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STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH  

STIGANDE LÖNSAMHET 

Finansiell information 

Andra kvartalet  

 Nettoomsättningen uppgick till 166 281 KSEK (5 445), en 

ökning med 160 836 KSEK, motsvarande 2 954 % jämfört 

med motsvarande period föregående år. 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till  

8 249 KSEK (-1 073), en förbättring med 9 322 KSEK 

jämfört med motsvarande period föregående år. 

 Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad 

EBITDA) uppgick till 23 233 KSEK (497), en förbättring 

med 22 736 KSEK jämfört med motsvarande period 

föregående år. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,07). 

 Periodens kassaflöde uppgick till 224 969 KSEK (13 379).  

Proforma andra kvartalet 1 

 Nettoomsättning uppgick till 508 654 KSEK (433 014). 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick  

till 52 262 KSEK (37 482). 

 Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad 

EBITDA) uppgick till 68 640 KSEK (49 309).

 

Sex månader 

 Nettoomsättningen uppgick till 254 670 KSEK (7 500), en 

ökning med 247 170 KSEK, motsvarande 3 296 % jämfört 

med motsvarande period föregående år. 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till  

11 152 KSEK (-5 218), en förbättring med 16 370 KSEK 

jämfört med motsvarande period föregående år. 

 Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad 

EBITDA) uppgick till 30 009 KSEK (-1 214), en förbättring 

med 31 223 KSEK jämfört med motsvarande period 

föregående år. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,13). 

 Periodens kassaflöde uppgick till 293 363 KSEK (13 116).  

Proforma sex månader 1 

 Nettoomsättning uppgick till 955 201 KSEK (864 032). 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick  

till 95 045 KSEK (60 900). 

 Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad 

EBITDA) uppgick till 125 698 KSEK (86 086). 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 Humble Group genomför emission av 20,5 miljoner aktier 

och tillför gruppen ca 502 MSEK före emissionskostnader. 

 Humble Group förvärvar Grahns Konfektyr, Kryddhuset i 

Ljung, Performance R Us, Nordic Sports Nutrition samt 

Viterna.  
 Humble ingår avtal om förvärv av Wellibites, Nordfood, 

Be:Son, Ewalco, FancyStage, Marabu samt Naty. 

 Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

 Humble emitterar framgångsrikt seniora säkerställda 

obligationer om 700 MSEK under ett ramverk på 1 500 

MSEK. 
 Humble fullföljer förvärven av Wellibites, Nordfood, 

Be:Son, Ewalco, FancyStage, Marabu samt Naty. 
 Humble erhåller godkännande från obligationsinnehavare 

i det skriftliga förfarandet för att ändra villkoren avseende 

sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024. 
 Humble höjer finansiella tillväxtmål och lönsamhetsmål.

 Helår

Uppföljning av finansiella mål (KSEK)

Proforma 

2021 
1 2021 2020

Proforma 

2021 
1 2021 2020

Proforma 

Jul 2020 - 

Jun 2021 
1

Jul 2020 - 

Jun 2021
2020

Nettoomsättning 508 654 166 281 5 445 955 201 254 670 7 500 1 922 150 279 016 31 847

Justerat rörelseresultat (Justerad EBITDA) 
2

68 640 23 233 497 125 698 30 009 -1 214 248 616 22 284 -8 938

Justerad EBITDA marginal 13% 14% 6% 13% 11% -11% 13% 8% -23%

1) För detaljerad information om proforma, se sida 3. 

2) Se sida 15 för mer information och definition av justerad EBITDA. 

Andra kvartalet Sex månader Rullande 12 månader
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HÖG FÖRVÄRVSTAKT I EN VÄXANDE 

MARKNAD 
När vi summerar årets sex första månader noterar vi att perioden 

präglas av en stark tillväxt som primärt kommer från förvärv, men 

även en hög underliggande organisk tillväxt i linje med våra mål. 

Det har nog inte undgått någon att vi har genomfört flera 

intressanta förvärv under året vilket vi är mycket glada för. Vi är 

extra stolta över att på kort tid, med den nya koncernstrukturen, 

lyckats vända en historisk negativ trend i de verksamheter som 

vi ägde för ett år sedan (Bayn Solutions och Pändy). Båda 

bolagen redovisar nu för första gången ett positivt resultat på 

månadsbasis och med en justerad EBITDA på 1,6 MSEK samt en 

organisk tillväxt på 66 % för H1 2021. Detta är bara några av alla 

de positiva signaler vi fångar upp när vi nu har kommit halvvägs 

2021.  

FORTSATT HÖG FÖRVÄRVSTAKT  

Under det andra kvartalet fullföljde Humble Group förvärven av Grahns 

Konfektyr, Kryddhuset i Ljung, Performance R Us, Nordic Sports 

Nutrition samt Viterna. Vi ingick även avtal om förvärv av Wellibites, 

Ewalco, Be:Son, Nordfood, FancyStage, Marabu och Naty. I skrivande 

stund har vi fullföljt samtliga förvärven och det har minst sagt varit ett 

hektiskt första halvår, där vi fått in hela 13 nya bolag i Humble Group. 

Det känns otroligt roligt att få välkomna alla entreprenörer och 

medarbetare i bolagen till att bli en del av något större. Den nya 

brandingen som kommunicerades strax efter förvärvet av The Humble 

Co i våras har uppmärksammats mycket positivt, och vi har märkt av ett 

stort intresse bland entreprenörer att bli en del av gruppen. Detta är 

givetvis oerhört inspirerande och indikerar om att det finns många som 

tror på vår vision och mission – att få människor att må bättre på ett 

hållbart sätt genom att vara en ledande aktör i utvecklingen av 

framtidens FMCG-produkter (Eng. Fast Moving Consumer Goods). 

HUMBLE-FAMILJEN VÄXER 

Det är inte bara omsättning och lönsamhet som ökar, utan även 

antalet medarbetare inom Humble-familjen ökar. Vid halvårsskiftet 

är vi totalt 195 medarbetare som alla jobbar hårt för att bidra till 

den förändringsresa som vi har påbörjat. I gruppen har vi nu 

många drivna entreprenörer och medarbetare som, genom det nya 

nätverket och den strukturella plattform som Humble Group 

erbjuder, finner nya öppningar till affärer som tidigare hade varit 

svårare att få till i egen regi. Det är spännande att höra vilka 

diskussioner som pågår inom gruppen för att tillsammans hitta 

affärsmöjligheter som gynnar alla parter, vilket även är en stor källa 

till inspiration i det dagliga tillväxtarbetet.  

