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Online Brands tillförs tillväxtkapital och ackord fastställs 

Sammanfattning fjärde kvartalet 2020 

• Rörelsens totala intäkter uppgick till 3 462 kkr (6 286 kkr) 

• Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1 028 kkr (-554 kkr) 

• Bruttomarginalen förändrades till 44,0% (39,0%) 

• Bolagets personal och övriga kostnader minskade med 21,6% till -1 588 kkr (-2 028 kkr) 

• Styrelsen bemyndigades att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 3.500 kkr 

 

Sammanfattning helåret 2020 

• Rörelsens intäkter uppgick till 12 898 kkr (20 614 kkr) 

• Rörelseresultatet EBITDA -9 141 kkr (-2 842 kkr) 

• Bolaget gick in i rekonstruktion 11 mars 

• Covid-19 pandemin drabbar verksamheten negativt 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 

 

Kommentarer till fjärde kvartalet 2020 

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") drabbades likt samhället i övrigt hårt av Covid-19 pandemin även det 

normalt sett starka fjärde kvartalet. Tillströmningen av kunder till de fysiska butikerna uteblev samtidigt som den ansträngda 

likviditeten medförde begränsningar i marknadsföringsaktiviteter för e-handeln. Styrelsen i beslutade den 11 november att  

genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK och har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 

procent av emissionen. Avtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets då pågående rekonstruktion 

uppgår till 25 procent av utestående skulder. Indikativ tidsplan var att Bolaget kom att begära utträde ur rekonstruktion senast 

under kvartal 1 2021 och att Företrädesemissionen kommer att genomföras i anslutning till det. Emissionen görs i syfte att göra 

en förnyad e-handelssatsning. Till följd av detta avhöll Bolaget en extra bolagsstämma den 29 december där det beslutades om 

ändring av Bolagets bolagsordning och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller 

teckningsoptioner i Bolaget. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar i Bolagets 

bolagsordning:  

(i) gränserna för aktiekapitalet ändrades från lägst 500 kkr och högst 2 000 kkr till lägst 1 900 kkr och högst 7 600 kkr  

(ii) (ii) antalet aktier ändrades från lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken till lägst 39 000 000 

stycken och högst 156 000 000 stycken.  

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma 2021 

besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller 

kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 

  

Den 11 december kallade Borås Tingsrätt till ackordsförhandling då kraven för detta uppfyllts av bolaget. Efter förhandlingar den 

29 december samt 29 januari beslutade Tingsrätten att fastställa ackordsförslaget om 75 % skuldnedskrivning. Vid fastställda 
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ackord i Bolagets samtliga dotterbolag  innebär det att Bolagets skulder minskar med motsvarande ca 6,2 MSEK vilket innebär 

att ackordslikviden uppgår till 2.1 MSEK. Målsättningen är att samtliga ackord fastställs under kvartal 1 2021. 

 
Mats Bergengren meddelade den 30 oktober att han avslutar sin anställning den 30 april 2021. Nina Holgersson, tillförordnad vd 
sedan november 2019 fortsätter driva verksamheten tills ny vd är utsedd. Mats Bergengren kvarstår i styrelsen fram till 
nästkommande årsstämma. 
 

Aktien  

Bolagets totala antaI aktier uppgår till 39 515 875 st (39 515 875 st). Det egna kapitalet uppgår till -7 895 kkr (1 994 kkr) 

 

Omsättning  

Den totala intäkten uppgick till 3 424 kkr (6 287 kkr).  

 

Resultat  

Rörelseresultatet uppgick till -1 080 kkr (-554 kkr).  

 

Investeringar  

Under rapportperioden har koncernen inte gjort några investeringar.  

 

Finansiell ställning och likviditet  

Likvida medel uppgick per den 31 dec 2020 till 90 kkr (271 kkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 283 kkr     

(43 kkr), varav -1 074 kkr -712 kkr) härör från rörelsen och 1 357 kkr (755 kkr) i förändrad rörelsekapitalbildning. Kortfristiga 

skulder uppgick i slutet av kvartalet till -12 779 kkr (-8 711 kkr). 

