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VÄNDER TILL LÖNSAMHET OCH KRAFTIGT  

ÖKAD FÖRSÄLJNING

Finansiell information 

Första kvartalet  

 Nettoomsättningen uppgick till 88 388 KSEK (2 055), en 

ökning med 4 201 % jämfört motsvarande period 

föregående år. 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 

2 902 KSEK (-4 146), en förbättring med 7 048 KSEK 

jämfört motsvarande period föregående år. 

 Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad 

EBITDA) uppgick till 6 776 KSEK (-1 443), en förbättring 

med 8 219 KSEK jämfört med motsvarande period 

föregående år. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,06). 

 Periodens kassaflöde uppgick till 68 394 KSEK (-263).  

Proforma första kvartalet 1 

 Nettoomsättning uppgick till 193 827 KSEK (184 133). 

 Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad 

EBITDA) uppgick till 26 923 KSEK (17 288). 

 Totala intäkter uppgick till 201 446 KSEK (187 037). 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick  

till 23 555 KSEK (11 915). 

Väsentliga händelser första kvartalet 

 Styrelseledamot lämnar bolaget på egen begäran och 

Henrik Patek väljs som ny styrelseledamot fram till nästa 

årsstämma. 

 Bayn Group tecknar avtal om förvärv av The Humble Co. 

och avser emittera obligationer om 200 MSEK. 

 Bayn fullföljer förvärvet av The Humble Co.  

 Bayn fastställer finansiella mål och presenterar ny 

branding för gruppen. 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

 Bayn Group publicerar årsredovisning för 2020.  

 Bayn Group byter namn till Humble Group samt emitterar 

teckningsoptioner till incitamentsprogram på extra 

bolagsstämma. 

 Humble Group genomför emission av 20,5 miljoner aktier 

och tillför gruppen ca 502 MSEK.  

 Humble Group fullföljer förvärven av 5 bolag inklusive två 

fastigheter. 

 

Helår

Uppföljning av finansiella mål (KSEK)

Proforma 

2021 
1

Proforma 

2020 
1 2021 2020

Proforma 

Apr 2020 - 

Mar 2021 
1

Apr 2020 - 

Mar 2021
2020

Nettoomsättning 193 827 184 133 88 388 2 055 732 592 118 180 31 847

Justerat rörelseresultat (Justerad EBITDA) 
2

26 923 17 288 6 776 -1 443 81 622 -719 -8 938

Justerad EBITDA marginal 13% 9% 7% -57% 11% -1% -23%

2) Se sida 13 för mer information och definition av justerad EBITDA. 

Första kvartalet

1) Proforma inkluderar utöver bolagen förvärvade under 2020 även The Humble Company, Grahns Konfektyr, Kryddhuset, Nordic Sports Nutrition, Performance R US samt Viterna. 
För fler detaljer och definition av proforma, se sida 3. 

Rullande 12 månader
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HÖGRE LÖNSAMHET MED SYNERGIEFFEKTER
Det första kvartalet 2021 är spännande ur många aspekter. Till 

att börja med, så är det brytpunkten för när covid-19 slog till förra 

året och därmed en första avstämning för hur bolag anpassat sig 

och fortlever ett år in i pandemin. Världen tycks till synes ha 

stannat upp, men tempot i Humble har varit högre än någonsin. 

Trots rådande omständigheter och restriktioner har vi 

framgångsrikt förvärvat tolv bolag, genomfört fem riktade 

emissioner och dessutom noterat en obligation med två 

tillhörande emissioner. Vi har även etablerat en mycket stabil 

strukturell plattform som skapar stor potential till att leverera 

ökad avkastning på koncernens investeringar, samtidigt som vi 

expanderar våra bolag med innovation, tillväxt och högre 

lönsamhet. Det är en glädje att välkomna nya medarbetare och 

bolag att bli en del av framtidens FMCG-koncern, Humble Group. 

STARK UTVECKLING OCH SYNERGIER 

Den 12 mars 2020 slutfördes förvärvet av Pändy, och ur ett 

finansiellt perspektiv har koncernen haft en stark utveckling sedan 

dess. I den finansiella proforman, vilket visar hur vår utveckling 

hade sett ut om samtliga kommunicerade förvärv varit helägda 

från 1 januari, så har omsättningen under Q1 2021 ökat med 9 332 

% till hela 194 MSEK. Ännu roligare är det att vi samtidigt lyckats 

vända från historiska förluster till att redovisa vårt första kvartal 

med vinst, med totalt 27 MSEK i proforma justerat rörelseresultat 

(EBITDA) för perioden. Det innebär en organisk 

lönsamhetsförbättring för de underliggande verksamheterna med 

hela 98 %, en utveckling som grundas i hårt arbete och något vi 

alla är stolta över att lyfta fram. Samtidigt ger det oss även en 

styrka att framöver att kunna fortsätta växa lönsamt och addera 

ytterligare vinst och kassaflöden till koncernen. Med utfallet i hamn 

bevisar vi den kommunicerade plattformens nytta och en kapacitet 

att realisera synergier och förmågan att fortsätta utveckla och 

förädla bolagen som blir en del av Humble Group. Vårt team med 

alla dess entreprenörer och medarbetare är helt avgörande för 

bolagets positiva utveckling och ger oss kraft och självförtroende i 

att den antagna strategin att växa både organiskt och genom 

förvärv, ligger helt rätt i tiden och skapar goda förutsättningar att 

generera långsiktiga värden. 

