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Om Veg of Lund
Veg of Lund grundades 2016 utifrån forskning av
professor Eva Tornberg vid Lunds universitet.
Veg of Lund har en patenterad värmestabil vegetarisk
emulsion bestående av potatis och rapsolja
innehållande höga halter av omega 3 och en neutral
smakprofil.

Med ”Veg of Lund” eller ”Bolaget” avses Veg of Lund AB (publ), org. nr. 559054-4655.
Adress: Södra Vallgatan 5, 211 40 Malmö. LEI-kod: 549300QAYR6579JL5X46. De siffror
som redovisas i denna årsredovisning har, i vissa fall, avrundats och därför summerar
inte nödvändigtvis tabellerna exakt. Samtliga siffror är i svenska kronor (”SEK”) om inte
annat anges. Med ”TSEK” avses tusen SEK, med ”MSEK” avser miljoner SEK och med
”MdSEK” avses miljarder SEK. Information i årsredovisningen som rör framtida
förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida
utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid
tidpunkten för offentliggörandet. Framåtriktad information återspeglar Bolagets
aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ
utveckling och är alltid förenad med osäkerheter eftersom den avser och är beroende
av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som
görs i årsredovisningen avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas
därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. © 2020 Veg of Lund AB.
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Baserat på denna patenterade emulsion kan
Veg of Lund erbjuda alternativ för ett flertal
traditionella, animaliebaserade livsmedel med
livsmedelsprodukter som är både smakrika och
hållbara. Veg of Lunds strategi bygger på att utveckla
innovativa växtbaserade livsmedel efter moderna
konsumentpreferenser.
Veg of Lund lanserade sin första produkt 2018,
My Foodie®, som är en matig smoothie och finns i tre
olika smaker.
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Koncernens nyckeltal* (se definitioner på sid 42)
TSEK
Nettoomsättning
Bruttomarginal, %
EBITDA
EBITDA-marginal, %
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %
Resultat efter skatt

Helår
2019
2 038

Helår
2018
900

37

39

-13 383

-4 622

Neg.

Neg.

-13 741

-4 776

Neg.

Neg.

-14 139

-4 776

Vinstmarginal, %

Neg.

Neg.

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK

-1,81

-0,75

Soliditet, %

Neg.

94%

Eget kapital per aktie, SEK

-0,19

1,85

Balansomslutning

7 279

13 468

-11 191

-5 202

0,5

0,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Medelantalet anställda
*Föregående räkenskapsår inbegriper enbart moderbolaget

-

Konsumenttrenden med skifte från animaliska till växtbaserade livsmedel är en av de
starkaste trender livsmedelsbranschen sett på årtionden.

-

Veg of Lunds patenterade livsmedelsbas på potatis och rapsolja ger bolaget en unik
möjlighet att kommersialisera och vidareutveckla en helt ny produktgrupp inom den kraftigt
växande marknaden för växtbaserade livsmedel.

-

Mjölkalternativet är Veg of Lunds kommande flaggskeppsprodukt. ”Mjölken” kommer att
kunna köpas av konsumenterna under 2020 och beräknas snabbt kunna nå stora volymer
vid en lyckad lansering. Veg of Lunds kommande vegetabiliska mjölkalternativ är en
innovativ och konkurrenskraftig produkt till existerande växtbaserade mjölkdrycker baserade
på bland annat soja och havre.

