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Kvartalsrapport 30 september 
2022 

• Northbaze Group uppnår en omsättning under det tredje kvartalet 2022 på 41,0 mkr, (25,8 
mkr). Bolaget visar ett positivt EBITDA resultat med 5,0 mkr (0,2 mkr). Underliggande EBITDA 
exklusive Shieldpatrol China är 6,6 mkr. 
 

• Koncernens totala kassaflöde är positivt och uppgår till 12,8 mkr för perioden, motsvarande 
period förra året var kassaflödet – 4,9 mkr. 

 
• Omsättningen per affärsområde fördelar sig enligt; Adiantes 17,1 mkr (12,4 mkr), Smart 

Mobility 16,3 mkr (7,3 mkr) och Audio & Sound 6,2 mkr (7,1 mkr).   
 

• Förvärvet av Copter AB som genomfördes i början av året bidrar i kvartalet med både tillväxt 
och resultat i linje med koncernens långsiktiga mål. 

 
• Adiantes visar en försäljningsökning med 38% i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 

föregående år. Ökningen kopplad till dels nya kunder men också en stabil tillväxt från befintliga 
partners.  

 
• Smart Mobility visar en kraftigt ökad försäljning i kvartalet jämfört med föregående år. Copter 

AB ingår numera i affärsområdet och förutom Copter visar affärsområdet en mindre minskning 
jämfört med föregående år. Minskningen kommer från minskad försäljning utanför Sverige. 
 

• Audio & Sound uppnår en omsättning på 6,2 mkr i det andra kvartalet 2022. För Q3 2021 visade 
Audio & Sound 7,1 mkr.  

 
• Bruttomarginalen för koncernen i sin helhet ökar från 46,3% till 53,8% i kvartalet. En stor del 

av ökningen kommer från Copter AB men även övriga delar bidrar. 
 

• Orderboken för koncernen uppgick i slutet av kvartalet till 18,5 mkr (18,5 mkr). Fördelningen 
är Adiantes mkr 3,5 mkr (10,0 mkr) Audio & Sound 10,5 mkr (2,0 mkr) och Smart Mobility 4,5 
mkr (6,5 mkr).   

 
• Soliditeten uppgår till 61,2% per den 30 september i år jämfört med 46,4% föregående år.  
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Jämförande finansiella fakta för Q3 och helåret (KSEK)  

 

Koncern                 
Tkr 

Juli – 
September 

2022 

Juli – 
September 

2021 

Januari – 
September 

2022 

Januari – 
September 

2021 

Januari – 
December 

2021 
Nettoomsättning 41 157 25 756 120 152 89 934 132 912 
Rörelseresultat 
(EBITDA) 5 029 212 11 913 1 555 2 784 

Resultat efter 
avskrivningar 1 945 -2 677 1 552 -5 495 -6 558 

Resultat efter 
finansiella poster -2 674 -2 645 -4 283 -7 789 -9 601 

Resultat efter 
skatt -2 970 -2 765 -4 850 -8 198 -10 136 

Bruttomarginal 54% 46% 55% 46% 43% 
 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN 

Northbaze har under oktober exponerat en stor del av konsument sortimentet på Zalando. Bolaget 
ser Zalando som en viktig försäljningskanal. Det är viktigt att vara där kunderna är och Zalando 
kommer att vara ett nytt skyltfönster för bolaget.  

NORTHBAZE GROUP I KORTHET 

Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att 
utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och 
mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt 
brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har 
ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla 
kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och 
marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer 
teknisk värld.  

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och 
funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.  

Northbaze koncernens affärsidé är etablera en stark online närvaro med en bred produkt- och 
varumärkesbas och en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i 
kombination med förvärvsdriven tillväxt audio, IT- och mobiltillbehörsområdet. Northbaze Group har 
för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att 
diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.  

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en 
samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen 
har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år 
under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga 
marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade 
prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.  
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Starkt resultat  
 
Återigen levererar vi på våra långsiktiga finansiella mål trots de 
utmaningar och makrofaktorer marknaden innehåller. 
Omsättningsökningen för kvartalet uppgår till hela 60% varav 23% 
är organisk. 
 
Koncernen levererar en rejält förbättrad EBITDA för kvartalet om 
5,0 mkr jämfört med 0,2 mkr för motsvarande period förra året. 
Underliggande EBITDA utan jämförelsestörande poster uppgår till 
6,6 mkr. Vi ser att både den långsiktiga strategin och det 
kortsiktiga arbetet med att integrera vårt förvärv av Copter AB har 
fungerat väl under kvartalet. Tillväxten drivs både av nya kunder 
samt tillväxt från befintlig kundstock. 
 
Adiantes har under kvartalet haft en stabil produktion och 
uppvisar en kraftig försäljningsökning jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. Försäljningen under kvartalet var 17,1 mkr, 
(12,4 mkr). Ökningen om 38% drivs dels av breddat produktutbud, 
ökning från befintliga partners och nya kunder. Trots signaler kring en mattad försäljning av 
smartphones globalt och en potentiellt minskad efterfrågan på grund av lägre köpkraft ser vi positivt 
på affärsområdets utveckling. Satsningar inom utveckling av en effektivare produktion ger önskade 
resultat tack vare vårt kompetenta team på plats.  
 