 

MOMENTUM, DRIVKRAFT OCH INTEGRATION 

Det är också glädjande att se att de initiativ som inleddes under 

fjärde kvartalet 2020 och början av 2021 med att söka 

korssynergier inom försäljning och ökad export börjar ge effekt. Vi 

märker att marknaden börjar återhämta sig efter COVID-19 och vi 

ser ett ökat intresse från internationella aktörer att söka 

samarbeten med våra dotterbolag när den lokala efterfrågan för 

FMCG-produkter stiger i takt med att allt fler länder öppnar upp 

och återgår till normalt läge.  

 

 

Med en rådande containerbrist i världen har vissa fraktpriser ökat 

från Asien, vilket är en utmaning som vi lyckats hantera väl tack 

vare goda och långsiktiga relationer med både leverantörer och 

kunder.  

 

FINANSIELLT RUSTADE FÖR ANDRA HALVÅRET 
Som tidigare kommunicerats, har vi säkrat upp en mer långsiktig 

finansieringslösning genom en ny seniort säkerställd obligation. 

Under de första sex månaderna har vi även genomfört en 

bankupphandling bland våra nordiska storbanker, där vi som en 

allt större aktör på marknaden noterat ett starkt intresse att 

erbjuda gruppen förmånliga villkor. Sammantaget gör detta att vi 

nu är finansiellt rustade för framtida förvärv av intressanta företag 

och fortsätta vår tillväxtresa.  

 

Mot bakgrund av Humble Groups höga tillväxttakt höjde vi nyligen 

våra finansiella målsättningar till 13 miljarder kronor i försäljning 

2025, med 1,5 miljarder kronor i justerad EBITDA. De ursprungliga 

finansiella målsättningarna med en försäljning på 8 miljarder 

ansågs av många vara ambitiösa, men trots en kraftig höjning av 

tillväxtmålet med hela 65 %, ligger vi väl i fas med den långsiktiga 

planen för både försäljning och lönsamhet. 

 

På ett år har vi gått från att vara två mindre bolag som tillsammans 

hade ambitionen att försöka utmana marknaden, till att nu börja ta 

position på riktigt. Vi har en stärkt ledningsgrupp, ett utökat M&A-

team och en intressant lista med potentiella bolag och 

varumärken, ser vi fortsatt goda möjligheter att hålla ett högt 

försvärvstempo. 

 

Med Humble Groups starka utveckling under halvåret ser vi ljust 

på framtiden. Det är en spännande höst vi har framför oss med 

fortsatt intensivt förvärvs- och integrationsarbete, ökad försäljning 

och hårt arbete med att realisera de synergier som identifierats 

och samtidigt lansera produkter på nya marknader och 

distributörer. Vi har etablerat ett kostnadseffektiviseringsprogram 

genom upphandling av större ramavtal för gruppen, och det säger 

sig självt att vi är i ett bättre förhandlingsläge när vi nu omsätter 

cirka 1 miljard proforma under första halvåret 2021, jämfört med att 

förhandla med leverantörer separat för respektive bolag i 

koncernen. Sammantaget är ambitionen att fortsätta driva på med 

hårt arbete under hösten för att skapa så mycket aktieägarvärde 

som möjligt i vår strävan efter att bli en ledande FMCG-aktör i 

världen.  

 

 

Simon Petrén  
VD Humble Group 

Stockholm, 27 augusti 2021  
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PROFORMA OCH NYA FÖRVÄRV  
Proforma 

Humble Group är en snabbväxande FMCG-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 30 juni 2021 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. Vissa bolag i proforman har historiskt 

haft affärsrelationer med varandra. I proforman redovisas av förenklingsskäl den försäljning och de inköp som ägt rum mellan bolag som 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 1 januari 2020. För en mer detaljerad beskrivning av de olika företagens 

verksamheter som är inkluderade i proforman per 30 juni 2021, se sida 17. 

 

Nya förvärv 

Wellibites AB är det ledande svenska varumärket inom sockerfritt, 

veganskt och vitaminberikat godis. Bolaget har haft en expansiv resa 

sedan 2018 när de första produkterna lanserades. I portföljen finns ett 

brett sortiment med fem olika smaker vilka alla är veganska, helt fria 

från socker, gluten och palmolja samt berikade med olika vitaminer och 

mineraler. Bolaget har på rekordkort tid skapat sig en stark distribution 

på apoteksmarknaden samt i service- och dagligvaruhandeln där 

lejonparten av försäljningen härrör till den svenska och norska 

marknaden. Humble och Bolaget har identifierat flera materiella 

potentiella synergier för ökad tillväxt och lönsamhet, med till exempel 

global exportdistribution. 

Ewalco AB är en framstående svensk foodtech-koncern med ett 

brett sortiment av ingredienslösningar och anpassningar av råvaror 

med inriktning mot livsmedel och sportnutrition. Bolaget har en lång 

verksamhetshistorik som sträcker sig tillbaka till starten 1980, med en 

stabil underliggande lönsamhet, tillväxt och kassaflöden. Ewalco säljer 

och marknadsför egna ingredienslösningar och produkter till några av 

Nordens största varumärken och återförsäljare av moderna och 

attraktiva FMCG-produkter. Tillsammans med den befintliga 

utvecklingen och försäljning av EUREBA och NAVIA, ser ledningen i 

Bolaget och Humble många materiella potentiella synergier samt 

möjligheten att snabbare kommersialisera och utveckla vertikalen för 

ingredienser och R&D inom Humble Group. 

 

Nordfood International AB och Be:Son Gross AB är två 

snabbväxande svenska handelshus med försäljning och 

marknadsföring av egna och externa varumärken och ett attraktivt 

sortiment av kolonial, eko och miljövänliga FMCG-produkter. Be:Son 

grundades 1987 och har under sin 37-åriga verksamhetshistorik alltid 

haft en god underliggande lönsamhet och stabil tillväxt. Nordfood är 

relativt ungt bolag med närliggande verksamhet, som på kort tid nått 

en mycket hög omsättningstillväxt och stark lönsamhet. Tillsammans 

kompletterar verksamheterna Humble-koncernens befintliga 

dotterbolag, speciellt Green Sales Distribution där bolagen befäster en 

stabil position inom FMCG-handeln. Bolagen och ledningen i Humble 

har under processen identifierat flertalet materiella potentiella 

synergier med kostnadseffektivisering, logistik, produktutveckling och 

ekonomirapportering. 