 

Vår ambition att växa Humble till att bli ett attraktivt hem för 

entreprenörer inom framtidens FMCG (snabbrörliga 

konsumentvaror), har nog inte undgått någon vid det här laget. För 

att lyckas med detta så har vi utarbetat en tydlig plan, där vi 

kontinuerligt utvecklar den strukturella plattformen för ökad tillväxt 

och förbättrad lönsamhet. Flera av de initiativ som initierades 

redan under hösten 2020 har börjat ge resultat och jag känner mig 

trygg i att vi kommer kunna genomföra de nödvändiga åtgärder 

som krävs för att nå 2025 års finansiella målsättning. Redan nu 

börjar vi skönja de ekonomiska effekterna från gruppens synergier 

och jämfört med första kvartalet, innan de förvärvade bolagen blev 

en del av koncernen, så är utvecklingen mycket positiv. För mig är 

det ett kvitto på att vi inte bara håller ett högt tempo med nya 

uppköp, utan även har förmågan att utveckla befintliga strukturer 

och effektivisera processer för att kapitalisera på de underliggande 

värden som tidigare inte realiserats i respektive förvärvat bolag.  

Utan att gå in djupare på detaljer så har vi många intressanta 

projekt, där vi på kort tid kopplat in flera olika delar av vår allt större 

organisation och snabbt kunnat lansera en produkt från idé till en 

färdigpaketerad FMCG-produkt med både varumärke och breda 

distributionsmöjligheter. För oss är det viktigt att hålla en hög 

hastighet och innovationskapacitet för att säkerställa Humbles 

förmåga att agera dynamiskt med marknadens snabba utveckling. 

Det här ger oss ett konkurrensmässigt övertag jämte andra större 

och mer traditionella trögrörliga aktörer. 

 

FÖRVÄRVSPLATTFORM 

Under fjolåret bestod ledningsteamet endast av tre personer, vilket 

givetvis inneburit en del press på verksamheterna, samtidigt som 

vi hållit en förhållandevis hög förvärvstakt. I samband med 

uppköpet av The Humble Co., stärktes ledningens kärnkompetens 

på flera fronter. Exempelvis är förvärvsteamet nu betydligt större än 

tidigare, vilket även ger oss goda förutsättningar att intensifiera 

sourcingarbetet och identifiera fler lovande förvärvsobjekt som vi 

bedömer passar väl in i affärsmodellen. Med den strukturella 

plattformen som vi byggt är jag övertygad om att vi på ett effektivt 

sätt kommer kunna fortsätta växa genom förvärv och hålla ett 

högre tempo framgent. Marknaden för den här typen av 

konsoliderande och entreprenörsdrivna bolag är enorm och vi ser 

en ständigt ökande efterfrågan med inkommande leads från nya 

entreprenörer och bolag som inser värdet av att bli en del av 

Humble Group. Givet att vi besitter betydligt mer gynnsamma 

förutsättningar och starkare finansiell struktur än någonsin, så är vi 

väl rustade för att snabbt kunna integrera och realisera synergier 

operationellt i takt med att fler bolag ansluter sig. 
 

FRAMTIDEN 
Även om 2020 var ett spännande år där vi gick från att vara ett 

småbolag till att bli en etablerad spelare, så vågar jag påstå att vi 

under 2021 kommer börja ta de riktigt stora kliven och göra verklig 

skillnad i branschen. Ledingen och styrelsen har en långsiktig plan 

och en strategisk ansats om att erbjuda våra ägare en spännande 

tillväxtresa med underliggande lönsamhet, i en snabbväxande och 

innovationsrik marknad. Kombinationen av FMCG-industrins 

stabila kassaflöden, uthållighet och teknologiutveckling samt 

snabba förändring, skapar attraktiva möjligheter att kapitalisera 

och addera aktieägarevärde. Vi ska etablera Humble som ett 

original i branschen och ta en ledande position för framtidens 

snabbväxande produkter och varumärken.  
 

Vi är en bra bit på vägen men resan har bara börjat! 

 

Simon Petrén  
VD Humble Group 

Stockholm, 28 maj 2021  
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PROFORMA OCH NYA FÖRVÄRV  
Proforma 

Humble Group är en snabbt växande foodtech-koncern med en antagen strategi att växa både organiskt och genom förvärv.  

Under 2020 utvecklades koncernen kraftigt och genomförde flera förvärv, en utveckling som har fortsatt under inledningen av 2021.  

För att illustrera koncernens omfång vid datumet för publicering av denna delårsrapport redovisar vi en proforma över resultat- och 

balansräkning i sammandrag. Syftet är att ge en bild av hur koncernens finansiella ställning och resultat hade sett ut per 2021-03-31 om 

de bolag som förvärvats under året, eller där avtal om förvärv har kommunicerats, hade sett ut om deras resultat för året hade 

konsoliderats med den befintliga delen av koncernen. Några bolag i proforman har historiskt haft affärsrelationer med varandra.  

I proforman redovisas av förenklingsskäl försäljning och inköp som ägt rum mellan bolag innan de blev en del av Humble Group.  

Detta är transaktioner som efter förvärven har slutförts kommer att klassificeras som interna transaktioner och därmed också elimineras 

i koncernredovisningen. 

