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Halvårsperioden,  
1 juli–31 december 2020

•   Nettoomsättningen uppgick under delårspe-
rioden till 0,4 Mkr (0,3)

•   Resultat efter finansiella poster uppgick till 
4,3 Mkr (4,2)

•   Resultat per aktie uppgick till 0,12 kr (0,13)

•   Front Ventures förvärvar 484 848 st aktier i 
Vopy AB. Förvärvet av samtliga aktier görs till 
priset 2,0625 kronor per aktie. Front Ventures 
ägarandel uppgår till 7,54 procent efter 
förvärvet.

•   Front Ventures tar upp ett lån om 10 MKR i 
syfte att skapa ökad finansiell flexibilitet och 
möjliggöra fortsatta investeringar i portfölj-
bolagen. Lånet har en löptid om 12 månader 
och en årlig ränta om 12%.

•   Front Ventures AB lånar 4 Mkr av bolagets 
VD Johan Lund. Lånet har en löptid om 12 
månader med en årlig ränta om 12%.

•   Front Ventures avyttrar samtliga aktier i 
portföljbolaget PayFunc. Innehavet avyttra-
des till kursen 0,62 kronor per aktie, vilket 
motsvarar en total försäljningslikvid om 7,95 
miljoner kronor.

•   Front Ventures vd Johan Lund utökar sitt 
ägande genom förvärv av 2 476 500 aktier. 
Förvärvet gjorde till ett pris om 2 kronor per 
aktie, motsvarande 4 953 000 kronor. Förvär-
vet skedde utanför marknadsplats.

Helårsperioden,  
1 januari–31 december 2020

•   Nettoomsättningen uppgick under året till  
4,9 Mkr (0,5)

•   Resultat efter finansiella poster uppgick till 
1,9 Mkr (2,8)

•   Resultat per aktie uppgick till 0,05 kr (0,09)

•   Front Ventures tog upp kortfristiga brygglån 
om totalt 9 Mkr på 3 månaders löptid till en 
ränta om 10% samt ett lån om 10 Mkr som 
löper i 1 år till en årsränta om 12 %.

•   Styrelsen i Front Ventures beslutade om 
riktad emission av units om 5,5 Mkr samt 
tilldelning av 1 vederlagsfri teckningsoption 
per 8 aktier till befintliga aktieägare. Totalt 
emitterades 4 230 769 units vilket motsvarar 
4 230 769 B-aktier samt 8 461 538 teck-
ningsoptioner, TO1. 

•   Årsstämman den 14 maj 2020 beslutade om 
omval av Tommy Ekholm, Erik Grahn och 
Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter 
samt omval av Ernst & Young Aktiebolag till 
revisor med Andreas Nyberg som huvudan-
svarig revisor. 

Händelser efter räkenskapsårets 
utgång

•   Front Ventures avyttrar samtliga aktier i 
Tortora Europe AB (fd. Blockchain Vouchers 
Europe AB) till en total köpeskilling om 12 
Mkr, vilket motsvarar ett pris om 5,20 kronor 
per aktie.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
JANUARI – DECEMBER 2020

Det nu avslutade 2020 var ett händelserikt år för Front Ventures som nu uteslutande fokuserar på att investera i 
nordiska bolag verksamma inom fintechsektorn. Under året genomförde Front Ventures 16 transaktioner i portfölj-
bolagen och förstärkte den finansiella flexibiliteten genom lån och avyttringar.

Offentliggörande
-

Denna information är sådan som 
Front Ventures AB (publ) är skyl-
digt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom 
nedanstående persons försorg, 
för offentliggörande onsdag den 
24 februari 2020, kl. 08:30.

Kontakt
-

JOHAN LUND,  
VD FRONT VENTURES

Telefon:  
+46 (0)70 556 53 54 

E-post:  
johan.lund@frontventures.se

Finansiell kalender
-

Front Ventures avger halv- och helårsrapporter. Samt-
liga rapporter kan laddas ner på www.frontventures.se 
alternativt www.ngm.se

Bokslutskommuniké 2020 24 februari 2021

Offentliggörande av årsredovisning 14 april 2021

Årsstämma 12 maj 2021

Halvårsrapport 2021 19 augusti 2021

6st

76,6Mkr

1,86kr

Antal portföljbolag per  
31 december 2020

Front Ventures börsvärde  
31 december 2020

Eget kapital per aktie  
31 december 2020
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PORTFÖLJBOLAG

Front Ventures är ett börsnoterat investmentbolag helt fokuserat mot fintechsektorn. Bolaget är en aktiv ägare i 
noterade och onoterade mindre företag med en tydlig nisch inom fintechsektorn. Gemensamt för de bolag Front 
Ventures väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential för kraftig tillväxt inom en treårsperiod i kom-
bination med en tydlig exitstrategi. Front Ventures investeringsportfölj bestod per 31 december 2020 av sex bolag.

Portföljbolag per 31 december 2020

Bolag Verksamhet Land Förvärv
Ägar- 

andel (%)
Antal  

aktier
 Investering 

(kr) 
 Marknads- 

värde (kr) 

Kryptovaluta Sverige 2017 7,8 6 702 614 15 021 821 49 934 474

Neobank Sverige 2017 11,5 5 785 252 44 570 420 46 282 016

Neobank Norge 2019 7,4 3 790 214 6 272 382 10 233 578

Aktiechatt Sverige 2017 20,0 20 000 350 000 0

Fintech Sverige 2020 44,5 1 876 000 9 783 000 16 884 000

Blockchain Sverige 2020 21,2 16 377 513 9 000 000 24 566 270

Totalt 84 997 623 147 900 338

Investeringsportfölj  
31 december 2020

Noterade tillgångar

Onoterade tillgångar

Quickbit
17,7%

Intergiro 
52,4%

Stockaboo
0,4%

TorTora
11,5%

Conax Group
10,6%

Vopy
7,4%

1)  Värdet i Stockaboo har per 31 december 2020 skrivits ned till 0.