 

FancyStage Lda är en prisbelönad portugisisk tillverkare av 

högteknologiska FMCG-produkter, med ett ledande sortiment inom 

kosmetik, skönhet och wellness. Bolaget har haft en fantastisk tillväxt 

sedan starten 2012 och blev uppmärksammat 2019 av Financial Times 

som det snabbast växande bolaget i Portugal och på plats 139 i 

Europa. Fram till nu har Bolaget endast finansierat sin tillväxt utan 

riskkapital och samtidigt lyckats etablera en mycket lönsam och 

snabbväxande verksamhet. Bolaget har ett starkt återförsäljarnätverk i 

södra Europa och tillsammans med Humbles varumärken ser 

ledningarna i bolagen stor potential till korsförsäljning och 

marknadsföring. Sedan tidigare har Humble även ett nära 

affärssamarbete med Fancystage, som under flera år varit producent 

för tandkräm- och munsköljprodukter till Humbles dotterbolag The 

Humble Co. 

 

Marabu Gmbh är en ledande tysk FMCG-distributör specialiserat 

inom kosmetik, beauty och wellness. Bolaget har en lång 

verksamhetshistorik som sträcker sig 18 år sedan starten 2003, med en 

stabil underliggande lönsamhet och kassaflöden. Marabu säljer och 

marknadsför varumärken inom FMCG till några av Tyskland och 

Österrikes största återförsäljare, och förvärvet stärker gruppens 

närvaro i Europa och möjligheten att snabbare kommersialisera och 

utveckla vertikalen för distribution inom Humble Group. 

 

Naty AB är en ledande högteknologisk FMCG-koncern med ett 

globalt och välpositionerat varumärke, Eco by Naty, som har ett brett 

sortiment av nedbrytningsbara personal care-produkter. Bolaget har 

framgångsrikt utvecklat sin verksamhet i 27 år sedan starten 1994 och 

är en pionjär inom sitt område. Bolaget har en stabil underliggande 

lönsamhet, tillväxt och kassaflöden. Naty har en global närvaro och 

säljer samt marknadsför sina produkter till många av världens största 

återförsäljare inom dagligvaruhandeln. Tillsammans med den befintliga 

utvecklingen och försäljning av varumärken i Humble, ser ledningarna i 

Bolaget och Humble många materiella potentiella synergier samt 

möjligheter att snabbare kommersialisera och utveckla segmentet för 

varumärken inom Humble Group. 
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Finansiell utveckling proforma 

Försäljningen Koncernbolagen har under kvartalet och första 

halvåret haft en stark utveckling med en organisk försäljningstillväxt 

om 17 % under andra kvartalet och en proformerad 

nettoomsättning på totalt 1 922 MSEK, vilket är en total ökning om 

14 % på årsbasis jämfört med föregående period. Bolaget har även 

under andra kvartalet nått en milstolpe i och med sitt första kvartal 

med en nettoomsättning på över 500 MSEK proforma. 

Alla koncernens bolag har haft en positiv utveckling och med ökad 

efterfrågan på produkterna och försäljning i flera marknader. 

Jämförelseperioden omfattar delvis tiden före COVID-19 som hade 

en negativ påverkan på tillväxten. Ledningen ser stor potential i en 

ökad försäljningstillväxt framgent efter COVID-19. 

Av de bolag som varit en del av koncernen under H1 2020 har 

utvecklingen varit ännu högre, med en ökning om hela 25 % under 

andra kvartalet och totalt 18 % för första halvåret. De bolag som 

varit ägda under stora delar av 2020 (Pändy och Bayn) har haft den 

högsta organiska utvecklingen och lönsamhetsförbättring. 

 

Lönsamheten Den justerade EBITDA-nivån för alla bolagen har 

förbättrats med en ökning om 46 % för första halvåret. Under de 

senaste 12 månaderna har även lönsamheten stärkts kraftigt, med 

en total LTM Q2 2021 på hela 249 MSEK, vilket motsvarar en 

ökning om 71 % för de 12 senaste månaderna jämfört med samma 

period föregående år.  

 

En stor del av lönsamhetsförbättringen kan härledas till ökade 

intäkter, kostnadseffektiviseringar och framför allt synergier mellan 

bolagen, där en effektivare struktur har etablerats för ökad 

korsförsäljning och förbättrad logistik samt värdekedjan.  

De bolagen som varit en längre tid i koncernen (förvärv under 

2020) är de verksamheter som haft den starkaste 

lönsamhetsförbättringen. Detta kan härledas till många av de 

initiativ som iscensatts under 2020 och som har börjat ge effekt 

under första halvåret 2021. 

Många av bolagen som tillkommit under Q2 eller i början av Q3 

2021, är bolag där Humble ännu inte har kunnat realisera några 

större synergier givet den korta tid som de har varit en del av 

koncernen. Potentiella synergier har identifierats och målsättningen 

är att kunna börja realisera dem i närtid för att på så sätt löpande 

kunna stärka lönsamheten organiskt framgent. 

 

 

 

 

 

JUSTERAD EBITDA MSEK 

NETTOOMSÄTTNING MSEK 

JUSTERAD EBITDA MARGINAL % 
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Uppfyllnad av våra finansiella mål 

Styrelsen i Humble Group beslutade den 11 augusti 

2021 att höja det finansiella tillväxtmålet till en 

nettoomsättning om 13 miljarder kronor proforma 

(ökning med 63 procent från tidigare 8 miljarder 

kronor) med en målsättning om 15 procent 

organisk tillväxt per år (ökning med 50 procent från 

tidigare 10 procent per år) samt höja och ersätta 

det tidigare lönsamhetsmålet med ett fast justerat 

EBITDA-mål om 1,5 miljarder kronor proforma 

(ökning med 88 procent jämfört med tidigare 

lönsamhetsmål om 10 procent justerad EBITDA-

marginal).  

 

Höjningarna av de starkare finansiella målen sker 

mot bakgrund av en starkare tillväxt än tidigare 

förutspått. Under våren har Humble Group bedrivit 

ett högre förvärvstempo än estimerat, till stor del 

drivet av en positiv respons och mottagande från 

alla involverade entreprenörer och relevanta 

marknadsaktörer som vill bli en del av koncernen. 