Proforman som presenteras i denna delårsrapport visar hur det konsoliderade resultatet för Humble Group hade sett ut om alla 

kommunicerade förvärv fram till datumet för denna delårsrapport hade konsoliderats från och med 2020-01-01. Proforman inkluderar 

Humble Group, Monday 2 Sunday (Pändy), Tweek, Bayn Production, Amerpharma, Green Sales Distributions, Golden Athlete, The 

Humble Co, Grahns Konfektyr, Kryddhuset i Ljung, Performance R Us, Nordic Sports Nutrition samt Viterna. För en mer detaljerad 

beskrivning av de olika företagens verksamheter som ingick i koncernen per 2021-03-31, se sida 15. 

 

Nya förvärv 

Grahns Konfektyr AB är en ledande svensk godistillverkare 

med brett sortiment och stark position inom sockerfritt och 

sockerreducerat godis. Verksamheterna drivs av ett ungt 

entreprenörsteam som har en gedigen erfarenhet inom 

produktutveckling, branding och försäljning av konfektyr. 

Humble Group har identifierat potentiella synergier för ökad 

tillväxt och lönsamhet samt förbättrad R&D med tillförd 

kompetens inom produktion och sockerreduktion. Humble ser 

genom förvärvet även stora möjligheter att skala tillverkningen 

av Tweek och Pändy för att kunna möte den höga 

internationella efterfrågan på produkterna. I samband med 

transaktionen förvärvas även Fastigheterna på vilka Grahns 

Konfektyr AB tillverkar sina produkter, vilka är del central del av 

affärsmodellen. 

Kryddhuset i Ljung AB är en ledande tillverkare av kryddor 

och kryddblandningar, där Kryddhuset har en stark relation 

med Humbles dotterbolag Green Sales Distributions sedan 

tidigare. Bolaget har ett attraktivt sortiment av olika kryddmixar 

med fokus på ekologisk- och hållbar tillverkning och naturliga 

råvaror. Framgent ser Humble Group potentiella synergier med 

 

 

utbyggnation för tillverkning och blandning för det växande 

sortimentet av EUREBA-och NAVIA-lösningar. Till förvärvet hör 

även en produktionsfastighet, där Kryddhuset i Ljung AB har 

en möjlighet att köpa fastigheten från dess befintliga ägare i ett 

senare skede. 

 

Performance R Us AB, Nordic Sports Nutrition AB 

och Viterna AB är tre olika sportnutritionsbolag med egna 

varumärken och bred distribution i sport- och fackhandel i 

Norden. Respektive bolag konsolideras in under Golden 

Athlete som tilläggsförvärv där de tillsammans med Humbles 

befintliga dotterbolag bildar ett stärkt affärsben inom det 

snabbväxande segmentet. Tillsammans får även koncernen 

tillgång till en effektiv värdekedja för att skala upp nya 

produkter och innovationer, där Humble Group ser möjligheter 

till synergier och en förbättrad position med egna varumärken 

och ett stort nätverk av nya produkter samt access till 

potentiella förvärv. 

 

 

Uppfyllnad av våra finansiella mål 

Vid utgången av första kvartalet 2021 uppgick koncernens 

proformerade nettoomsättning för rullande 12 månader till 733 

MSEK. Detta motsvarar 9,2 % måluppfyllnad av vår långsiktiga 

finansiella målsättning om att proformerad nettoomsättning 

ska uppgå till 8 miljarder SEK vid utgången av 2025. Grafen till 

höger visar endast faktiskt utfall och en illustration av hur 

Humble Groups utveckling potentiellt skulle kunna se ut för att 

nå de finansiella målen 2025, och ska inte tolkas som en 

prognos för framtida utveckling. 
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HUMBLE GROUPS FINANSIELLA UTVECKLING

Första kvartalet 

INTÄKTER 
Nettoomsättning 

Nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 88 388 

KSEK (2 055), vilket motsvarade en ökning med 4 201 % 

jämfört motsvarande period föregående år. Förändringen är 

främst hänförlig till genomförda rörelseförvärv. 

 

KOSTNADER 
Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader för det första kvartalet uppgick till  

15 750 KSEK (3 167), vilket motsvarade en förändring med  

397 % jämfört motsvarande period föregående år.  

 

Personalkostnader 

Personalkostnader för det första kvartalet uppgick till 14 744 

KSEK (1 734), vilket motsvarade en förändring med 750 % 

jämfört motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras 

främst fler anställda från de förvärvade bolagen. 

 

Avskrivningar 

Avskrivningarna för det första kvartalet uppgick till 33 979 

KSEK (0,6), vilket motsvarade en förändring med 5 809 % 

jämfört motsvarande period föregående år. Den kraftiga 

ökningen i avskrivningar är bland annat hänförlig till 

avskrivning på bland annat goodwill med 7 956 KSEK. Se not 1 

för mer information. 

 

RESULTAT 
Rörelseresultat (EBIT) 

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -31 077 

KSEK (-4 721), vilket motsvarade en förändring med -558 % 

jämfört motsvarande period föregående år.  

 

KASSAFLÖDE 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första 

kvartalet uppgick till -30 952 KSEK (-10 111), vilket motsvarade 

en förändring med -206 % jämfört motsvarande period 

föregående år. 

 

Periodens kassaflöde 

Periodens kassaflöde under det första kvartalet uppgick till  

68 394 KSEK (-263). Periodens kassaflöde påverkades positivt 

av den obligationsskuld som emitterades under kvartalet, vilket 

efter avgifter tillförde koncernen ca 299 MSEK.  