Tabellen ovan ger en översiktlig bild över Front Ventures portföljbolag per den 31 december 2020. 
Av de totalt sex innehaven är Quickbit det enda bolaget som är noterat på en handelsplats. Inne-
havet i Quickbit tas upp till anskaffningsvärde i den finansiella redovisningen. 

1

Totalt 

85,0
Mkr
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Våra investeringar sker oftast i mindre bolag, då 
vi vill bli ägare i en tidig fas i bolagens utveck-
ling. Gemensamt för våra investeringar är bolag 
med potential till att bli markandledande inom 
sin nisch. Ambitionen gäller oavsett om bolagen 
vänder sig mot en bredare marknad eller är 
tydligt specialiserade. Vårt uppdrag från våra 
aktieägare är tydligt – att skapa värden i våra 
bolag och realisera detta värde.

En unik position och målsättning
Det finns en mängd noterade investmentbolag i 
Sverige. Vissa har funnits i mer än ett sekel och 
andra är relativt nystartade. Vissa har miljar-
der att investera och andra är i uppstarten. 
Trots detta kan det vara svårt att skilja dem åt. 
Front Ventures är det enda noterade invest-
mentbolaget som fokuserar på fintech. Här är 
vi unika. För investerare som tror att fintech 
kommer forma framtidens finansiella tjänster, 
erbjuder Front Ventures en investeringmöjlig-
het i ett tidigt skede. Men det är inte bara vår 
positionering och vårt fokus på fintech som gör 
oss unika. Vår målsättning är minst lika unik. 
På 36 månader vill vi tiodubbla värdet på vår 
investering. För några kanske det låter som en 
aggressiv målsättning men vi är trygga i det. Vi 
är också trygga med att våra aktieägare ställer 
höga krav på oss och förväntar sig resultat. 
Vi gillar det och vi förväntar oss det. Vi ställer 
nämligen lika höga krav på oss själva och på de 
bolag vi väljer att investera i. 

Fokus på att skapa avkastning
Under 2020 hade vi hög aktivitet i vår investe-
ringsportfölj och vår övergripande uppgift är att 
skapa avkastning på våra investeringar. Det är 
vårt uppdrag från våra aktieägare och det som 
vägleder oss varje dag i vårt arbete. Under 2020 
gjorde vi totalt 16 transaktioner i våra portfölj-
bolag. Det ger ett snitt på nästan tre transaktio-
ner på de sex aktiva investeringar vi har. Viktigt 

att komma ihåg är att tre av dessa sex bolag 
– TorTora, Conax och PayFunc – tillkom under 
första halvan av 2020. Att ha en hög aktivitetsni-
vå ger i sig inte per automatik en hög avkast-
ning. Vår höga aktivitet under 2020 ska mer ses 
som ett tecken på att vi under året la grunden 
för ett framgångsrikt 2021. Vi gjorde flera inves-
teringar i nya bolag, vi justerade ägarandelen i 
några bolag och avyttrade andra för att skapa 
möjlighet till nya investeringar. Vi är övertygade 
om att flera av våra portföljbolag kommer att 
skörda framgångar under 2021. 

Mitt i rådande pandemi har vi dessutom 
lyckats kapitalisera oss själva och våra port-
följbolag med över 150 miljoner kronor. Vi inser 
att alla investeringar inte kommer att lyfta som 
vi vill inom den tidshorisonten vi har. Vi är inte 
rädda för att avyttra investeringar som inte 
utvecklas som vi vill. Här ligger en del av vår 
framgång. Det är det kravet våra aktieägare 
har på oss. Vi måste fokusera på dem som 
utvecklas enligt våra högt ställda mål och krav 
och vi övertygade om att bland våra nuvarande 
investeringar finns framtidens vinnare. 

Slutligen vill jag passa på att kort kommen-
tera några av våra portföljbolag. Intergiro, vår 
största investering, har under 2020 tagit stora 
steg och lyckats säkra kapital för kommande 
utveckling, vilket var en milstolpe under året. 
Quickbit har genomgått en omställning för att 
möjliggöra framtida tillväxt utan begränsningar. 
Det är nu Quickbits riktiga resa börjar. Conax är 
också ett portföljbolag med en stark potential. 
Bolaget har bland annat förstärkt organisa-
tionen, tagit in kapital och dessutom planerar 
Conax för notering inom snar framtid.

När vi nu går in i 2021 gör vi det fulla av 
självförtroende och med starka utsikter. Jag ser 
fram emot alla möjligheter 2021 erbjuder och 
vill som alltid tacka alla er aktieägare för ert 
förtroende.

VD HAR ORDET

FRONT VENTURES = FINTECH

Det nu avslutade 2020 markerar starten på något nytt och spännande. Det här är året när vi blev Front Ventures. 
2021 blir också första helåret med fullt fokus mot fintech. Vi har nu ett renodlat fokus på investeringar i nordiska 
bolag inom fintech-sektorn, vilket gör oss unika. Front Ventures är fintech.

” För investerare som 
tror att fintech kom-
mer forma fram-
tidens finansiella 
tjänster,erbjuder 
Front Ventures en 
investeringmöjlighet 
i ett tidigt skede.”