Vi ser även förbättrad balansräkning från de 

finansieringsrundor som genomförts under våren 

och goda möjligheter för att bibehålla en fortsatt 

stark kapitalstruktur trots en hög förvärvstakt. 

Övriga finansiella mål och tidsperioden för målen 

på medellång sikt (2025) kvarstår oförändrade.  

 

Vid utgången av andra kvartalet 2021 uppgick 

koncernens proformerade nettoomsättning för 

rullande 12 månader till 1 922 MSEK. Detta 

motsvarar 15 % måluppfyllnad av vår långsiktiga 

finansiella målsättning om att proformerad 

nettoomsättning ska uppgå till 13 miljarder SEK vid 

utgången av 2025.  

 

Justerad EBITDA proforma uppgick till 249 MSEK, 

vilket motsvarar 17 % måluppfyllnad om att 

proformerad justerad EBITDA ska uppgå till 1 500 

MSEK vid utgången av 2025.  

 

Graferna till höger ger en illustration av hur 

Humble Groups utveckling potentiellt skulle kunna 

se ut för att nå de finansiella målen 2025. Graferna 

ska inte tolkas som en prognos för framtida 

utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NETTOOMSÄTTNING 

JUSTERAD EBITDA 
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HUMBLE GROUPS FINANSIELLA UTVECKLING

Andra kvartalet 

INTÄKTER 
Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 166 281 

KSEK (5 445), vilket motsvarade en ökning med 2 954 % 

jämfört med motsvarande period föregående år. Förändringen 

är främst hänförlig till genomförda rörelseförvärv. 

 

KOSTNADER 
Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader för det andra kvartalet uppgick till  

39 404 KSEK (3 270), vilket motsvarade en förändring med  

1 105 % jämfört med motsvarande period föregående år. 

 

Personalkostnader 

Personalkostnader för det andra kvartalet uppgick till 20 919 

KSEK (2 182), vilket motsvarade en förändring med 859 % 

jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen 

förklaras främst av fler anställda från de förvärvade bolagen. 

 

Avskrivningar 

Avskrivningarna för det andra kvartalet uppgick till 71 250 

KSEK (5 758), vilket motsvarade en förändring med 1 140 % 

jämfört med motsvarande period föregående år. Den absoluta 

majoriteten av avskrivningarna är kopplade till övervärden från 

förvärv, exempelvis uppgår avskrivning på goodwill för 

perioden till 19 001 KSEK. Se not 1 för mer information. 

 

RESULTAT 
Rörelseresultat (EBIT) 

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -63 001 

KSEK (-6 831), vilket motsvarade en förändring med -824 % 

jämfört med motsvarande period föregående år.  

 

KASSAFLÖDE 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det andra 

kvartalet uppgick till -15 081 KSEK (-2 215), vilket motsvarade 

en förändring med -383 % jämfört motsvarande period 

föregående år. 

 

Periodens kassaflöde 

Periodens kassaflöde under det andra kvartalet uppgick till  

224 969 KSEK (13 379). Periodens kassaflöde påverkades 

positivt av den nyemission som genomfördes under kvartalet, 

vilket efter emissionskostnader tillförde koncernen ca  

487 MSEK.  

 

Sex månader 

INTÄKTER 
Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för årets sex första månader uppgick till 

254 670 KSEK (7 500), vilket motsvarade en ökning med  

3 296 % jämfört med motsvarande period föregående år. 

Förändringen är främst hänförlig till genomförda rörelseförvärv. 

 

KOSTNADER 
Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader för årets sex första månader uppgick 

till 55 154 KSEK (6 436), vilket motsvarade en förändring med  

757 % jämfört med motsvarande period föregående år.  

 

Personalkostnader 

Personalkostnader för årets sex första månader uppgick till  

35 664 KSEK (3 916), vilket motsvarade en förändring med  

811 % jämfört med motsvarande period föregående år. 

Ökningen förklaras främst av fler anställda från de förvärvade 

bolagen. 

 

Avskrivningar 

Avskrivningarna för årets sex första månader uppgick till  

105 229 KSEK (6 333), vilket motsvarade en förändring med  

1 564 % jämfört med motsvarande period föregående år. Den 

absoluta majoriteten av avskrivningarna är kopplade till 

övervärden från förvärv, exempelvis uppgår avskrivning på 

goodwill för perioden till 26 957 KSEK. Se not 1 för mer 

information. 

 

RESULTAT 
Rörelseresultat (EBIT) 

Rörelseresultatet för årets sex första månader uppgick till  

-94 077 KSEK (-11 551), vilket motsvarade en förändring med  

-716 % jämfört med motsvarande period föregående år.  

 

KASSAFLÖDE 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets sex 

första månader uppgick till -46 033 KSEK (-12 326), vilket 

motsvarade en förändring med -273 % jämfört med 

motsvarande period föregående år. 

 

Periodens kassaflöde 

Periodens kassaflöde under det första kvartalet uppgick till  

293 363 KSEK (13 116). Periodens kassaflöde påverkades 

positivt av den nyemission som genomfördes under kvartalet, 

vilket efter emissionskostnader tillförde koncernen ca 487 

MSEK samt den obligation som genomfördes under första 

kvartalet som tillförde koncernen ca 299 MSEK efter 

emissionskostnader. 
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ÖVRIG INFORMATION

ORGANISATION 

Humble Group består vid utgången av denna rapportperiod av 

följande väsentliga bolag: 

 Humble Group AB 1 

 Bayn Solutions AB 

 Monday 2 Sunday AB (Pändy) 

 Tweek AB  

 Bayn Production AB 

 Amerpharma Sp. z.o.o. 

 Green Sales Distributions AB 

 Golden Athlete AB  

 The Humble Co AB 2 

 Grahns Konfektyr AB 3 

 Kryddhuset i Ljung AB 3 

 Performance R Us AB 3 

 Nordic Sports Nutrition AB 3 

 Viterna AB 3 

 
1 Namnbyte från Bayn Group skedde vid extra bolagsstämma den 14 april 2021.  
2 Konsolideras från och med 18 mars 2021.  
3 Konsolideras från och med 29 april 2021. 

 

Läs mer om koncernen och dess sammansättning på sida 17. 