 

Uppskjuten skatt 

Till följd av koncernens positiva resultatutveckling gör 

koncernledningen bedömningen att befintliga skattemässiga 

underskottsavdrag kan realiseras inom överskådlig framtid, 

varpå en uppskjuten skattefordran redovisas i första kvartalet 

med en positiv resultateffekt motsvarande ca 20,4 MSEK.  
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ÖVRIG INFORMATION

ORGANISATION 

Humble Group består vid utgången av denna rapportperiod 

utav följande väsentliga bolag: 

 Humble Group AB 

 Bayn Solutions AB 

 Monday 2 Sunday AB 

 Tweek AB  

 Bayn Production AB 

 Amerpharma sp. z.o.o. 

 Green Sales Distributions AB 

 Golden Athlete AB  

 The Humble Co AB (konsolideras från 18 mars 2021) 

 

Läs mer om koncernen på sida 14. 

 

PERSONAL OCH ANTAL ANSTÄLLDA 
Koncernen 

Vid utgången av rapportperioden uppgick antalet anställda i 

koncern till 92 personer. Antalet heltidstjänster (FTE) 

motsvarande 63 anställda för perioden. Andelen kvinnor i 

koncernen uppgick för kvartalet till 49 %. 

 

Moderbolaget 

Antal anställda i moderbolaget uppgick till 5 personer vid 

rapportperiodens slut. Andelen kvinnor uppgick till 20 %. 

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Humble Group arbetar kontinuerligt med att identifiera, 

utvärdera och hantera olika risker och exponeringar som 

koncernbolagen ställs inför. Koncernens finansiella ställning 

och resultat är påverkas av olika riskfaktorer som ska beaktas 

vid en bedömning av bolaget och dess framtida resultat.  

De primära riskerna bedöms utgöra:  

 

Finansiering 

Tillgången till rörelsekapital för bolagets operativa verksamhet 

samt finansiering för att möta koncernens investeringsbehov 

utgör en viktig del i att skapa en lönsam och långsiktigt stark 

verksamhet. Humble Group har i dagsläget en god dialog med 

investerare för att bemöta denna risken. 

 

Valutaexponering 

Koncernens valutaexponeringar uppstår främst vid större 

råvaruinköp i USD samt EURO. Humble Group arbetar ständigt 

med att minimera valutaexponeringen vid större inköp genom 

valutaväxling och vid behov även valutasäkring på kort sikt. Vid 

utgången av denna rapportperiod fanns inga aktiva 

valutasäkringar i koncernen. 

 

För övriga risker hänvisas till årsredovisning för 2020 samt till 

bolagets hemsida www.humblegroup.se.  

OBLIGATIONSFINANSIERING 

Humble Group emitterade den 5 januari 2021 en obligation på 

100 MSEK under ett ramverk på 500 MSEK och en nominell 

kupong på 9,50%. Den 5 mars 2021 genomfördes ytterligare en 

obligation på 200 MSEK under samma ramverk. Intresset för 

deltagande i obligationen har varit starkt. Vid utgången av 

denna rapportperiod handlades till obligationen till överkurs 

104 procent av nominellt belopp vilket medför att koncernens 

effektiva ränta för obligationsfinansieringen uppgår till 9,71 %. 

Obligationen redovisas till upplupet anskaffningsvärde med 

hjälp av effektivräntemetoden i enlighet med BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3), kapitel 11 och 

fördelar på så vis räntekostnader över obligationens förväntade 

löptid. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna rapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen (ÅRL), 

kapitel 9 Delårsrapport. Koncernen upprättar sina räkenskaper 

i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3), vilket därmed även är de principer, 

beräkningsmetoder och bedömningar som tillämpats på 

koncernens årsredovisning. Principerna har inte ändrats sedan 

årsredovisningen publicerades.  

 

Amerpharma klassificeras som ett intresseföretag vars resultat- 

och balansräkning konsolideras till 51 % med hjälp av 

klyvningsmetoden i enlighet med 7 kap 30§ ÅRL. 

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Inga transaktioner har skett med närstående parter under 

rapportperioden. 

 

FINANSIELL KALENDER 
Delårsrapporten för perioden april – juni 2021 kommer att 

publiceras den 27 augusti 2021. För finansiella rapporter och 

kalendarium, se mer detaljerad information på vår hemsida 

www.humblegroup.se. 

 

CERTIFIED ADVISOR 
FNCA Sweden AB 

E-post: info@fnca.se 

Telefon: 08-528 003 99 

 

REVISORER 
BDO Mälardalen 

Ansvarig: Auktoriserad revisor Carl-Johan Kjellman 

E-post: carl-johan.kjellman@bdo.se 
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AKTIEN 
AKTIEN 
Bolagets aktie är sedan november 2014 noterade på Nasdaq 

First North Growth Market under tickern HUMBLE. 

 

ANTALET AKTIER  
Vid rapportperiodens utgång uppgick det totala antalet aktier 

till 155 099 868 (83 955 629), med en röst vardera. Varje aktie 

har samma aktieslag. Antalet utestående teckningsoptioner 

uppgick till 1 000 000 stycken. För perioden januari-mars 2021 

var genomsnittligt antal aktier 126 781 477 och antalet aktier 

efter utspädning uppgick till 156 099 868. 