Johan Lund, VD
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DET HÄR ÄR FRONT VENTURES

Front Ventures är ett börsnoterat investmentbolag fokuserat mot fintechsektorn. Investeringar sker i noterade och 
onoterade mindre företag med en tydlig nisch. Gemensamma för de bolag Front Ventures väljer att investera i är att 
det ska finnas en tydlig potential för kraftig tillväxt inom en treårsperiod i kombination med en tydlig exitstrategi.

Front Ventures är 
ett börsnoterat in-
vestmentbolag med 
aktiva ägarintressen 
i noterade och onote-
rade mindre företag 
verksamma inom 
fintechsektorn.

De största innehaven i Front Ventures portfölj 
är QuickBit och Intergiro International. Front 
Ventures B-aktie är noterad på Nordic Growth 
market SME sedan 19 maj 2016. Huvudkontoret 
ligger i Stockholm. 

Ett investmentbolag helt fokuserat mot fin-
techsektorn
Front Ventures påbörjade under 2019 en 
omställning av verksamheten som slutfördes 
under 2020. Denna omställning innebar en tyd-
lig förflyttning från investeringar som bestod av 
en mix av turnaround- och fintechbolag till att 
nu helt fokusera på investeringar i bolag inom 
fintechsektorn. 

Front Ventures investeringar sker främst i 
mindre noterade och onoterade nordiska bolag 
och med utgångspunkt samt en övertygelse 
av att fintech kommer att revolutionera den 
finansiella sektorn. Samtliga bolag som Front 
Ventures väljer att investera i har en tydlig nisch 
och en möjlighet att bli marknadsledande inom 
denna nisch. Norden är dessutom en ledande 
region vad gäller innovationskraft för att ta 
fram nya lösningar som i grunden förändrar 
den finansiella sektorn.

Front Ventures investeringsfilosofi 
Front Ventures investeringshorisont sträcker 
sig normalt från ett till cirka tre år. Bolaget är 
alltså en del i att hjälpa portföljbolagen att ska-
pa tillväxt under en mer begränsad period för 
att sedan sälja dem till andra ägare alternativt 
notera bolaget på en lämplig handelsplats.

Målsättningen är tydlig – att verka för att 
utveckla portföljbolagen genom åtgärder 
som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, 
såväl strategiskt som operativt, strukturellt 
och finansiellt under tiden Front Ventures är 
ägare. Den avkastning som avyttringar ger ska 
återinvesteras i nya bolag som i sin tur kan 
skapa fortsatt avkastning åt Front Ventures 
aktieägare.

Grunden för Front Ventures investeringar är 
analys av framförallt onoterade bolag. Investe-
ringar sker normalt sett i bolag som både har 
en potential för en tydlig värdeökning inom tre 
år och där denna värdeökning kan realiseras. 
Då fokus uteslutande ligger på investeringar i 
bolag verksamma inom fintechsektorn, innebär 
det att Front Ventures skapar en naturlig platt-
form för portföljbolagen att utbyta erfarenheter 
och ta del av varandras kunskap och därigenom 
utvecklas snabbare. Detta kan ske trots att 
varje innehav har en unik företagskultur och ett 
eget strategiarbete. 

Aktivt ägarskap
Ett sätt att hantera risker i portföljbolagen är att 
Front Ventures tar en aktiv ägarroll. Aktivt ägan-
de är viktigt på alla marknader och i alla bolag, 
men särskilt i unga bolag i en relativt ny sektor 
som fintech. Front Ventures stöttar inte bara sina 
bolag med kapital utan framför allt i strategiar-
bete men även också i operationella frågor. Front 
Ventures roll som ägare bygger på ett aktivt 
engagemang i nära samarbete med andra deläg-
are, entreprenörer och företagsledningar.
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Quickbit erbjuder ett ekosystem av lösningar 
som underlättar för människor och företag att 
använda kryptovaluta i sin vardag. Verksam-
heten och erbjudandet är uppdelat i två delar 
– en som riktar sig mot konsumenter och en 
del som riktar sig mot handlare. För handlare 
erbjuder Quickbit en lösning så att de ska kunna 
ta betalt i kryptovaluta, den så kallade affilia-
telösningen. Bolaget kommer också att erbjuda 
handlare en tjänst för att kunna hantera den 
kryptovaluta de får in vid betalningar från sina 
kunder, den så kallade merchantlösningen. 

Quickbits andra verksamhetsdel riktar sig till 
konsumenter genom att, i första steget, erbjuda 
en app och ett betalkort. Det är bolagets affili-
atelösning, merchantlösning samt konsument-
produkter tillsammans som utgör Quickbits af-
färsmodell, eller ekosystem av lösningar. I varje 
transaktion, oavsett om den utförs av konsu-
menter eller handlare, inom detta ekosystem av 
lösningar skapas intäkter och därmed lönsam-
het för Quickbit. Bolagets lönsamhet påverkas 
inte av marknadskursen i den kryptovaluta som 
transaktionen genomförs i.

Transaktioner under 2020

•   Den 23 december förvärvade Front Ventu-
res 1,5 miljoner aktier i Quickbit. Förvärvet 
skedde genom att utnyttja teckningsoptio-
ner TO1. Aktierna förvärvades till ett pris 
om 3,20 kronor per styck, vilket var det på 
förhand fastställda konverteringspriset. Efter 
förvärvet uppgår Front Ventures ägarandel i 
Quickbit till 7,8 procent.

•   Den 23 december avyttrade Front Ventures 
1 693 857 teckningsoptioner TO1 i Quickbit. 
Försäljningen gjordes till en genomsnittligt 
pris om 3,25 kronor per teckningsoption. 
Dessutom avyttrades 94 836 stamaktier i 
Quickbit till ett genomsnittligt pris om 6,78 
krono per aktie.