 

PERSONAL OCH ANTAL ANSTÄLLDA 
Koncernen 

Vid utgången av rapportperioden uppgick antalet anställda i 

koncern till 196 personer. Antalet heltidstjänster (FTE) 

motsvarande 156 anställda för perioden. Andelen kvinnor i 

koncernen uppgick för kvartalet till 43 %. 

 

Moderbolaget 

Antal anställda i moderbolaget uppgick till 5 personer vid 

rapportperiodens slut. Andelen kvinnor uppgick till 40 %. 

 

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 påverkas av olika riskfaktorer som ska beaktas vid 

en bedömning av bolaget och dess framtida resultat.  

Nedan beskrivd de primära riskerna som bedöms vara 

relevanta för koncernen.  

 

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 och banker för att bemöta denna risk. 

 

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 och obligationen 

har under första halvåret handlats till överkurs 104 procent av 

nominellt belopp. Detta medför en positiv effekt på koncernens 

effektiva ränta för obligationsfinansieringen som därmed 

uppgick till 9,71 % för rapportperioden. 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 Sp.z.o.o. 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 juli – september 2021 kommer att 

publiceras den 26 november 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 12 november 2014 noterade på Nasdaq 

First North Growth Market under ticker HUMBLE. 

 

ANTALET AKTIER  
Vid rapportperiodens utgång uppgick det totala antalet aktier 

till 179 066 564 (85 662 115), vilka berättigar till en röst vardera. 

Samtliga aktier är av samma aktieslag. Antalet utestående 

teckningsoptioner uppgick till 1 000 000 stycken. För perioden 

april-juni 2021 var genomsnittligt antal aktier 150 417 055 och 

antalet aktier efter utspädning uppgick till 180 066 564. 

 

HANDEL I AKTIEN  
Andra kvartalet 

Den totala likviditeten i aktien under andra kvartalet uppgick till 

1 207 MSEK (111). Antalet transaktioner för samma period 

uppgick till 93 249 (15 372). Den genomsnittliga volymen per 

transaktion uppgick till 12 942 SEK (7 106). Den genomsnittliga 

volymen per handelsdag uppgick till 19,8 MSEK (1,9).  

 

Sex månader 

Den totala likviditeten i aktien under årets sex första månader 

uppgick till 3 124 MSEK (240). Antalet transaktioner för samma 

period uppgick till 214 978 (36 106). Den genomsnittliga 

volymen per transaktion uppgick till 14 533 SEK (6 649). Den 

genomsnittliga volymen per handelsdag uppgick till 25,4 MSEK 

(2,0).  

 

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 
Nedan presenteras de tio största aktieägarna i Humble Group 

per 2021-06-30: 

 

 

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

 

 

Ägare Antal aktier Röster

Noel Abdayem (NCPA Holding AB) 26 687 529 14,90%

Håkan Roos (RoosGruppen AB) 18 641 020 10,41%

Thomas Petrén (Seved Invest AB) 12 570 000 7,02%

Simon Petrén (Semroen AB) 6 000 000 3,35%

Tommy Jönsson (Deck af Lilja AB) 5 672 199 3,17%

Handelsbanken Fonder 5 400 000 3,02%

Mikael Pettersson (Dita Invest AB) 4 645 141 2,59%

Nordnet Pensionsförsäkring 4 466 390 2,49%

First Venture Sweden AB (Peter Werme) 4 457 761 2,49%

Creades AB (publ) 4 427 050 2,47%

Totalt topp 10 92 967 090 51,92%

Övriga aktieägare 86 099 474 48,08%

Totalt antal aktier 179 066 564 100%

Helår

2021 2020 2021 2020 2020

Lägsta kurs (SEK) 19,70                 1,60                   12,60                 1,050                 1,045                 

Högsta kurs (SEK) 28,85                4,98                  32,50                4,98                  16,30                 

Stängningskurs föregående period (SEK) 23,55                1,76                   14,96                 1,385                 1,385                 

Stängningskurs innevarande period (SEK) 22,65                4,98                  22,65                4,500                14,96                 

Kursutveckling för perioden (%) -4% 183% 51% 225% 980%

Antal aktier 179 066 564      85 662 115        179 066 564      85 662 115        122 233 439      

Antal aktier efter utspädning 180 066 564      86 997 538       180 066 564      86 997 538       123 233 439      

Genomsnittligt antal aktier 150 417 055       65 555 004       150 417 055       65 555 004       114 798 656       

Omsättning i aktien (SEK) 1 206 805 733   111 794 338       3 124 340 281   240 055 295     1 162 298 039   

Antal transaktioner i aktien 93 249              15 732               214 978             36 106               121 331              

Genomsnittlig volym per handelsdag (SEK) 19 783 701         1 863 239          25 401 140        1 951 669          4 612 294          

Genomsnittlig volym per transaktion (SEK) 12 942               7 106                 14 533               6 649                9 580                

Antal ägare 16 183               2 829                16 183               2 829                6 678                

Andra kvartalet Sex månader
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

 

 

 

Helår

KSEK

Proforma 

2021 2021 2020

Proforma 

2021 2021 2020

Proforma 

2021

Jul 2020 - 

Jun 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 508 654 166 281 5 445 955 201 254 670 7 500 1 922 150 279 016 31 847

Aktiverat arbete för egen räkning 8 588 2 595 1 210 14 829 5 897 1 550 19 985 7 943 3 597

Övriga rörelseintäkter 12 883 2 893 1 359 22 244 5 131 1 516 29 977 6 520 2 905

Totala intäkter 530 125 171 770 8 014 992 274 265 697 10 566 1 972 112 293 480 38 348

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -356 157 -100 834 -3 482 -660 749 -160 031 -5 226 -1 309 882 -177 265 -22 460

Övriga externa kostnader -45 824 -39 404 -3 270 -86 356 -55 154 -6 436 -249 729 -72 558 -23 840

Personalkostnader -45 234 -20 919 -2 182 -93 001 -35 664 -3 916 -181 768 -43 990 -12 242

Övriga rörelsekostnader -30 648 -2 363 -153 -57 124 -3 697 -206 -47 368 -8 449 -4 958

Totala kostnader -477 864 -163 520 -9 087 -897 229 -254 546 -15 784 -1 788 747 -302 261 -63 500