 

HANDEL I AKTIEN  
Första kvartalet 

Den totala likviditeten i aktien under kvartalet uppgick till 1 917 

MSEK (128). Antalet transaktioner för samma period uppgick till 

121 729 (20 374). Den genomsnittliga volymen per transaktion 

ökade till 15 752 (6 295). Den genomsnittliga volymen per 

handelsdag uppgick till 30,9 MSEK (2,0).  

 

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 
Nedan presenteras de tio största aktieägarna i Humble Group 

per 2021-03-31: 

 

 

 

DATA PER AKTIE 
Nedan presenteras en överblick av aktiens utveckling, omsättning och resultat per aktie.  

 

  

Ägare Antal aktier Röster

Noel Abdayem (NCPA Holding AB) 26 014 476 16,77%

Håkan Roos (RoosGruppen AB) 13 125 714 8,46%

Thomas Petrén (Seved Invest AB) 12 570 000 8,10%

Simon Petrén (Semroen AB) 6 000 000 3,87%

Tommy Jönsson (Deck af Lilja AB) 5 672 199 3,66%

Mikael Pettersson (Dita Invest Holding AB) 4 596 483 2,96%

First Venture Sweden AB (Peter Werme) 4 444 915 2,87%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 279 657 2,76%

Avanza Pension 3 803 363 2,45%

Handelsbanken MicroCap Sverige 3 700 000 2,39%

Totalt topp 10 84 206 807 54,29%

Övriga aktieägare 70 893 061 45,71%

Totalt antal aktier 155 099 868 100%

Helår

2021 2020 2020

Lägsta kurs (SEK) 12,60                        1,045                        1,045                        

Högsta kurs (SEK) 32,50                       2,65                         16,30                        

Öppningskurs (SEK) 15,06                        1,39                          1,39                          

Stängningskurs (SEK) 23,55                       1,755                        14,96                        

Kursutveckling för perioden (%) 56% 26% 976%

Antal aktier 155 099 868           83 955 629            122 233 439           

Antal aktier efter utspädning 156 099 868           85 311 883              123 233 439           

Genomsnittligt antal aktier 126 781 477             47 701 916               114 798 656            

Omsättning i aktien (SEK) 1 917 534 549         128 260 957           1 162 298 039        

Antal transaktioner i aktien 121 729                    20 374                    121 331                     

Genomsnittlig volym per handelsdag (SEK) 30 927 977             2 035 888              4 612 294               

Genomsnittlig volym per transaktion (SEK) 15 752                     6 295                      9 580                      

Första kvartalet
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 

 

 

Helår

KSEK

Proforma 

2021

Proforma 

2020 2021 2020

Proforma 

2021

Apr 2020 - 

Mar 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 193 827 184 133 88 388 2 055 732 592 118 180 31 847

Aktiverat arbete för egen räkning 5 333 2 033 3 301 340 18 090 6 558 3 597

Övriga rörelseintäkter 2 286 871 2 238 157 7 753 4 986 2 905

Totala intäkter 201 446 187 037 93 927 2 552 758 436 129 724 38 348

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -110 664 -118 156 -59 197 -1 744 -469 098 -79 913 -22 460

Övriga externa kostnader -31 409 -28 245 -15 750 -3 167 -115 291 -36 423 -23 840

Personalkostnader -32 840 -27 764 -14 744 -1 734 -111 855 -25 253 -12 242

Övriga rörelsekostnader -2 978 -957 -1 334 -53 -17 688 -6 239 -4 958

Totala kostnader -177 891 -175 122 -91 026 -6 698 -713 931 -147 827 -63 500

 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA) 23 555 11 915 2 902 -4 146 44 505 -18 104 -25 152

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT FÖRE 

AVSKRIVNINGAR (JUSTERAD EBITDA) 26 923 17 288 6 776 -1 443 81 622 -719 -8 938

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -36 737 -2 387 -33 979 -575 -67 216 -60 655 -27 251

RÖRELSERESULTAT (EBIT) -13 182 9 528 -31 077 -4 721 -22 711 -78 759 -52 403

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 9 0 0 60 51

Ränteintäkter 896 0 1 059 0 3 670 2 363 1 304

Räntekostnader -8 765 -1 040 -8 290 -41 -15 035 -11 257 -3 007

RESULTAT EFTER 

FINANSIELLA POSTER -21 051 8 488 -38 299 -4 762 -34 076 -87 592 -54 055

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 0

Skatt, aktuell 0 0 0 0 -8 990 -221 -221

Skatt, uppskjuten 24 967 0 24 967 0 28 554 28 554 3 587

Resultat efter skatt 3 916 8 488 -13 332 -4 762 -14 513 -59 259 -50 689

Resultat per aktie 3
0,03 0,05 -0,09 -0,06 -0,08 -0,74 -0,41

Resultat per aktie efter utspädning 3
0,03 0,05 -0,09 -0,06 -0,08 -0,90 -0,41

3) Resultat per aktie är beräknat på 155 099 868 aktier. Antalet utestående teckningsoptioner var 1 000 000 st vid utgången av perioden. 