•   Den 16 juli 2020 avyttrade Front Ventures 687 
515 aktier i Quickbit. Aktierna avyttrades till 
ett genomsnittligt pris om 8,65 kronor per 
aktie. Total försäljningslikvid uppgick till 5 
948 230 kronor.

•   Den 27 februari 2020 förvärvade Front Ventu-
res 86 975 aktier i Quickbit. Förvärvet skedde 
till ett genomsnittlig pris om 11,47 kronor per 
aktie, motsvarande en total köpeskilling om 
997 649 kronor.

2017
Investeringsår

7,8 %
Ägarandel

Andel av  
investeringsportfölj

Läs mer på  I  quickbit.com

6 702 614
Aktieinnehav per  

31 december 2020, st

QuickBit erbjuder en 
lösning som underlät-
tar för människor och 
företag att använda 
kryptovaluta i sin var-
dag. Bolagets vision  
är att sträva efter  
en ekonomi utan  
gränser. 

PORFÖLJBOLAGEN 

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda 
kryptovaluta i sin vardag. Bolaget har sin historia i betalningar och drivs av att det ska vara enkelt och billigt att 
göra snabba och säkra betalningar. En del av Quickbits affär är att erbjuda lösningar för e-handlare att ta betalt i 
kryptovaluta. En annan del av verksamheten är att erbjuda användarvänliga och säkra lösningar för människor att 
enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag.

17,7 %
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Intergiro erbjuder 
företag över hela 
Europa ett digitalt 
alternativ till 
traditionella banker.

Läs mer på  I  intergiro.com

Intergiros målsättning är att erbjuda ett fullser-
vicealternativ till traditionella banker genom att 
från en enda plattform erbjuda de finansiella 
tjänster som små till medelstora företag (SME) 
efterfrågar. Dessa tjänster inkluderar allt från 
traditionella betal- och korttjänster till integre-
rade bokföringstjänster. Bolaget strävar även 
efter att på sikt även erbjuda kreditprodukter.

Intergiro är fullvärdiga medlemmar (Prin-
cipal Members) hos VISA och MasterCard som 
kortutgivare och inlösare av betaltransaktioner. 
Intergiros egenutvecklade betaltjänsteplatt-
form är anpassad för direkttjänster till små och 
medelstora bolag men bolaget erbjuder även 
så kallade Banking-as-a-service (BaaS) genom 
vilka Intergiro tillhandahåller och utvecklar 
API-baserade tjänster inom transaktioner, 
kortutgivning och kortinlösen enligt en white 
label-modell till både oreglerade motparter och 
andra finansiella institutioner.

Intergiros operativa bas är Stockholm med-
an all plattformsutveckling sker vid bolagets 
utvecklingscenter i Belarus. 

Transaktioner under 2020

•   Den 4 mars 2020 fövävar Front Ventures 1 
534 296 aktier till ett pris om 2,77 kronor per 
aktie i Intergiro Int AB. Total köpeskilling upp-
går till 4 250 000 kronor. Förvärvet gjordes 
inom ramen för den företrädesemission som 
Intergiro Int AB genomförde mot befintliga 
aktieägare. Front Ventures ägarandel i Inter-
giro uppgår, efter förvärvet, till 11,5 procent.

PORFÖLJBOLAGEN 

Intergiro är ett svenskt fintechbolag med tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och 
tillhandahålla betaltjänster inom hela EU. Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till 
traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Fokus ligger mot att erbjuda tjänster för 
mindre och medelstora bolag.

2017
Investeringsår

11,5 %
Ägarandel

5 785 252
Aktieinnehav per  

31 december 2020, st

Andel av  
investeringsportfölj

52,4 %
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Neobanker är helt digitala banker som utmanar 
de traditionella banksystemen genom smarta 
lösningar som ofta både är billigare, snabbare, 
mer användarvänliga och dessutom kräver 
mindre resurser. Att bli kund och skapa ett 
konto hos en neobank är mycket smidigt och 
går snabbt. Kontona som öppnas är i många fall 
också internationella, vilket innebär att kunder 
kan genomföra betalningar till väsentligt lägre 
kostnader oberoende av vart i världen kunden 
befinner sig. 

Vopys målsättning är att bli ledande inom 
så kallade white label-lösningar för neobanker. 
Bolagets primära målgrupp är främst stora 
telekombolag och andra väletablerade varu-
märken med stora kunddatabaser. Då Vopys 
plattform är byggd på blockchain ger den säkra 
transaktioner med minimal risk för fel eller 
bedrägerier. Tack vare patenterad teknik kan 
Vopy ersätta delar av det manuella clearingsys-

tem som många av de traditionella bankernas 
plattformar bygger på idag, vilket innebär en 
möjlighet att hantera en stor mängd komplexa 
transaktioner både snabbare, säkrare och till 
lägre kostnad.

Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm 
men all utveckling sker av seniora utvecklare 
på utvecklingscenter i Kanada, England och 
Indien.

Transaktioner under 2020

•   Den 23 september 2020 förvärvar Front 
Ventures 484 848 aktier i det nybildade Vopy 
AB. Förvärvet av samtliga aktier görs till 
priset 2,0625 kronor per aktie. Förvärvet görs 
inom ramen för en apportemission och Front 
Ventures ägarandel uppgår till 7,54 procent 
efter förvärvet.

PORFÖLJBOLAGEN 

Vopys erbjudande innebär att stora företag kan skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke, och därigenom 
hantera transaktioner själva. En del i erbjudandet är att Vopy också kan erbjuda både utgivning av elektroniska 
pengar samt krediter inom Europa. 