RÖRELSERESULTAT FÖRE 

AVSKRIVNINGAR (EBITDA) 52 262 8 249 -1 073 95 045 11 152 -5 218 183 365 -8 782 -25 152

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT FÖRE 

AVSKRIVNINGAR (JUSTERAD EBITDA) 68 640 23 233 497 125 698 30 009 -1 214 248 616 22 284 -8 938

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -4 076 -2 787 -906 -11 389 -4 139 -1 481 -22 778 -5 930 -3 272

Avskrivningar av förvärvsrelaterade 

immateriella anläggningstillgångar -141 781 -68 463 -4 852 -242 053 -101 090 -4 852 -504 374 -120 218 -23 980

RÖRELSERESULTAT (EBIT) -93 596 -63 001 -6 831 -158 397 -94 077 -11 551 -343 787 -134 929 -52 403

Resultat från andelar i koncernföretag 0 2 -51 0 11 -51 0 113 51

Ränteintäkter 2 578 0 0 3 065 1 059 0 0 2 363 1 304

Räntekostnader -28 175 -8 489 -114 -51 164 -16 781 -155 -88 303 -19 633 -3 007

RESULTAT EFTER 

FINANSIELLA POSTER -119 192 -71 489 -6 996 -206 496 -109 788 -11 757 -432 090 -152 087 -54 055

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skatt, aktuell -3 611 -3 611 0 -4 425 -3 611 675 -11 063 -4 507 -221

Skatt, uppskjuten 10 539 10 539 675 35 507 35 507 0 46 046 39 093 3 587

Resultat efter skatt -112 264 -64 560 -6 321 -175 415 -77 893 -11 082 -397 106 -117 500 -50 689

Resultat per aktie 3
-0,63 -0,36 -0,07 -0,98 -0,43 -0,13 -2,24 -1,46 -0,41

Resultat per aktie efter utspädning 3
-0,62 -0,36 -0,07 -0,97 -0,43 -0,13 -2,23 -1,79 -0,41

3) Resultat per aktie är beräknat på 179 066 564 aktier. Antalet utestående teckningsoptioner var 1 000 000 st vid utgången av perioden. 

Andra kvartalet Sex månader Rullande 12 månader
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
I SAMMANDRAG 
 

 

Helår

KSEK Not 2021 2020 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 1 236 336 102 412 281 004

Materiella anläggningstillgångar 123 764 193 22 716

Finansiella anläggningstillgångar 24 858 150 187

Totala anläggningstillgångar 1 384 958 102 755 303 907

Omsättningstillgångar

Varulager 130 456 6 818 37 022

Kundfordringar 99 965 4 018 48 141

Övriga omsättningstillgångar 26 063 2 083 10 244

Likvida medel 369 084 15 472 81 945

Totala omsättningstillgångar 625 568 28 391 177 352

TOTALA TILLGÅNGAR 2 010 526 131 146 481 259

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 39 395 18 846 26 891

Ej registrerat aktiekapital 0 0 744

Övrigt tillskjutet kapital 1 352 466 138 708 377 149

Annat eget kapital inklusive årets resultat -184 291 -49 615 -105 411

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 1 207 570 107 939 299 373

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

Totala eget kapital 1 207 570 107 939 299 373

Avsättningar för uppskjuten skatt 210 221 12 831 42 059

Totala avsättningar 210 221 12 831 42 059

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 365 503 5 082 6 403

Övriga långfristiga skulder 44 147 0 11 766

Totala långfristiga skulder 409 650 5 082 18 169

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 44 090 122 17 737

Leverantörsskulder 48 401 2 252 36 416

Övriga skulder 90 593 2 920 67 504

Totala kortfristiga skulder 183 084 5 294 121 657

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 010 526 131 146 481 259

30 juni



| FINANSIELL INFORMATION - KONCERNEN 

 

Humble Group AB delårsrapport april – juni 2021  11 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET 

KAPITAL 
 

 

KSEK
Aktie-

kapital

Ej registrerat 

aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Annat eget 

kapital inkl 

årets resultat

Totalt eget 

kapital 4

Ingående balans 1 april 2020 18 470 0 136 610 -58 019 97 061

Nyemission 376 2 098 2 474

Pågående nyemission 14 725 14 725

Periodens resultat -6321 -6 321

Valutakursdifferens

Utgående balans 30 juni 2020 33 571 0 138 708 -64 340 107 939

Ingående balans 1 april 2021 34 122 0 791 769 -119 950 705 941

Nyemission 5 273 563 648 568 921

Pågående nyemission 0

Periodens resultat -64 560 -64 560

Valutakursdifferens -2 951 219 -2 732

Utgående balans 30 juni 2021 39 395 0 1 352 466 -184 291 1 207 570

4) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Innehav utan bestämmande inflytande finns ej. 

KSEK
Aktie-

kapital

Ej registrerat 

aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Annat eget 

kapital inkl 

årets resultat

Totalt eget 

kapital 4

Ingående balans 1 januari 2020 8 465 0 52 645 -53 258 7 852

Nyemission 10 381 86 063 96 444

Pågående nyemission 14 725 14 725

Periodens resultat -15 612 -15 612

Utgående balans 30 juni 2020 33 571 0 138 708 -68 870 103 409

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

Nyemission 12 503 -744 978 293 990 052

Pågående nyemission 0

Periodens resultat -77 893 -77 893

Valutakursdifferens -2 976 -987 -3 963

Utgående balans 30 juni 2021 39 395 0 1 352 466 -184 291 1 207 570

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

 

Helår

KSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Resultat före skatt -71 489 -6 996 -109 788 -11 757 -54 055

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 71 250 5 758 105 229 6 333 23 980

Övriga poster 0 0 0 0 0

Betald inkomstskatt 0 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 

av rörelsekapital

-239 -1 238 -4 559 -5 424 -30 076

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring varulager (ökning - /minskning + ) -5 792 -722 -13 481 -4 582 1 346

Förändring av kortfristiga fordringar (ökning - /minskning + ) -19 854 -1 139 -17 480 -3 510 -2 345

Förändring av kortfristiga skulder (ökning + /minskning - ) 10 805 884 -10 512 1 190 -5 117

Summa förändring rörelsekapital -14 842 -977 -41 474 -6 902 -6 116

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 080 -2 215 -46 033 -12 326 -36 192

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv (-)/avyttring (+) av balanserade utvecklingskostnader 57 -1 286 -5 455 -1 241 -4 055