Första kvartalet Rullande 12 månader
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
I SAMMANDRAG 

 

 

Helår

KSEK Not 2021 2020 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 1 258 601 107 447 281 004

Materiella anläggningstillgångar 21 873 230 22 716

Finansiella anläggningstillgångar 20 324 151 187

Totala anläggningstillgångar 1 300 799 107 828 303 907

Omsättningstillgångar

Varulager 73 940 6 096 37 022

Kundfordringar 69 218 2 806 48 141

Övriga omsättningstillgångar 9 299 2 156 10 244

Likvida medel 147 107 2 093 81 945

Totala omsättningstillgångar 299 564 13 151 177 352

TOTALA TILLGÅNGAR 1 600 363 120 979 481 259

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 34 122 18 470 26 891

Ej registrerat aktiekapital 0 0 744

Övrigt tillskjutet kapital 791 769 136 610 377 149

Annat eget kapital inklusive årets resultat -119 950 -58 019 -105 411

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 705 941 97 061 299 373

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

Totala eget kapital 705 941 97 061 299 373

Avsättningar för uppskjuten skatt 198 394 14 031 42 059

Totala avsättningar 198 394 14 031 42 059

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 311 230 5 478 6 403

Övriga långfristiga skulder 42 786 0 11 766

Totala långfristiga skulder 354 016 5 478 18 169

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 28 363 184 17 737

Leverantörsskulder 37 570 1 811 36 416

Övriga skulder 276 079 2 414 67 504

Totala kortfristiga skulder 342 012 4 409 121 657

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 600 363 120 979 481 259

31 mars
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET 

KAPITAL 
 

 

KSEK
Aktie-

kapital

Ej registrerat 

aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Annat eget 

kapital inkl 

årets resultat

Totalt eget 

kapital 1

Ingående balans 1 januari 2020 8 465 70 52 575 -53 596 7 514

Nyemission 10 005 -70 84 035 93 970

Pågående nyemission 0

Periodens resultat -4791 -4 791

Valutakursdifferens 368 368

Utgående balans 31 mars 2020 18 470 0 136 610 -58 019 97 061

Ingående balans 1 januari 2021 26 891 744 377 149 -105 411 299 373

Nyemission 7 231 -744 414 620 421 107

Pågående nyemission 0

Periodens resultat -13 341 -13 341

Valutakursdifferens -1 198 -1 198

Utgående balans 31 mars 2021 34 122 0 791 769 -119 950 705 941

1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Innehav utan bestämmande inflytande finns ej. 
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KONCERNENS KASSAFLÖDEN 
I SAMMANDRAG 
 

Helår

KSEK 2021 2020 2020

Resultat före skatt -38 299 -4 762 -54 055

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 33 979 575 27 251

Övriga poster 0 0 0

Betald inkomstskatt 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -4 320 -4 187 -26 804

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring varulager (ökning - /minskning + ) -7 689 -3 860 1 346

Förändring av kortfristiga fordringar (ökning - /minskning + ) 2 374 -2 370 -2 345

Förändring av kortfristiga skulder (ökning + /minskning - ) -21 317 306 -5 117

Summa förändring rörelsekapital -26 632 -5 924 -6 116

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 952 -10 111 -32 920

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv (-)/avyttring (+) av balanserade utvecklingskostnader -5 512 44 -4 055

Förvärv (-)/avyttring (+) av övriga immateriella anläggningstillgångar 1 723 0 0

Förvärv (-)/avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar -123 0 -548

Förvärv (-)/avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar 301 99 0

Förvärv av dotterföretag, netto likvidpåverkan -199 242 0 -79 545

Kassaflöde från investeringsverksamheten -202 853 143 -84 148

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Emissionslikvid 0 4 736 202 508

Emissions- och obligationskostnader -1 425 0 -3 603

Obligationslån 306 818 0 0

Förändring av lån -3 194 4 969 -3 023

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 302 199 9 705 195 882

Periodens kassaflöde 68 394 -263 78 814

Likvida medel vid periodens början 81 945 2 356 2 431

Valutakursdifferens i likvida medel -3 232 0 700

Likvida medel vid periodens slut 147 107 2 093 81 945

Första kvartalet
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
I SAMMANDRAG 

 
 

R 12 mån Helår

KSEK 2021 2020

Apr 2020 - 

Mar 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 160 1 711 11 828 12 378

Aktiverat arbete för egen räkning 0 265 1 480 1 745

Övriga rörelseintäkter 1 011 150 2 986 2 125

Totala intäkter 2 171 2 126 16 294 16 249

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -847 -1 404 -9 220 -9 778

Övriga externa kostnader -948 -2 937 -5 613 -7 601

Personalkostnader -2 120 -1 617 -7 283 -6 781

Övriga rörelsekostnader -811 -19 -5 256 -4 464

Totala kostnader -4 725 -5 977 -27 372 -28 624

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA) -2 554 -3 851 -11 078 -12 375

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 -575 -1 476 -2 051

RÖRELSERESULTAT (EBIT) -2 554 -4 426 -12 553 -14 426

Finansnetto -6 816 -10 -8 045 -1 239

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -9 370 -4 437 -20 598 -15 665

Skatt, uppskjuten 16 225 0 16 225 0

Resultat efter skatt 6 855 -4 437 -4 373 -15 665

Första kvartalet
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
I SAMMANDRAG  
 

 