Vopy erbjuder tjänster 
inom betalningar, med 
fokus på e-money utgiv-
ning och kreditgivning för 
kunder över hela Europa. 
Vopys tjänster möjligör 
även för kunder att skapa 
en egen neobank, under 
sitt eget varumärke, 
och därigenom hantera 
transaktioner själva.

Läs mer på  I  vopy.com

2019
Investeringsår

7,4 %
Ägarandel

3 790 214
Aktieinnehav per  

31 december 2020, st

Andel av  
investeringsportfölj

7,4 %
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PORFÖLJBOLAGEN 

TorTora möjliggör skapandet av virtuella kort som kan ges ut över hela världen. Bolagets teknik bygger på kom-
binationen av blockchain och virtuella betalkort, vilket innebär att alla transaktioner får ett spårbart flöde som är 
omöjligt att manipulera. 

2020
Investeringsår

44,5 %
Ägarandel

1 876 000
Aktieinnehav per  

31 december 2020, st

TorToras vision är att erbjuda både företag och 
individer en lösning som alternativ till de pro-
blem och risker som användningen av fysiska 
kort och kontanter medför. Grunden i erbjudan-
det bygger på en kombination av virtuella kort 
och blockchain och ger användaren tillgång till 
en lång rad tjänster på ett enkelt och smidigt 
sätt. Bolagets utveckling av tjänster fokuserar 
på tre områden – kontantlösa samhällen, per-
sonligt och omedelbart samt en lösning riktad 
mot spelindustrin.

Kontantlösa samhällen 
Användningen av kontanter underlättar för kri-
minella element att genomföra brott och tvätta 
pengar. TorTora erbjuder en lösning för att på 
ett smidigt och enkelt sätt ersätta kontanter och 
kort med en säkrare lösning. 

Personligt och omedelbart 
Med TorToras tjänst för virtuella kort kan vem 
som helst skicka pengar vart som helst i värl-
den och addera ett personligt meddelande till 
överföringen. Det virtuella kortet kan användas 
för köp både online och vid fysiska korttermi-
naler och användaren kan även skicka virtuella 
presentkort som kan användas direkt. Även 
till presentkorten kan persnliga meddelanden 
adderas.

White-label lösning riktad mot spelindustrin 
Till spelindustrin erbjuder TorTora en så kallad 
white-label lösning för virtuella kort. Denna 
lösning möjliggör en smidig övergång från 
dagens fysiska vouchers till mobil- och online-
betalningar. White-label lösningen är baserad 

på blockchain och innebär förutom en ökad 
säkerhet för användaren även att TorTora är 
fullt skyddad mot bedrägerier genom en PSD2 
enhetlig kundkännedom.

Transaktioner under 2020

•   Den 29 december 2020 avyttrade Front Ven-
tures 425 000 aktier i TorTora AB. Samtliga 
aktier avyttrades till ett pris om 9 kronor per 
aktie, vilket motsvarade en total försäljnings-
likvid om 3 825 000 kronor. Innan försälj-
ningen uppgick Front Ventures ägarandel i 
TorTora AB till 54,2 procent. Efter avyttring 
innehar Front Ventures 1 876 000 aktier vilket 
motsvarar en ägarandel om 44,53 procent.

•   Den 29 maj 2020 förvärvade Front Ventures 
125 000 aktier i TorTora AB till ett pris om 
8 kronor per aktie. Betalning sker kontant. 
I och med förvärvet uppgår Front Ventures 
ägarandel till 54,2 procent.

•   Den 1 april 2020 genomför TorTora AB en ka-
pitalanskaffning om totalt 8 miljoner kronor. 
Front Ventures investerar totalt 3 miljoner 
kronor, varav cirka 1,5 miljoner kronor 
investeras kontant och resterande cirka 1,5 
miljoner kronor kvittas mot tidigare inlåning. 
Efter investeringen innehar Front Ventures 
2 176 000 aktier i TorTora, motsvarande 50,9 
procent av kapital och röster.

•   Den 15 januari 2020 förvärvar Front Ventu-
res 1 801 000 aktier i TorTora AB. Förvärvet 
görs till ett pris om X kronor per aktie, vilket 
motsvarar en total köpeskilling om [BELOPP] 
miljoner kronor.

Andel av  
investeringsportfölj

11,5 %

TorTora möjliggör ska-
pandet av virtuella kort 
som kan ges ut över hela 
världen. 

Läs mer på  I  tortora.com
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Conax tjänster innebär att moment som 
stämpling och clearing (verifiering) av trans-
aktioner blir enkla och förhållandevis billiga 
att genomföra med full transparens men utan 
krav på mellanhänder. Bolaget utvecklar även 
egna applikationer baserade på sina lösningar. 
Exempel på egna applikationer är en plattform 
för peer-to-peer utlåning samt lösningar för 
att hantera smarta kontrakt på blockkedjan. 
Ytterligare en del i Conax erbjudande är att 
skapa blockkedjebaserade lösningar åt andra 
mjukvarubolag, vilket innebär att ge andra 
utvecklare tillgång till ett enkelt sätt att lagra 
transaktioner eller att stämpla transaktioner på 
en blockkedja.

Höghastighets blockchain
Conax erbjuder tjänster som ”clearing” och 
”settlement” via en blockkedja där nya block 
(transaktioner) skapas snabbare än 330 ms, 
vilket är otroligt snabbt jämfört med konkur-
renter och andra aktörer. Den höga hastigheten 
medger mycket stora transaktionsvolymer och 
löser ett stort antal av de skalbarhetsproblem 
som nuvarande blockkedjor lider av. Utvecklare 
ges tillgång till Conax lösning genom olika web-
baserade programmeringsgränssnitt för enkel 
integration med befintliga system.