-

Veg of Lunds styrelse och ledning innefattar både akademisk och kommersiell erfarenhet av
livsmedelsindustrin. Professor Eva Thornberg doktorerade på emulsioner under 1970-talet
och grundade Veg of Lund som en följd av hennes senare forskningsresultat. Verkställande
direktören, Thomas Olander, har stor försäljningskompetens och jobbar aktivt med
försäljningsverksamheten.
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Flera viktiga punkter genomförda under 2019
Veg of Lund uppnådde flera viktiga milstolpar under 2019. Vår patenterade emulsion av potatis
och rapsolja säljs i Sverige och Storbritannien och bolagets aktier handlas sedan den 10 februari
2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Jag vill rikta ett tack till er ca 2 600 nya
aktieägare, ert förtroende bidrar till att Veg of Lund kan visa tillväxt på våra strategiska
marknader och etablera våra smakrika och nyttiga produkter på fler marknader i Europa och
USA.
Veg of Lunds produkter baseras på en patenterad emulsion, en vegetabilisk bas som är rik på
omega 3-fettsyror och fri från Livsmedelsverkets listade 14 vanligaste allergener. Våra produkter
ligger helt rätt i den starka konsumenttrenden som efterfrågar nyttiga växtbaserade livsmedel och
vi kan använda vår livsmedelsbas för utveckling av flera olika livsmedel.
Stärkt organisation och försäljningsaktiviteter
Genomförd nyemission och notering av bolagets aktie har möjliggjort för oss att tidigarelägga
viktiga marknadsförberedande och produktutvecklingsaktiviteter. Under 2019 har bolagets
ledning utökats med Erik Sundqvist i rollen som CFO och Roy Giordano som marknads- och
försäljningschef. Vårt gemensamma fokus är att stärka Veg of Lunds marknadsposition inom
vegetabiliska livsmedel. De närmaste åren ska vi dels etablera verksamhet i flera geografiska
marknader, dels använda vår patenterade livsmedelsbas för att utveckla ett vegetabiliskt
mjölkalternativ.

”Bolagets kapitalstruktur
har stärkts genom den
nyemission som
genomfördes i samband
med börsnoteringen
under första kvartalet
2020. Med en stabil
finansiell grund avser vi
att utöka bolagets
organisation och stärka
vår position i våra
strategiska marknader
Sverige, Storbritannien
och i USA.”
Thomas Olander,
VD och medgrundare

Bolagets fokus under 2019 har varit att etablera varumärket och vår första produkt, My Foodie®,
samt bygga en organisation för den planerade expansionen. Veg of Lund har etablerat egna
helägda bolag i Storbritannien och USA, och tillsammans med lokala marknadsexperter för vi
diskussioner med flera potentiella kunder. I februari 2020 presenterade vi vår nya
direktförsäljningsbil, med start i Skåne. Vi utvärderar även olika lösningar inom e-handel.
Försäljning och resultat
Nettoomsättningen för helåret 2019 uppgick till 2 038 TSEK (900), en ökning med 126 procent
till följd av ökad försäljning i viktiga återförsäljarkanaler. Under 2019 har vi etablerat försäljning i
svenska butikskedjor samt under slutet av året, även i Londonområdet. Bolagets kapitalstruktur
har stärkts genom den nyemission som genomfördes i samband med börsnoteringen under första
kvartalet 2020. Vår plan är att utöka bolagets organisation och stärka vår position i Veg of Lunds
strategiska marknader Sverige, Storbritannien och i USA. Till detta kommer möjligheterna att
licensera tillverkning och försäljning av våra produkter i länder där Veg of Lund inte har egen
verksamhet.
Immateriella rättigheter
Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget grundades 2016 utifrån
forskning av professor Eva Tornberg. Hon utvecklade en värmestabil emulsion bestående av
potatis och rapsolja innehållande höga halter av omega 3. Emulsionen är patenterad och bolaget
erhöll i början av februari 2020 ytterligare stärkt patentskydd genom ett svenskt patent. Utöver
dessa patent har vi ytterligare ansökningar om internationella patent för att skydda våra unika
produkter.
Marknaden
De långsiktiga trenderna med ökad efterfrågan på växtbaserade livsmedel och den mer etablerade
hälsotrenden innebär en positiv utveckling för Veg of Lund och våra produkter.
Jag är övertygad om att Veg of Lund kommer att ha en tydlig position i denna växande marknad.
Våra produkter har tagits fram med hållbarhet som ledstjärna i alla delar av produktionskedjan,
från de lokala leverantörerna av råvaror, via resurseffektiv produktion av smakrika och nyttiga
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livsmedelsprodukter, till medvetna konsumenter som efterfrågar växtbaserade drycker fria från
allergener.
När jag skriver dessa rader är vi alla i situation av stor osäkerhet och oro för såväl vår personliga
sfär som för det samhälle vi är en del av. Spridningen av det nya coronaviruset och covid-19 pågår
och effekterna är svåröverskådliga. Jag och mina kollegor följer nogsamt utvecklingen och har
respekt för de myndighetsbeslut som genomförs i våra marknader. De effekter vi i Veg of Lund
noterat fram till avgivande av årsredovisningen är begränsade. Planerade möten med olika
intressenter genomförs online men vi ser att hastigheten i beslut är långsammare, vilket vi
bedömer kommer att påverka takten på planerad försäljningstillväxt. En vikande försäljning kan
även bli synlig om konsumenter ändrar inköpsbeteende. Tillgången till råvaror för våra produkter
är god och produktionen sker i anläggningar som säkerställer att driften kan fortsätta även under
svåra bemanningsförhållanden. Vi bedömer att logistikkedjan är stark och att dagligvaruhandeln
är en samhällsviktig sektor, vars tillgänglighet prioriteras även i en tid av restriktioner i stora
delar av samhället.
Veg of Lund har under första kvartalet 2020 investerat i ökande försäljning, exempelvis genom
vårt direktbilskoncept och avtal med en grossist i England. Dessa satsningar genomförs men
sannolikt med förskjuten tidplan. Vi upprätthåller stor flexibilitet för att möta ändringar till följd
av den pågående allvarliga situationen. Veg of Lund har en god likviditet för att genomföra
gällande affärsplan och min bedömning är att de negativa effekterna hittills är hanterbara.