Helår

KSEK 2021 2020 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 4 670 0

Materiella anläggningstillgångar 0 230 0

Finansiella anläggningstillgångar 1 235 503 89 407 293 817

Totala anläggningstillgångar 1 235 503 94 306 293 817

Omsättningstillgångar

Varulager 368 1 456 866

Kundfordringar 232 514 408

Fordringar hos koncernföretag 18 622 2 272 17 987

Övriga omsättningstillgångar 3 242 1 174 1 433

Likvida medel 99 846 1 968 77 929

Totala omsättningstillgångar 122 310 7 384 98 623

TOTALA TILLGÅNGAR 1 357 813 101 691 392 440

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 34 122 21 473 27 635

Fritt eget kapital 729 827 76 013 308 326

Totalt eget kapital 763 949 97 485 335 961

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 305 658 510 265

Övriga långfristiga skulder 42 285 0 11 766

Totala långfristiga skulder 347 943 510 12 031

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 184 184 245

Leverantörsskulder 1 522 653 2 453

Skulder till koncernföretag 0 1 726 0

Övriga skulder 244 216 1 133 41 750

Totala kortfristiga skulder 245 921 3 695 44 448

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 357 813 101 691 392 440

31 mars
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NOTER OCH DEFINITIONER AV NYCKELTAL 
NOT 1 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 
 

DEFINITIONER AV NYCKELTAL  

Denna rapport innefattar definitioner och nyckeltal som ej tydligt definieras i ÅRL eller BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3), men som företagsledningen anser vara viktiga mått på verksamhetens utveckling, varpå de definieras nedan.  

 

EBIT 

Rörelseresultat före betalning av räntor och skatt. 

 

EBITDA 

Rörelseresultat före betalning av räntor och skatt samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. 

 

JUSTERAD EBITDA 

Rörelseresultat före betalning av räntor och skatt samt avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, justerat för 

poster som bedöms vara av engångskaraktär och därav ej återkommande för den operativa verksamheten. 

 

JUSTERAD EBITDA MARGINAL (%) 

Justerad EBITDA dividerat med totala intäkter.  

 

RULLANDE 12 MÅNADER 

Summering av de senaste fyra kvartalens resultat- och balansräkningar.  

 

RESULTAT PER AKTIE 

Periodens resultat efter skatt dividerat med antalet utestående aktier vid periodens utgång. 

 

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING 

Periodens resultat efter skatt dividerat med summan av antalet utestående aktier samt utestående teckningsoptioner vid periodens 

utgång. 

 

MEDELANTAL ANSTÄLLDA (FTE) 

Visar medelantalet anställda under perioden och beräknas som antalet anställda multiplicerat med sysselsättningsgrad i relation till 

normtiden för heltidsarbete. 
 

Helår

KSEK 2021 2020 2020

Anskaffningsvärden

Balanserade utvecklingskostnader för recepturer 107 469 53 946 101 962

Varumärken 695 247 16 360 91 246

Goodwill 338 915 32 007 90 353

Relationer, listningar och distributionsavtal 179 073 11 410 29 252

Anskaffningsvärde immaterialla anläggningstillgångar 1 320 704 113 723 312 813

Avskrivningar

Balanserade utvecklingskostnader för recepturer -22 008 -6 276 -17 013

Varumärken -19 413 0 -5 767

Goodwill -14 525 0 -6 569

Relationer, listningar och distributionsavtal -6 156 0 -2 460

Ackumulerade avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -62 102 -6 276 -31 810

Totala immateriella anläggningstillgångar 1 258 602 107 447 281 004

31 mars
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INTYGANDE 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför. 
 

 

Stockholm den 28 maj 2021 
 

 

 

  Peter Werme   Dajana Mirborn  

  Ordförande 

 

 

 

  Henrik Patek   Thomas Petrén  

 

 

 

 

  Mikael Pettersson  Björn Widegren 

 

 

 

 

  Simon Petrén 

  Verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2021, kl 13:00 CET. 
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OM HUMBLE GROUP 
HUMBLE GROUP är en svensk snabbväxande foodtech-koncern listad på Nasdaq First North. Gruppen fokuserar på segmenten 

sockerreduktion och functional food. Genom forskning utvecklas produkter och ingredienser med lägre socker- och kaloriinnehåll både 

till företag inom livsmedelsindustrin samt till privatkonsumenter. De olika koncernbolagen arbetar med både teknologi- och 

produktutveckling i olika delar av värdekedjan för att skapa nästa generation av socker- och kalorireducerade livsmedelsprodukter. 

 

KONCERNENS VERKSAMHETER 

Bayn Solutions är ett råvaruteknikbolag som erbjuder 

marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser och 

totallösningar för sockerreducering.  

Bolaget producerar och säljer främst den egenutvecklade 

sötade fibern EUREBA®, som är en revolutionerande 

sockerersättare inom industriell tillverkning vid produktion av 

livsmedel. Egenskaperna för EUREBA ersätter sockret 1:1 och 

beter sig synonymt genom att ha en liknande densitet, 

viskositet och homogen sammansättning. Bayn Solutions säljer 

även steviolglykosider med olika grader av koncentration som 

kan användas till skräddarsydda sötningslösningar. 

 

Pändy är ett bolag med fokus på snabbrörliga 

konsumentprodukter och som särskilt specialiserat sig på 

produkter med lågt socker- och kaloriinnehåll. I sortimentet 

finns idag drycker, godis, snacks och protein-bars. Pändys 

verksamhet har ett högt fokus på produktutveckling och 

anpassning av ny råvaruteknik, där man utvecklar nya 

innovativa livsmedelsprodukter som är sockerfria eller på annat 

sätt kalorisnåla och hälsosamma. Pändy är ett snabbväxande 

varumärke inom functional food och driver försäljning mot 

dagligvaruhandeln men primärt via e-handel under plattformen 

www.monday2sunday.com. 
 