Applikationer
Conax utvecklar, på sin egen plattform, färdiga 
så kallade white-label applikationer för tjänster 
såsom peer-to-peer lånehantering samt an-
nonsmoduler som integreras i applikationer.

Patent
Conax har ett viktigt patent inom Secure zone, 
som förhindrar bedrägerier vid kontaktlösa 
betalningar. Bolaget har även registrerade pa-
tent inom blockchain som möjliggör de extremt 
snabba hastigheter som Conax erbjuder i sina 
tjänster samt även patent inom lokalisering av 
IoT och RF enheter som ger förutsättningar för 
framtida expansion av blockkedjebaserade IoT 
lösningar.

Transaktioner under 2020

•   Den 23 september avyttrar Front Ventures 
aktier i Conax Group AB. Försäljningen görs 
till ett pris om 0,82 kronor per aktie och total 
försäljningslikvid uppgår till 1 miljon kronor. 
Efter försäljningen uppgår Front Ventures 
ägarandel i Conax Group till 21,46 procent.

•   Den 7 maj 2020 förvärvar Front Ventures, via 
en kvittningsemission, 6 103 896 nyemitte-
rade aktier till priset 0,819 kronor per aktie 
i Conax. Total köpeskilling uppgår till fem 
miljoner kronor. Efter förvärvet uppgår Front 
Ventures ägarandel i Conax till 23 procent. 

•   Den 6 april 2020 förvärvar Front Ventures 
11 444 805 aktier till ett pris om 0,44 kronor 
per aktie i Conax. Total köpeskilling uppgår 
till fem miljoner kronor och erläggs kontant. 
Efter förvärvet uppgår Front Ventures äga-
randel i Conax till 15 procent.

PORFÖLJBOLAGEN 

Conax utvecklar högteknologiska blockkedjebaserade programvaror inom fintech. Bolaget erbjuder finansiella ak-
törer en lösning för att helt automatiserat kunna hantera clearing av finansiella transaktioner och smarta kontrakt.

2020
Investeringsår

21,2 %
Ägarandel

16 377 513
Aktieinnehav per  

31 december 2020, st

Läs mer på  I  vopy.com

Conax utvecklar högtek-
nologiska blockkedje-
baserade programvaror 
inom fintech.

Läs mer på  I  conaxgroup.com

Andel av  
investeringsportfölj

10,6 %
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Nettoomsättning och resultat,  
1 juli – 31 december 2020
Nettoomsättningen uppgick till 0,4 Mkr (0,3). 
Rörelseresultatet uppgick till -5,5 Mkr (-6,4). 
Periodens resultat uppgick till 4,3 Mkr (4,2). 
Resultat per aktie blev 0,12 kronor (0,13).

Nettoomsättning och resultat,  
1 januari – 31 december 2020
Nettoomsättningen uppgick till 4,9 Mkr 
(0,5). Ökningen i nettoomsättning förkla-
ras av ökad fakturering av managent- och 
noteringstjänster under första halvåret 
2020. Rörelseresultatet uppgick till -6,8 Mkr 
(-9,7). Årets resultat uppgick till 1,9 Mkr (2,8). 
Resultat per aktie blev 0,05 kronor (0,09).

Kassaflöde, finansiell ställning och  
skuldsättning
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
under räkenskapsåret uppgick till 26,2 Mkr 
(-20,5) medan kassaflödet efter investering-
ar uppgick till -30,3 Mkr (6,5). Per den 31 
december 2020 uppgick Front Ventures egna 
kapital till 69,2 Mkr (56,2). Bolagets soliditet 
uppgick den 31 december 2020 till 70,3% 
(77,1). Vid räkenskapsårets utgång uppgick 
bolagets likvida medel till 5,3 Mkr (1,7) och 
bolaget hade inga utnyttjade krediter.

Investeringar och avskrivningar
Investeringar under räkenskapsåret 2020 
uppgick till 3 Mkr (1,6) och avsåg i huvudsak 
immateriella tillgångar. Avskrivningar har 
inte belastat helårsperioden då tillgången 
inte är färdigutvecklad.

Medarbetare
Per den 31 december 2020 hade Front 
Ventures två anställda, varav en kvinna och 
en man. Utöver detta anlitar bolaget löpande 
konsulter.

Årsstämma 2021
Front Ventures årsstämma kommer att 
hållas den 12 maj 2020, i bolagets lokaler på 
Kungsgatan 3 i Stockholm. Årsredovisningen 
kommer att finnas tillgänglig på bolagets 
hemsida, www.frontventures.se, senast 12 
april 2021.

Utdelning
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolags-
stämman att ingen utdelning skall lämnas 
för räkenskapsåret 2020.

Vinstdisposition
Årets resultat föreslås överföras i ny räk-
ning.

FINANSIELL ÖVERSIKT
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ÖVRIG INFORMATION

Skatt
Bolaget har under räkenskapsåret 2020 
betalat skatt om 0 (0) Mkr.

Aktien
Front Ventures B-aktie är sedan 2016 note-
rad på Nordic Growth Market Nordic SME. 
Under perioden 1 januari till 31 december 
2020 har cirka 51,3 miljoner aktier omsatts 
till ett totalt värde om 123,1 Mkr. Högsta 
betalkurs under räkenskapsåret var 3,39 kr 
den 5 oktober och lägsta kurs var 1,25 den 
16 mars.