 

Kommentarer till helåret 2020 

2020 var ett svagt år för många företagare, men e-handelsbolag klarade sig betydligt bättre än genomsnittet och flera visar en 

ökande försäljning under pandemin. Online Brands e-handel Hedbergs Guld tillhör dessvärre ej den kategorin då den nyligen 

avslutade rekonstruktionen satte stopp för utveckling och annonsering. Därmed blev det allt svårare att genera den 

kundtillströmning som krävs för att e-handeln skall genera omsättning och lönsamhet. 

 

Det kraftigt försämrade rörelseresultatet beror på att bolaget under rekonstruktionen beslutat att genomföra en 

lagerinventering och funnit mindre kurant lager än beräknat, vilket påverkar rörelseresultatet negativt. Bolaget har även sålt 

äldre varulager till guldvärde i syfte att skapa likviditet. Likviditeten har använts för att göra inköp av ett mer attraktivt sortiment 

 

Online Brands ansökte under mars 2020 om rekonstruktion efter en period av likviditetsbrist. Bolagets ledning, styrelse och 

huvudägare har under rekonstruktionsperioden arbetat intensivt ihop med utsedd rekonstruktör och identifierat och genomfört 

flertalet kostnadsbesparingar. Vidare har en ny strategi framarbetats med fokus på att utveckla Online Brands e-handel, bland 

annat innefattande optimering av SEO, sociala medier, marknadsföring och innehåll i syfte att bättre tillvarata möjligheten att 

expandera på en starkt växande e-handelsmarknad. I november presenterade Bolaget ett förslag till Företrädesemissionen i 

syfte att möjliggöra för Online Brands att ta sig ur den avslutade företagsrekonstruktionen. Vidare tillförs Bolaget tillväxtkapital 

med avsikt att utröna optimalt sätt att möjliggöra exekvering av den nya e-handelssatsningen. 
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Händelser efter periodens utgång 

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 18 februari 2021 beslutades om godkännande av styrelsens beslut om emission av units, 

riktad emission av units, ändring av Bolagets bolagsordning, bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner samt val av 

Jens Åman som ny styrelseledamot. 

 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 19 januari 2021 om emission av högst 9 878 968 units. De som på 
avstämningsdagen den 25 februari 2021 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) uniträtt 
och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner 
serie 2021. Teckningstiden i emissionen löper under perioden 1 - 15 mars 2021. 
 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad emission av högst 171 428 units till Auratus Invest AB. 
 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar i Bolagets bolagsordning: 
(i) gränserna för aktiekapitalet ändrades från lägst 1 900 kkr och högst 7 600 kkr till lägst 6 900 kkr och högst 27 600 kkr 
(ii) (ii) antalet aktier ändrades från lägst 39 000 000 stycken och högst 156 000 000 stycken till lägst 88 000 000 stycken 

och högst 352 000 000 stycken. 
 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma 2021 besluta om emissioner av aktier, 
konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med 
villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för att stärka Bolagets finansiella ställning. 
 
Stämman valde också in Jens Åman som ledamot av styrelsen. 

 

Utsikter för helåret 2021 

2020 är nu lagd till handlingarna och vi kan äntligen vända blad och ta ett rejält omtag. Vi blickar framåt och kommer med start i 

början av andra kvartalet att inleda arbetet med att lyfta Hedbergs Gulds e-handel till nästa nivå så att Online Brands inte bara 

driver Sveriges största handelsplats för smycken online, utan även den bästa och mest användarvänliga sidan med de 

attraktivaste varumärkena på marknaden. På så vis strävar vi även att bli den lönsammaste e-handlaren i detta segment. 

 

Närstående transaktioner 

Inga närstående transaktioner har genomförts under rapportperioden. 

 

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2020 

Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, fredagen den 25 maj 2021 kl 13.00. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget, Österlånggatan 44 i Borås och på www.onlinebrands.se fr.o.m. den 13 maj 2020. 