Affärsområdet Mobility växer med 123%, en stor del av ökningen kommer från förvärvet av Copter 
AB, som fr.o.m., i år ingår i affärsområdet. Copter har under året fortsatt sin tillväxtresa och ökar i 
kvartalet sin omsättning med drygt 20%. Jag vill påstå att vi har ett unikt koncept med en hållbar 
produktion i Kumla. Både återförsäljare och konsumenter ställer högre krav på dessa parametrar vilket 
borgar för en fortsatt mycket god utveckling. 
 
Ett annat viktigt bidrag till försäljningsökningen inom området kommer från utvecklingen av produkter 
inom private label, där vi producerar och levererar produkter till kundens egna varumärke. 
 
Affärsområdet Audio & Sound fortsätter att påverkas av komponentbrist och logistikutmaningar, som 
en direkt följd av detta ser vi också en något lägre omsättning jämfört med föregående år. Vi kan dock 
se goda resultat gällande införsäljning med en orderbok om drygt 10M SEK. Affärsområdet påverkas 
så klart av att vi inte fullföljt leveranser av smarta högtalare till vår lokala partner på grund av kriget i 
Ukraina. En tydlig strategi för en fungerande omni kanal har tagits fram, vi vill nå konsumenten via 
egen web, marknadsplatser och i samarbeten med återförsäljare. Senast i raden av dessa satsningar 
är Zalando som utgör en stor försäljningspotential. 

Hittills under året har Northbaze lyckats hantera vår oroliga omvärld väl. Hur den långsiktiga påverkan 
från inflationen, energipriserna och den svaga svenska kronan kommer att vara är svårbedömt men vi 
står redo att ta de åtgärder vi ser krävs från tid till annan. Branschen ser generellt en pressad tillvaro, 
för Northbaze betyder det att vi måste fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra såväl processer 
som produkter. Vår affärsmodell och strategi har visat sig fungera väl även i en svag ekonomisk 
konjunktur, så väljer vi aktivt att se nya affärsmöjligheter framför oss. 
 
 Ett flertal nya samarbeten som påbörjats under 2022 kommer också att hjälpa till att ge en fortsatt 
positiv utveckling. Flera av dessa är drivna av synergier mellan bolagen i gruppen vilket gläder mig 
extra. 
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Koncernen strävar ständigt efter att renodla verksamheten och prioritera resurserna rätt. Med detta 
som riktlinje togs beslutet att avyttra aktierna i Shield Patrol China. Dessa aktier ingick i förvärvet av 
Copter AB. Aktierna förvärvades av bolagets VD och tidigare minoritetsägare. Transaktionen har 
belastat resultatet under det tredje kvartalet. Resultatet från Copter AB har också påverkats av ett 
negativt driftsresultat under året med 1,6 mkr. Några ytterligare negativa faktorer föreligger inte. 
 
Vi är idag unika på marknaden med en så stor del egenproduktion kombinerat med starka 
varumärken som vårt team kontinuerligt utvecklar. 

Jag ser nu fram emot att tillsammans med mina medarbetare avsluta ett starkt 2022.  
 
Göteborg 24 november 2022 
 
Henrik Andersson 
VD 
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AKTIEKURSENS UTVECKLING 2019-03-31 - 2022-09-30 
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Aktien  

Northbaze Group AB:s aktie handlas sedan den 19 december 2011 på Nasdaq First North Growth 
Market. 
 

Totalt antal aktier i Bolaget innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram uppgick till 
157 014 653 per den 30 september 2022.  
Bolagets Market Cap uppgick samma datum till 121,8 mkr och antalet aktieägare uppgick till 1 589 
stycken.  

Existerande optionsprogram: 

1. Optionsprogram 2020 A riktades till styrelsen i Bolaget och 1 500 000 teckningsoptioner har 
tecknats, vilka berättigar till teckning av 1 500 000 aktier. Teckning av aktier ska ske under 
tiden från och med 15 juni 2024 till och med 15 juli 2024. Teckningskursen för aktier som 
tecknas med stöd av teckningsoptionerna har fastställts till 1 SEK. Samtliga av programmets 
teckningsoptioner har förvärvats av styrelsen.  

2. Optionsprogram 2020 B riktades till nyckelpersoner i Bolaget och 3 500 000 teckningsoptioner 
har tecknats, vilka berättigar till teckning av 3 500 000 aktier. Teckning av aktier ska ske under 
tiden från och med 15 juni 2023 till och med 15 juli 2023. Teckningskursen för aktier som 
tecknas med stöd av teckningsoptionerna har fastställts till 1 SEK. Cirka 83% av programmets 
teckningsoptioner har förvärvats av nyckelmedarbetare och resterande optioner kommer 
erbjudas vid nyanställningar av nyckelkompetenser.  