Front Ventures aktiekapital uppgick 
den 31 december 2020 till 1 995 000 kr 
(1 646 000). Aktiekapitalet är fördelat på 
37 160 919 aktier med ett kvotvärde om 0,05 
kr per aktie. Det finns två aktieslag – serie 
A samt serie B – och varje aktie medför 
lika rätt till andel i bolagets tillgångar och 
resultat. Av totalt utestående aktier består 
2 000 000 aktier av serie A samt 35 160 919 
aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar 
till 10 röster och aktier av serie B berättigar 
till en röst på bolagsstämman.

Transaktioner med närstående
Under perioden har inga transaktioner ägt 
rum mellan koncernen och närstående som 
inte har skett på marknadsmässiga villkor.

Avyttring av dotterbolag ger förändrad 
redovisning
I och med avyttringen av ett antal helägda 
portföljbolag under 2019 så ansågs Front 
Ventures inte längre vara en koncern per 31 
december 2019. Under första halvåret 2020 
förvärvades mer än 50 procent av antalet 
utestående aktier i Tortora vilket bidrog till 
att Front Ventures återigen ansågs vara en 
koncern per 30 juni 2020. I och med delav-
yttringen av Tortora under andra halvåret 

2020 så ansågs Front Ventures inte längre 
vara en koncern per 31 december 2020. 
Konsekvensen av detta innebär att endast 
juridisk person och inte koncern redovisas 
från och med 30 juni 2020, vilket kan för-
svåra den historiska jämförbarheten vilket 
redovisas i denna bokslutskommuniké. 
Front Ventures är nu ett renodlat invest-
mentbolag fokuserat på fintechsektorn och 
med konsekvensen att bolagets utveckling 
från och med 1 januari 2021 kommer mätas 
genom finansiella tillgångar och sub-
stansvärde mer än utifrån omsättning och 
rörelseresultat.

Risker relaterade till Coronavirusets 
spridning
Spridningen av Coronaviruset har inne-
burit en dämpad ekonomisk aktivitet samt 
en ökad osäkerhet vad gäller den globala 
tillväxten. Precis som en mängd bolag i ett 
stort antal sektorer så har Front Ventures 
påverkats negativt av den ökade samhällse-
konomiska osäkerheten. Vid publicering av 
denna bokslutskommuniké pekar konjunk-
turindikatorer på en skör ekonomisk åter-
hämtning som delvis är avhängig fortsatta 
finans- och penningpolitiska stimulanser 
samt vaccinationsprogrammens fram-
gång. Samtidigt är smitto- och dödstalen 
fortfarande på höga nivåer i vissa delar av 
världen, vilket kan få till följd att hela, eller 
delar av, samhällen och ekonomier stängs 
ned. Sammantaget kvarstår osäkerheten i 
den ekonomiska utvecklingen och globala 
tillväxten.

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagens krav 
och Bokföringsnämndens kompletterande 
normgivning BFNAR 2012:1, frivillig delårs-

rapportering och följer NGM Nordic SMEs 
noteringskrav. Bolaget och koncernen följer 
årsredovisningslagen och BFN:s komplette-
rande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning och Koncernredovisning (K3). Bolagets 
redovisningsprinciper är oförändrade 
jämfört med senaste räkenskapsåret och 
finns beskrivna i senaste avgivna i årsredo-
visningen för räkenskapsåret 2019.

Riskfaktorer
Bolaget utsätts för ett antal finansiella 
risker genom den verksamhet som bedrivs. 
Nedan beskrivs de mest väsentliga riskerna 
kortfattat.

Prisrisk
Med prisrisk på värdepapper avses risken 
att värdet på aktier och tillgångar kan 
förändras.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken för att Front Ventures 
motparter i affärer inte kommer att fullgöra 
sina betalningar och eventuellt erhållna 
säkerheter inte täcker fordringsbeloppet 
och därigenom förorsakar Front Ventures en 
finansiell förlust.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för över-
siktlig granskning av bolagets revisor.

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de 

företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, den 24 februari 2021

Johan Lund
Verkställande direktör

FrontVentures AB (publ)
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6 M Å N A D E R 12 M Å N A D E R

(Tkr) Jul–dec 2020 Jul–dec 2019 Jan–dec 2020 Jan–dec 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning  364 305  4 898 467

Aktiverat arbete för egen räkning  631 -  631  -      

Övriga rörelseintäkter  -    329      -   330

Summa Rörelsens intäkter  995  634      5 529 797

Rörelsens kostnader

Handelsvaror  - -  -   -899

Övriga externa kostnader -5 058 -5 013     -8 942 -6162

Personalkostnader -1 393 -2 025     -3 343 -3402

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -6 -2     -12 -2

Övriga rörelsekostnader -31 - -39 

Summa Rörelsens kostnader -6 488 -7 040     -12 336 -10465

RÖRELSERESULTAT -5 493 -6 406 -6 807 -9668

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter  929  168  1 382 197

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 502 -341 -3 018 -405

Resultat från finansiella investeringar  10 343  10 806  10 323 12644

Resultat efter finansiella poster  4 277 4227  1 880 2768

PERIODENS RESULTAT  4 277 4227  1 880 2768

RESULTATRÄKNING
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(Tkr) 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter  2 747  1 573    

Summa immateriella anläggningstillgångar  2 747  1 573    

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  237  60    

Summa materiella anläggningstillgångar  237  60    

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar  82 762  54 161    

Summa finansiella anläggningstillgångar  82 762  54 161    

Summa anläggningstillgångar  85 746  55 794    

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  383  203    

Övriga fordringar  5 722  14 749    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 343  519    

Summa kortfristiga fordringar  7 448  15 471    

Kassa, bank  5 286  1 693    

Summa omsättningstillgångar  12 734  17 164    

SUMMA TILLGÅNGAR  98 480  72 958 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital  69 254 56 254