Thomas Olander,
VD och medgrundare
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Unik patenterad kunskap möter globala megatrender
Veg of Lunds uppfattning är att allt fler konsumenter söker efter bekväma, växtbaserade livsmedel
för vardagen. Skälen varierar men för de flesta handlar det om miljömässiga, etiska och/eller
hälsomotiverade val. Enligt en SIFO undersökning från 2017 är cirka 47 procent av Sveriges
kvinnliga befolkning och 32 procent av den manliga något som brukar kallas flexitarianer: de äter
vegetarisk mat minst en dag i veckan1. Vidare har cirka en fjärdedel av befolkningen ambitionen
att minska sin köttkonsumtion under det närmsta året2.
En tredjedel av svenskarna följer någon form av diet,
såsom LCHF, vegetariansk, laktosfri, glutenfri, 5:2 eller
liknande och de flesta gör det av hälsoskäl3.
Veg of Lunds uppfattning är att det finns en attraktiv
marknad för växtbaserade livsmedel som är goda,
näringsrika och mättande och samtidigt fria från de
vanligaste allergenerna. Bolaget bedömer att dess
produkter lämpar sig för såväl dagligvarumarknaden
som storhushållsmarknaden och servicehandeln.
Den globala marknaden för vegetabiliska mejeriproduktsalternativ uppskattas av analysgruppen
Grand View Research att genomsnittligen växa med 16,7 procent årligen fram till år 2025 och då
uppgå till ett marknadsvärde om cirka 41 MdUSD4. Veg of Lund bedömer att bolagets produkter
ligger rätt i tiden för att fånga upp denna efterfrågan. Veg of Lunds styrelse och ledning bedömer
att bolaget är väl positionerat för att etablera sig som en aktör på marknaden för växtbaserade
livsmedel med huvudsaklig grund i dess smakneutrala produkt.
Utöver Sverige, Storbritannien och USA, som i nuläget är Veg of Lunds primära marknadsfokus,
bedömer bolaget att marknaden för vegetabiliska livsmedel i Asien är intressant att bearbeta i
framtiden.
Marknaden för vegetabiliska mejeriproduktsalternativ
Det vanligaste vegetabiliska mejeriproduktsalternativet som konsumeras är de sojabaserade som
hittills utgjort cirka 63 procent av totala marknaden. Vidare karaktäriseras marknaden av aktörer
som expanderar sina produktportföljer och utökar sin produktion, framförallt gentemot
framväxande geografiska marknader4.
Veg of Lund har i dagsläget ett utvecklat vegetabiliskt mjölkalternativ bestående av en
potatisemulsion, samt bedriver utveckling för vegetabiliska gräddalternativ, glassalternativ och
yoghurtalternativ. Antalet marknadssegment som bolaget är verksamt inom kan komma att
förändras eller utökas i framtiden.
Vegetabiliska mjölkalternativ
Vegetabiliska mejeriproduktsalternativ kan tillverkas på ett flertal vegetabiliska baser – vanligtvis
havre, soja, ris, hampa, mandel, hasselnöt, cashewnöt, pistagenöt och kokosnöt bland andra.
Global försäljning av växtbaserade drycker beräknas uppgå till 11 MdUSD under 2019, vilket är en
ökning från 7 MdUSD under 20175. Framåt uppskattas marknaden växa årligen med i genomsnitt
14 procent mellan 2019 och 20246.
Vegetabiliska mjölkalternativ uppskattades år 2017 utgöra 12 procent av den totala
mjölkmarknaden globalt7. De vegetabiliska mjölkalternativprodukterna är avsedda att användas
som dryck, tillbehör och ingredienser i matlagningen och bakningen.