3. Optionsprogram 2021 riktades till nyckelpersoner i Bolaget och 2 500 000 teckningsoptioner 
har tecknats, vilka berättigar till teckning av 2 500 000 aktier. Teckning av aktier ska ske under 
tiden från och med 15 juni 2024 till och med 15 juli 2024. Teckningskursen för aktier som 
tecknas med stöd av teckningsoptionerna kommer att fastställas en teckningskurs 
motsvarande 200 procent av genomsnittet av den volymviktade aktiekursen under de tio 
handelsdagar som infaller omedelbart före erbjudande om teckning av teckningsoptionerna, 
dock som minimum aktiens kvotvärde. 

 

Aktieägare per den 2022-09-30 Antal aktier Andel av aktier och 
röster 

NEVER EAT ALONE INVEST AB 28 041 906 17,86% 
GRÖNSAKSHUSET I NORDEN AB 16 550 507 10,54% 
NOVO UTBILDNING AB 14 651 029 9,33% 
SWEDBANK FÖRSÄKRING 9 205 798 5,86% 
JON LÖÖF INVESTMENT AB 8 994 680 5,73% 
DRÖMVÄRLDEN AB 6 204 964 3,95% 
WESTERBRAND, FOLKE 6 117 741 3,90% 
KRISTENSSON, ANDERS 4 198 640 2,67% 
SANDBERG, ULF ARNE 4 161 316 2,65% 
AVANZA PENSION 3 784 386 2,41% 
Totalt, 10 största ägare 101 910 967 64,90% 
Övriga aktieägare 55 103 686 35,09% 
Totalt antal aktier 157 014 653 100,00% 
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KOMMENTARER KVARTAL 3 2022 

Koncernstruktur 

Som en del av förvärvet av Copter AB ingick 60% av aktierna i det Kinesiska bolaget Sheild Patrol. Detta 
bolag har haft som huvudinriktning att producera specialiserade skydd och skal till mobiltelefoner. Då 
Northbaze inte hade för avsikt att utveckla verksamheten i detta bolag avyttrades Sheild Patrol under 
kvartalet. Det bokförda värdet på aktierna i Copter AB uppgick till 4 mkr. Sheild Patrol avyttrades till 
bolagets VD och delägare med en bokföringsmässig förlust på 3,9 mkr. Det återstående 
mellanhavandet mellan Northbaze och Sheild Patrol består av en fordran från Northbaze på 1,7 mkr 
efter gjorda reserveringar. 
 
Säsongsfluktuationer 

Northbaze marknad för slutkonsument har ett tydligt mönster där huvuddelen av försäljning sker 
under kvartal fyra samtidigt som kvartal ett generellt är svagare. Bolagets försäljning ligger något 
tidigare för att se till att våra distributörer kan förse detaljhandeln med produkter till deras 
försäljningstoppar.  

Smart Mobility med varumärken som Kavaj och Krusell har en god basförsäljning året om, men ökar 
vid lansering av nya telefonmodeller. Generellt sett är kvartal tre och fyra starkare och levererar 
historiskt sett 60% av årsomsättningen under den perioden. Den ökade försäljningen av OEM-
produkter på den asiatiska marknaden kommer att ytterligare minska beroendet av att nya modeller 
lanseras för att stimulera tillväxt.  

Moderbolaget 

Moderbolaget uppnår en nettoomsättning om 2.1 mkr under kvartalet. Detta är en intern omsättning 
bestående av fakturering till dotterbolagen av koncerngemensamma kostnader samt övrigt arbete 
utfört för dotterbolagens räkning.  

Moderbolagets egna kapital var totalt 132,7 mkr varav bundet 23.6 mkr. 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Principerna är oförändrade sedan tidigare perioder om inget annat särskilt angivits.  

Skatt 

Latent skattefordran bokas i de bolag där det finns förväntad och stadigvarande vinst. Procentsatsen 
är beräknad utifrån en förväntad debitering av respektive lands bolagsskatt. 
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Bolagets verksamhet och risker  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  Vid bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av 
vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Northbaze Group AB:s 
verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning 
i varierande grad, vilket utförligt beskrivs i Bolagets årsredovisning. 
 
Certified Advisor: Partner Fondkommission AB, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg, tel. + 46 31 761 22 
30, info@partnerfk.se och www.partnerfk.se 
 
Revisor: Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor: Johan Palmgren, Auktoriserad 
revisor.  
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Kommande händelser  

Delårsrapport Q3 2022 2022-11-24 
Bokslutskommuniké 2022 2023-02-23 
Delårsrapport Q1 2023 2023-05-18 
Årsstämma 2022 2023-05-25 

   
 
Alla tidigare finansiella rapporter finns publicerad på bolagets hemsida.  
 
 
För styrelsen 
Henrik Andersson 
VD 
 
För eventuella frågor kontakta: 

Henrik Andersson, CEO 
Mobile: +46 761 99 35 55 
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com 
 
Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 24:e November 2022, klockan 08.30 CET. 
 
 