Summa eget kapital  69 254  56 254 

Uppskjuten skatteskuld   -        -      

Långfristiga skulder

Övriga skulder  5 731  9 111    

Summa långfristiga skulder  5 731  9 111    

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  1 810  1 876    

Aktuell skatteskuld  44  33    

Övriga skulder  20 996  4 845    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  645  839    

Summa kortfristiga skulder  23 495  7 593    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  98 480  72 958

BALANSRÄKNING

14              FRONT VENTURES    I    BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020



(Tkr) Aktiekapital
Ej registrerat 

aktiekapital

Fond för  
utvecklings-

utgifter
Överkurs- 

fond

Balanserat  
resultat inkl 

årets resultat Totalt 

Ingående balans 1 januari 2019 1 422 0 0 49 527 -4 731 46 218

Nyemission 182 4 618 4 800

Pågående nyemission 42 2 426 2 468

Fond för utvecklingsutgifter 1 573 -1 573

Periodens resultat 2 768 2 768

Utgående balans 31 december 2019 1 604 42 1 573 56 571 -3 536 56 254

Ingående balans 1 januari 2020 1 604 42 1 573 56 571 -3 536 56 254

Nyemission 254 -42 5 288 5 500

Pågående nyemission 138 5 482 5 620

Fond för utvecklingsutgifter 1 174 -1 174 0

Periodens resultat 1 880 1 880

Utgående balans 31 december 2020 1 858 138 2 747 67 341 -2 830 69 254

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL  
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6 M Å N A D E R 12 M Å N A D E R

(Tkr) Jul–dec 2020 Jul–dec 2019 Jan–dec 2020 Jan–dec 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -5 493 -6 406 -6 807 -9 668 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

   - Avskrivningar  356  2  363  2 

Erlagd skattekostnad  7  22  11 -1 317 

Erhållen ränta   337  168  789  197 

Erlagd ränta och valutakursförändringar -1 502 -283 -3 019 -347 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-6 295 -6 497 -8 663 -11 133 

Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat

Ökning / minskning varulager   -         -         -         -       

Ökning / minskning av fordringar   -  -  -  - 

Ökning / minskning av kortfristiga skulder   5 589 -11 701  15 957  3 529 

Ökning (-) / minskning (+) av  kortfristiga fordringar   6 688  3 215  8 023 -13 930 

Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder   -    1 294 -66  1 063 

Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skuld  -  -  -  - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 982 -13 689  15 251 -20 471 

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -27 353 -6 279 -43 902 -12 016 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  24 085  10 505  25 866  20 128 

Investeringar av materiella anläggningstillgångar -189 -62 -189 -62 

Omklassificieringar av finansiella placeringar  -  - 

Förändring av immateriella anläggningstillgångar  50 

Investeringar i immateriella tillgångar -631 -1 573 -1 174 -1 573 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 088  2 591 -19 399  6 527 

Finansieringsverksamheten

Nyemission  5 621  2 470  11 121  7 268 

Lån -3 723  4 461 -3 380  8 061 

Utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 898  6 931  7 741  15 329 

PERIODENS KASSAFLÖDE  3 792 -4 167  3 593  1 385 

Likvida medel vid periodens början  1 494  5 860  1 693  308 

Likvida medel vid periodens slut  5 286  1 693  5 286  1 693 

KASSAFLÖDESANALYS
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6 M Å N A D E R 12 M Å N A D E R

(Tkr) Jul–dec 2020 Jul–dec 2019 Jan–dec 2020 Jan–dec 2019

Lönsamhet och räntabilitet

Omsättningstillväxt (%) 19% neg 949% neg

Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg

Vinstmarginal (%) 1 175% 1 386% 38,38% 592,72%

Räntabilitet på eget kapital (%) 6,2% 7,7% 2,7% 5,40%

Kapitalstruktur

Eget kapital (Tkr)  69 254  56 254  69 254  56 254 

Balansomslutning (Tkr)  98 480  72 958  98 480  72 958 

Sysselsatt kapital (Tkr)  88 480  64 897  88 480  64 897 

Räntebärande nettoskuld (Tkr)  9 739  1 693  9 739  1 693 

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,004 0,004 0,05 0,01

Soliditet (%) 70,32% 77,10% 70,32% 77,10%

Skuldsättningsgrad (%) 22% 14% 22% 14%

Räntetäckningsgrad (ggr)  3,85  13,40  1,62  6,43 

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före investeringar (Tkr) 5 982 -13 689 15 251 -20 471 

Kassaflöde efter investeringar (Tkr)  1 894 -11 098 -4 148 -13 944 

Likvida medel (Tkr)  5 286  1 693  5 286  1 693 

Medarbetare

Medelantalet anställda 3,5 3 3,5 3

Omsättning per anställd (Tkr) 104 102 1 399 156

Antalet anställda 2 3 2 3

Data per aktie

Antal aktier  37 160 919  32 084 964  37 160 919  32 084 964 

Resultat per aktie 0,12 0,13 0,05 0,09

Eget kapital per aktie (SEK) 1,86 1,75 1,86 1,75

NYCKELTAL
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BEGREPP OCH DEFINITIONER

Lönsamhet och räntabilitet

Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%) Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Kapitalstruktur

Balansomslutning (kr) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (kr) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive 
latent skatt 

Räntebärande nettoskuld (kr) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella 
tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr) Periodens omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat 
med finansiella kostnader

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före investeringar (kr) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar  
kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (kr) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar  
kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Medarbetare

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden

Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut

Data per aktie

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (kr) Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (kr) Eget kapital dividerat med antal aktier
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