Tweek är ett marknadsledande bolag inom 

sockerreducerat godis. Bolaget har en bred portfölj av 

påsförpackat samt lösviktskonfektyr, med bas av naturliga 

ingredienser och fibrer, vilket reducerar kalorivärdet med upp 

till 50 % jämfört med traditionellt godis. Tack vare det starka 

produktsortimentet och effektiv marknadsföring har Tweek 

skapat sig en marknadsledande position i Sverige, där 

konceptet nu skalas upp i övriga Norden samt Storbritannien 

och Tyskland. Försäljningen sker till stor del genom 

dagligvaruhandeln, men även via e-handeln under plattformen 

www.tweeksweets.com. 
 
Bayn Production är en produktionsanläggning av godis och 

snacksprodukter baserad i Varberg med en lång erfarenhet 

och kompetens vilket erbjuder ett fullskaligt godissortiment av 

olika slag. Här omsätts morgondagens tankar från idéer till 

verklighet när vi skapar framtidens sockerreducerade livsmedel 

och nya FMCG-produkter. 
 
Amerpharma är ett marknadsledande europeiskt 

tillverkningsbolag av socker- och kalorireducerade såser, sylter 

och sirap. Bolaget har egen tillverkning och säljer produkter 

under egna varumärken till ett hundratal kunder i Europa, 

Asien, USA och mellanöstern. Bolaget har ett stort fokus på 

produktinnovation och produktutveckling och har de senaste 

åren varit framgångsrikt med att ta fram unika 

 

 

livsmedelsprodukter där socker ersatts med protein och 

naturliga sötningsmedel. Historiskt har Bolaget även haft en 

hög organiskt tillväxt och lönsamhet med en tillväxt på över 50 

procent per år under de senaste tre åren.  

 

Green Sales Distributions är en ledande leverantör av eko- 

och lifestyle-produkter inom FMCG. Bolaget säljer och 

marknadsför flera väletablerade och ledande varumärken inom 

funktionellt godis inom segmenten veganskt, sockerfritt och 

laktosfritt, under varumärkena Green Star och DeBron. Bolaget 

innehar även rättigheterna till det ekologiska godisvarumärket 

EC-GO. Bolaget har en gedigen kompetens inom 

produktutveckling och innovation och har framgångsrikt växt 

verksamheten med en stabil ökning av omsättning och 

lönsamhet under de senaste 5 åren. 

 

Golden Athlete grundades 2014 och har sedan starten 

fokuserat på lågkaloriprodukter och funktionella livsmedel 

inom segmentet sportnutrition. Bolaget marknadsför och säljer 

det egna varumärket Slender Chef, vilka har ett 

marknadsledande sortiment av lågkalorisåser i Norden. 

Bolaget innehar även distributionsrättigheterna för flera 

internationella varumärken som Quest Nutrition, Nanosupps, 

Oatein och Battlebites. Golden Athlete stärker Humbles 

marknadsposition inom kalori- och sockerreducerade 

livsmedel. 

 

The Humble Co. är ett snabbväxande bolag som tillverkar och 

säljer innovativa munvårdsprodukter som är bra för både 

människan och vår planet. The Humble Co. erbjuder hållbara 

produkter där exempelvis plast ersätts med nedbrytbara och 

organiska ämnen utan att kompromissa med produkternas 

kvalitet och funktion. The Humble Co. är idag världsledande 

inom hållbara bambu-tandborstar och har framgångsrikt 

expanderat till nya produktsegment som tandkräm, tuggummi, 

munskölj och mellanrumsrengöring. The Humble Co. har byggt 

ett starkt distributionsnät med många världsledande 

återförsäljare som kunder (exempelvis CVS, DM, Walgreens, 

Boots, Target). Humbles produkter finns i mer än 40 000 

butiker i 30 länder där USA, Tyskland, Norden och UK utgör de 

största marknaderna. Parallellt med detta bidrar The Humble 

Co. till en bättre värld och samhälle genom sin 

välgörenhetsorganisation, The Humble Smile Foundation, 

vilken har hjälpt mer än 100 000 utsatta barn. 
 
Tillsammans skapar bolagen en koncern som genom 

organisk tillväxt och förvärv skapar goda förutsättningar 

för att utveckla samt investera i framtidens foodtech-

bolag inom segmenten socker- och kalorireducerade 

livsmedel och snabbrörliga konsumentprodukter.
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Org.nr 556794-4797 

Huvudkontor  

Klara Norra Kyrkogata 29 

111 22 Stockholm 

info@humblegroup.se 

www.humblegroup.se 

+4608-613 28 88 
 

 

 

 

 

Johan Lennartsson  
Chief Financial Officer 
johan.lennartsson@humblegroup.se 
+4670 090 78 98 

Simon Petrén  
Chief Executive Officer 

simon.petren@humblegroup.se 
+4670 999 94 55 

Noel Abdayem  
Vice President & COO Brands 

noel.abdayem@humblegroup.se 
+4670 799 89 79  

Patrik Edström 
COO Ingredients 

patrik.edstrom@humblegroup.se 
+4670 423 92 24 

Marcus Stenkil  
Head of Merger & Acquisitions 

marcus.stenkil@humblegroup.se 
+4672 507 58 64 

 

 