Förvärv (-)/avyttring (+) av övriga immateriella anläggningstillgångar -3 241 0 -1 518 0 0

Förvärv (-)/avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar -1 902 0 -2 025 0 -548

Förvärv (-)/avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar 14 51 315 150 0

Förvärv av dotterföretag, netto likvidpåverkan -233 374 0 -432 616 0 -79 545

Kassaflöde från investeringsverksamheten -238 445 -1 235 -441 298 -1 091 -84 148

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Emissionslikvid 502 250 17 225 502 250 21 961 202 508

Emissions- och obligationskostnader -15 551 0 -16 976 0 -3 603

Obligationslån 7 219 0 314 037 0 0

Förändring av lån -15 423 -396 -18 617 4 572 -3 023

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 478 495 16 829 780 694 26 533 195 882

Periodens kassaflöde 224 969 13 379 293 362 13 116 75 542

Likvida medel vid periodens början 147 107 2 093 78 673 2 356 2 431

Valutakursdifferens i likvida medel -2 992 0 -2 952 0 700

Likvida medel vid periodens slut 369 084 15 472 369 084 15 472 78 673

Andra kvartalet Sex månader
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
I SAMMANDRAG 
 

 
 

R 12 mån Helår

KSEK 2021 5 2020 2021 5 2020

Jul 2020 - 

Jun 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 244 2 373 1 405 4 083 10 249 12 378

Aktiverat arbete för egen räkning 763 828 763 1 093 1 680 1 745

Övriga rörelseintäkter 1 306 1 148 2 317 1 297 2 283 2 125

Totala intäkter 2 313 4 349 4 485 6 473 14 213 16 249

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -166 -1 423 -1 012 -2 828 -8 521 -9 778

Övriga externa kostnader -2 468 -1 633 -3 416 -4 569 -8 436 -7 601

Personalkostnader -2 184 -1 825 -4 303 -3 442 -7 140 -6 781

Övriga rörelsekostnader -283 -124 -1 094 -143 -4 623 -4 464

Totala kostnader -5 101 -5 005 -9 825 -10 982 -28 720 -28 624

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA) -2 788 -656 -5 340 -4 509 -14 507 -12 375

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 0 -651 0 -1 226 -1 400 -2 051

RÖRELSERESULTAT (EBIT) -2 788 -1 307 -5 340 -5 735 -15 907 -14 426

Finansnetto -7 225 -10 -14 041 -20 -8 454 -1 239

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -10 013 -1 317 -19 381 -5 755 -24 361 -15 665

Skatt, uppskjuten 0 0 16 225 0 0 0

Resultat efter skatt -10 013 -1 317 -3 156 -5 755 -24 361 -15 665

5) Moderbolagets operativa verksamhete flyttades till dotterbolaget Bayn Solutions per 1 december 2020 vilket förklarar de stora förändringarna mellan perioderna.

Andra kvartalet Sex månader
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
I SAMMANDRAG  
 

Helår

KSEK 2021 2020 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 74 4 883 0

Materiella anläggningstillgångar 9 193 0

Finansiella anläggningstillgångar 1 375 446 89 458 293 817

Totala anläggningstillgångar 1 375 529 94 534 293 817

Omsättningstillgångar

Varulager 763 1 971 866

Kundfordringar 5 841 1 537 408

Fordringar hos koncernföretag 14 494 4 891 17 987

Övriga omsättningstillgångar 5 957 799 1 433

Likvida medel 318 818 15 436,2 77 929

Totala omsättningstillgångar 345 873 24 635 98 623

TOTALA TILLGÅNGAR 1 721 402 119 169 392 440

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 40 158 22 076 27 635

Fritt eget kapital 1 283 827 91 316 308 326

Totalt eget kapital 1 323 985 113 392 335 961

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 312 877 510 265

Övriga långfristiga skulder 43 635 0 11 766

Totala långfristiga skulder 356 512 510 12 031

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 122 122 245

Leverantörsskulder 5 476 1 135 2 453

Skulder till koncernföretag 0 1 883 0

Övriga skulder 35 307 2 127 41 750

Totala kortfristiga skulder 40 905 5 267 44 448

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 721 402 119 169 392 440

30 juni
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NOTER OCH DEFINITIONER AV NYCKELTAL 
NOT 1 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 

 

DEFINITIONER OCH 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. 

 

FMCG 

FMCG är ett branschuttryck vanligt förekommande i Humble Groups rapportering och betyder Fast Moving Consumer Goods, vilket 

vanligen översätts till snabbrörliga konsumentprodukter. 

 
 

Helår

KSEK 2021 2020 2020

Anskaffningsvärden

Balanserade utvecklingskostnader för recepturer 116 796 55 156 101 962

Varumärken 717 247 16 360 91 246

Goodwill 346 658 31 483 90 353

Relationer, listningar och distributionsavtal 189 382 11 410 29 252

Anskaffningsvärde immaterialla anläggningstillgångar 1 370 082 114 409 312 813

Avskrivningar

Balanserade utvecklingskostnader för recepturer -28 094 -9 034 -17 013

Varumärken -56 275 -818 -5 767

Goodwill -33 526 -1 574 -6 569

Relationer, listningar och distributionsavtal -15 851 -571 -2 460

Ackumulerade avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -133 746 -11 997 -31 810

Totala immateriella anläggningstillgångar 1 236 336 102 412 281 004

30 juni
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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 27 augusti 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 27 augusti 2021, kl 08:30 CET. 
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OM HUMBLE GROUP 
HUMBLE GROUP är en ung, dynamisk och nydanande FMCG-koncern listad på Nasdaq First North. Gruppen fokuserar på 

segmenten sockerreduktion, funktionell mat samt hållbar skönhet och hälsa. 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 snabbrörliga 

konsumentprodukter som är bra både för dig och planeten. 

 

KONCERNENS VERKSAMHETER 

Bayn Solutions AB 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. 

 

Monday 2 Sunday AB 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. 

Verksamheten 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 funktionella livsmedel och driver försäljning 

mot dagligvaruhandeln men primärt via e-handel under 

plattformen www.monday2sunday.com. 
 
Tweek AB 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 AB är en produktionsanläggning för 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 Sp.z.o.o. är ett marknadsledande polskt 

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 AB 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 AB 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 i Sverige för 

flera internationella varumärken som Quest Nutrition, 

Nanosupps, Oatein och Battlebites. Golden Athlete stärker 

Humbles marknadsposition inom kalori- och sockerreducerade 

livsmedel. 

