) under året vilket bygger långsiktigt värde och intäkter men 

samtidigt har uppstartsavgifterna varit lägre än planerat vilket leder till ett sämre resultat än 

förväntat. Bolaget genomförde under fjärde kvartalet en del viktiga åtgärder, detta för att skapa ett 

tydligare kund-, produkt- och tillväxtfokus. Förändringar kring administrativa funktioner genomfördes 

också vilket innebär att vi krymper kostnadsmassan kring dessa. Under första kvartalet 2023 börjar vi 

se effekterna av dessa förändringar och den fulla effekten kommer avspegla sig under kvartal två. 

Fokus för bolaget kommande period är att hålla hög takt kring att välkomna nya kunder. Genom att 

samarbeta nära med våra existerande kunder och att hjälpa dem få ut vår teknik i alla deras 

operationella miljöer kommer vi också se fortsätt tillväxt kring de återkommande intäkterna.  

Omsättningen 2022 stannande på ca 4.5MSEK vilket är en ökning om 78% om man avräknar en 

engångspost 2021 (försäljning av källkod avseende annan verksamhet). 

Vi kan se att omsättningen i januari 2023 är 457% jämfört med januari 2022 samt att resultatet var 

7% bättre vilket ger en indikation på att vi är på rätt väg efter de omstruktureringar vi genomfört de 

senaste månaderna. 

Jag upplever fortsatt högt intresse och aktivitet kring potentiella kunder och samarbetspartners med 

många intressanta diskussioner. Detta är ett tecken på att vi ligger rätt positionerade mot 

marknaden med våra kunder och budskap. Vi kunde bl.a. meddela tidigare denna månad att vi 

tecknat ett strategiskt samarbete med Easypark vilket är i linje med vilka typer av avtal som vi 

kommer addera in under den närmaste tiden. 

Även om vi lever i en turbulent tid med omvärldsfaktorer som skapar osäkerhet så känner jag en 

stark känsla av positivitet då i det närmaste en hel värld efterfrågar våra tjänster. Det skapar en bra 

grund att stå på och ger också oss en bra möjlighet att göra många och fina affärer under året. Jag tar 

detta uppdrag största allvar och är glad att just du är med på den här resan. 

Stockholm 2023-02-23   

 

 
Peter Persson 
VD ChargePanel AB (publ) 
 

 

 

Denna information är sådan information som ChargePanel AB (publ) är att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 FEBRUARI 2023 kl 08:30 (CET). 
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Finansiell information 

Nettoomsättning och resultat 
 
Bolagets nettoomsättning uppgick till 1 560 KSEK (1 001) under fjärde kvartalet och 4 594 
KSEK (4 068) under helåret.  
 
Bolagets återkommande intäkter under fjärde kvartalet avseende abonnemang, uppkopplade 
uttag och andra kringtjänster har ökat med ca 140% jämfört med samma period föregående 
år. Ökningen mot föregående kvartal är ca 26%. 
 
EBIT (rörelseresultatet) för fjärde kvartalet uppgick till -4 871 KSEK (-1 962) och -15 329 KSEK 
(-4 052) för helåret.  
 

Helårsresultatet påverkas negativt av återkrav på 213 KSEK avseende permitteringsstöd från 
2020. 
 

Likviditet och finansiering  
Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2022 till  
10 028 KSEK (25 182). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde 
kvartalet till -4 171 KSEK (-1 279) och för helåret till -15 404 KSEK (-5 913). 
  
Medarbetare  
Per den 31 december 2022 uppgick antalet anställda till 10,5 (7,75).  
 

Statistik 
Från januari 2022 till december 2022 har antalet uppkopplade uttag ökat med 278%. 
 
Transaktioner med närstående 
Under året har transaktioner med närstående skett enligt följande: styrelseledamot och COO 

Peter Persson har via bolag erhållit ersättning om 898 KSEK och styrelseordförande Johan 

Nordin har via bolag erhållit ersättning om 70 KSEK för tjänster relaterade till försäljning och 

tjänsteutveckling.  
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Bolagets resultaträkning 

 

 

Bolagets balansräkning 
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Förändring av eget kapital 

 

 

 

Kassaflödesanalys 
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Nyckeltal 

 

 

 

Definitioner nyckeltal  
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Övrig information 

Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
 
 
Aktien  
Kortnamn på First North:  CHARGE  
ISIN-kod:   SE0017083835  
Handelspost:  1 aktie 
 

 
 
Kommande rapporttillfällen:  
Delårsrapport Q1 2023  11 maj 2023 
Delårsrapport Q2 2023  24 augusti 2023 
Delårsrapport Q3 2023  14 november 2023 
Bokslutskommuniké 2023  22 februari 2024 
 
Rapporterna presenteras på ChargePanels webbplats chargepanel.com/sv/ir/ 
 

 

Stockholm 23 februari 2023 
 
Johan Nordin  Johan Haack  Per Holmstedt 
Ordförande  Ledamot  Ledamot 
 
 
Peter Persson  
VD    

file:///C:/Linda%20ChargePanel/IR-information/www.chargepanel.com/sv/ir/
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Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av: 
 
Peter Persson, VD 
E-post: peter.persson@chargepanel.com 
Telefon: +46704402498  
 
 
ChargePanel AB www.chargepanel.se www.chargepanel.com 
Skeppsbron 34 Tel: 08 120 325 00 
111 30 Stockholm Org nr: 556963-3182   
 
 
Certified Adviser 
Eminova Fondkommission 
Biblioteksgatan 3, 3 tr. E-post: Adviser@eminova.se 
111 46 Stockholm Tel: 08 684 211 10  
 

 

 

Om ChargePanel AB (publ)  

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-

lösningar inom e-mobilitet. 

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och 

hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels 

intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en 

användarvänlig app för laddning och är oberoende av både 

elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. 

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den 

tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta till sig utvalda 

strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, 

Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya samt Uganda och har antagit en tillväxtstrategi 

som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i 

nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare 

elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till 

elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners 

klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver. 

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på 

Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission. 

 

 

mailto:peter.persson@chargepanel.com
http://www.chargepanel.se/
http://www.chargepanel.com/
mailto:Adviser@eminova.se