 

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2021 

Delårsrapport för perioden januari-mars: 7 maj 2021 

Delårsrapport för perioden januari-juni: 18 augusti 2021 

Delårsrapport för perioden januari-september: 11 november 2021 

Delårsrapport för perioden januari-december: 25 februari 2022 

 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med 

räkenskapsåret 2014 upprättas koncernredovisning och årsredovisning med tillämpning av BFNAR 2012:1. Denna rapport har 

inte varit föremål för revisorers slutliga granskning. 
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Mer om Online Brands Nordic AB (publ)  

Online Brands-koncernen driver en av de ledande e-butikerna på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och 

matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs 

Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs 

under namnet www.hedbergsguld.se  Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet OBAB. Bolagets 

Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 info@aqurat.se 

  

-Frågor? Kontakta gärna tf vd Nina Holgersson via mail: nina@ideguld.se eller telefon 076 860 6010 

 

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08:15 CET. 
  

http://www.hedbergsguld.se/
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Resultaträkning Koncern          (kkr) 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 3 462 6 286 12 846 20 601 

Övriga rörelseintäkter -55 1 52 13 

 3 407 6 287 12 898 20 614 

     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -1 930 -3 849 -12 727 -11 280 

Övriga externa kostnader -917 -964 -3 745 -4 190 

Personalkostnader -1 588 -2 028 -5 567 -7 986 

Rörelseres. Före avskrivn. EBITDA -1 028 -554 -9 141 -2 842 

 44%  1% 45% 

Av och nedskrivningar av materiella     
och immateriella tillgångar -135 -138 -538 -551 

Rörelseresultat -1 163 -692 -9 679 -3 393 

     
Ränteintäkter och liknande resultatposter     
Räntekostnader och liknande resultatposter -46 -157 -339 -438 

Resultat före skatt -1 209 -849 -10 018 -3 831 

     
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

     
Periodens resultat -1 209 -849 -10 018 -3 831 

     
Resultat per aktie -0,03 -0,02 -0,26 -0,9 

Antal aktier vid periodens utgång 39 515,875 39 515,875 39 515,875 39 515,875 

Genomsnittligt antal aktier 39 515,875 39 515,875 39 515,875 39 515,875 
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Balansräkning koncern           (kkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

     
Tillgångar     

     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 2 939 3 444 2 939 3 444 

Materiella anläggningstillgångar 52 85 52 85 

Finansiella anläggningstillgångar 504 504 504 504 

Summa Anläggningstillgångar 3 495 4 033 3 495 4 033 

     
Omsättningstillgångar     
Varulager 1 483 8 430 1 483 8 430 

Kortfristiga fordringar 1 303 491 1 303 491 

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 

Kassa och bank 90 271 90 271 

Summa Omsättningstillgångar 2 876 9 192 2 876 9 192 

     
Summa Tillgångar 6 371 13 225 6 371 13 225 

     
Eget kapital och skulder     

     
Eget kapital -7 985 1 944 -7 985 1 944 

Avsättningar 0 95 0 95 

Summa Eget kapital och avsättningar -7 985 2 039 -7 985 2 039 

     
Skulder     
Långfristiga skulder 1 577 2 475 1 577 2 475 

Kortfristiga skulder 12 779 8 711 12 779 8 711 

Summa Skulder 14 356 11 186 14 356 11 186 

     
Summa Eget kapital och skulder 6 371 13 225 6 371 13 225 

     
ställda säkerheter 26 500 26 550 26 500 26 550 
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Kassaflödesanalys Koncernen          (kkr) Kvartal -20 Ack Q4-20  Kvartal-19 Helår-19 

 2020-10-01 2020-01-01  2019-10-01 2019-01-01 

 2020-12-31 2020-12-31  2019-12-31 2019-12-31 

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -1 163 -9 679  -692 -3393 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 135 538  138 551 

Övriga poster som påverkar kassaflödet -46 -339  -158 -438 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 074 -9 480  -712 -3 280 

före förändring av rörelsekapital      

      

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 1 357 10 197  755 2 454 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 283 717  43 -826 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0  0 -56 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -334 -898  73 198 

Periodens kassaflöde -51 -181  116 -684 

      

Likvida medel vid periodens början 141 271  155 955 

Likvida medel vid periodens slut 90 90  271 271 

Förändring i periodens kassaflöde -51 -181  116 -684 

      

      

Nyckeltal      
Rörelsemarginal -33,6% -75,3%  -11,0% -16,5% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 76,4% 636,3%  -9,0% -44,2% 

Räntabilitet på eget kapital 15,1% 125,5%  -43,7% -197,0% 

Soliditet -125,34% -125,33%  14,70% 14,70% 
  