 

The Humble Co. AB 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. 
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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. 

Bolaget tillför koncernen stora möjligheter att skala 

tillverkningen av Tweek, Pändy och Wellibites för att kunna 

möta den växande internationella efterfrågan på produkterna.  

 

Kryddhuset i Ljung AB är en ledande tillverkare av kryddor 

och kryddblandningar. 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.  

 

Performance R Us AB grundades 2002 och driver butiker i 

Sverige och Norge med försäljning av sportnutrition. Bolaget 

tillhandahåller dessutom en hög grad service, och kunskap till 

sina kunder inom kost och träning. Butikerna drivs under 

namnet Golden Athlete och är den största kedjan för 

sportnutrition i Sverige. 

Nordic Sports Nutrition AB grundades 2003 och är en 

ledande oberoende distributör av kosttillskott inom sport- och 

fackhandel i Sverige och Norden. Bolaget arbetar med flera 

välkända varumärken i branschen. Sedan ett antal år tillbaka 

samarbetar de med Performance R Us och bidrar till att 

koncernen får en effektiv distributions- och värdekedja vid 

framtagandet av nya produkter och innovationer. 

 

Viterna AB är ett varumärke med ett brett sortiment av 

produkter för kost- och sportnutrition. Produkterna, som 

tillverkas i Sverige med högsta noggrannhet och utvalda 

ingredienser, säljs online samt i Golden Athletes butiker. 

Visionen är att ge konsumenterna bra verktyg för ett 

hälsosammare liv. 

 

Nordfood International AB är en matimportör med 

huvudkontor i Solna och lager i Varberg. Bolaget har en bred 

portfölj av produkter inom kolonial med bland annat 

hälsosamma snacks, dryck och sockerreducerad konfektyr. 

Bolaget har även ett starkt kontaktnät med producenter från 

hela Europa och Asien, och bedriver ett kontinuerligt arbete 

med omvärldsbevakning i jakten på framtida FMCG-trender.  

 

Be:Son Gross AB är ett familjebolag som gått i arv sedan dess 

grundande 1986 och förser vi den svenska marknaden med 

artiklar inom segmenten vardagsförbrukning, hushåll och 

hygien. Genom en lång branscherfarenhet och goda relationer 

har bolaget en stark flexibilitet i sin produktframställning och 

strävar efter att alltid identifiera möjligheter att leverera 

morgondagens FMCG-produkter till Sveriges konsumenter.  

 

Wellibites AB är det ledande svenska varumärket inom 

sockerfritt, veganskt och vitaminberikat godis, och som haft en 

expansiv resa sedan 2018 när de första produkterna 

lanserades. I portföljen finns ett brett sortiment med fem olika 

smaker vilka alla är veganska, helt fria från socker, gluten och 

palmolja samt berikade med olika vitaminer och mineraler. 

Bolaget har på rekordkort tid skapat sig en stark distribution på 

apoteksmarknaden samt i service- och dagligvaruhandeln där 

lejonparten av försäljningen härrör till den svenska och norska 

marknaden.  

 

Ewalco Holding AB är en framstående svensk foodtech-

koncern med ett brett sortiment av ingredienslösningar och 

anpassningar av råvaror med inriktning mot livsmedel och 

sportnutrition. Bolaget har en lång verksamhetshistorik som 

sträcker sig tillbaka till starten 1980, med en stabil 

underliggande lönsamhet, tillväxt och kassaflöden. Ewalco 

säljer och marknadsför egna ingredienslösningar och 

produkter till några av Nordens största varumärken och 

återförsäljare av moderna och attraktiva FMCG-produkter. 

 

FancyStage Lda är en prisbelönt portugisisk tillverkare av 

högteknologiska FMCG-produkter, med ett ledande sortiment 

inom kosmetik, skönhet och wellness. Bolaget har haft en 

fantastisk tillväxt sedan start 2012 och blev uppmärksammat 

2019 av Financial Times som det snabbast växande bolaget i 

Portugal och på plats 139 i Europa. Fram till nu har Bolaget 

endast finansierat sin tillväxt utan riskkapital och samtidigt 

lyckats etablera en mycket lönsam och snabbväxande 

verksamhet. Bolaget har ett mycket starkt återförsäljarnätverk i 

södra Europa och tillsammans med Humbles varumärken så 

ser ledningen i bolagen stor potential till korsförsäljning och 

marknadsföring. Sedan tidigare har Humble även ett nära 

affärssamarbete med Fancystage, som under flera år varit 

producent för tandkräm- och munsköljsprodukter till Humbles 

dotterbolag The Humble Co. 

 

Marabu Gmbh är en ledande tysk FMCG-distributör 

specialiserat inom kosmetik, beauty och wellness. Bolaget som 

grundades 2003 har en lång verksamhetshistorik, med en 

stabil underliggande lönsamhet och kassaflöden. Marabu säljer 

och marknadsför varumärken inom FMCG till några av 

Tyskland och Österrikes största återförsäljare, och förvärvet 

stärker möjligheten att snabbare kommersialisera och utveckla 

vertikalen för distribution inom Humble Group. 

 

Naty AB är en ledande högteknologisk FMCG-koncern med 

ett globalt och välpositionerat varumärke, Eco by Naty, som har 

ett brett sortiment av komposter- och nedbrytningsbara 

personal care-produkter. Bolaget har framgångsrikt bedrivit sin 

verksamhet i 27 år sedan starten 1994 och är en pionjär inom 

sitt område. Bolaget har en stabil underliggande lönsamhet, 

tillväxt och kassaflöden. Naty säljer och marknadsför sina 

produkter till många av världens största återförsäljare inom 

dagligvaruhandeln. Tillsammans med den befintliga 

utvecklingen och försäljning av varumärken i Humble, ser 

ledningen i Bolaget och Humble många materiella potentiella 

synergier samt möjligheter att snabbare kommersialisera och 

utveckla segmentet för varumärken inom Humble Group. 

 

Tillsammans skapar bolagen en koncern som genom 

organisk tillväxt och förvärv skapar goda förutsättningar 

för att utveckla samt investera i framtidens FMCG-bolag 

inom segmenten socker- och kalorireducerade livsmedel 

samt hållbar hälsa och skönhet. 
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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 

 

 