SVT Nyheter, Fler vegetariska dagar i matveckan.
LandLantbruk, Vegotrenden växer sig allt starkare
Svenska Dagbladet, Var tredje svensk följer en diet – LCHF hotad etta.
4
Grand View Research, Dairy Alternatives Market Worth USD 41.06 Billion By 2025
5
Passport Euromonitor Database, Market size historical/forecast as of Nov, 2016.
6
Arizton, Non-dairy Milk Market – Global Outlook and Forecast 2019-2024.
7
Plant Based Foods Association, 2016 U.S Retail Sales Data for Plant-Based Foods.
1
2
3
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Enligt data från Euromonitor uppskattades försäljningsvärdet av växtbaserad mjölk i Sverige för
2018 uppgå till 489 MSEK och den totala försäljningen i Sverige beräknas uppgå till 784 MSEK
för 2023. Vidare uppskattades att försäljningen av växtbaserad mjölk för 2018 i Storbritannien
uppgick till 234 MGBP och förväntas öka till 322 MGBP under 20238.
Det totala försäljningsvärdet för vegetabiliska mjölkalternativ i USA beräknades uppgå till cirka
2,4 MdUSD under 2018, vilket är en ökning från cirka 2,2 MdUSD för 2017. Den årliga
försäljningen inom segmentet förväntas öka till 2,9 MdUSD under 20239. Vegetabiliska
mjölkalternativ uppskattades år 2018 utgöra 15 procent av den totala mjölkmarknaden i USA7.
Vegetabiliska gräddalternativ
Likt vegetabiliska mjölkalternativ kan vegetabiliska gräddalternativ tillverkas på ett antal
vegetabiliska baser och används av konsumenter i liknande syften. Enligt Future Market Insights
såldes knappt 2 miljoner ton vegetabiliska gräddalternativ på den globala marknaden under 2018
och marknadsvärdet uppskattades uppgå till cirka 2,3 MdUSD. Den globala tillväxten
uppskattades vidare genomsnittligen uppgå till 4,8 procent fram till 20289.
Vegetabiliska glassalternativ
I takt med framväxten av vegetabiliska mjölk- och gräddalternativ har också produkter såsom
vegetabiliska glassalternativ som baserar sig på dessa tillkommit på marknaden. Det globala
marknadsvärdet för vegetabiliska glassalternativ uppskattas av analysfirman Marketwatch att
2017 uppgå till 1,7 MdUSD och väntas växa med en genomsnittlig takt om 9,5 procent årligen
fram till 2026. Rapporten belyser allt fler laktosintoleranta konsumenter och en utbredande
veganism som de största drivfaktorerna10.
I Storbritannien uppgick försäljningen av växtbaserad glass för 2018 till cirka 12 MGBP och
uppskattas att öka till ett värde om cirka 17 MGBP vid 2023. I Sverige uppgick försäljningen till
149 MSEK för 2018 och beräknas öka till 153 MSEK vid 20229.

Marknaden för andra växtbaserade livsmedel
Smoothies
Storleken på den globala marknaden för smoothies uppskattas att vid år 2024 uppgå till ett värde
om cirka 17 MdUSD och tillväxten anses främst vara driven av en utbredande hälsotrend bland
konsumenter som söker sig till nyttiga och snabba mellanmål11.

Passport Euromonitor Database, Market size historical/forecast as of Nov, 2016.
Reuters, Non-dairy Creamer Market Is Projected to grow at 4,6% Volume CAGR Through 2026.
Marketwatch, Plant Based Ice Creams 2019 Global Market to Reach US$ 3.4 Bn and Growing at CAGR of 9.5% by 2026.
11
Global Industry Analysts, Inc., Rising Consumer Demand for Nutrient-Rich Juices Continues to Spur Growth in Global Smoothies Market.
8
9

10
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USA utgör idag den enskilt största geografiska marknaden med en årlig marknad värd 2
MdUSD12.
Storleken på marknaden i Storbritannien samt Sverige för ”annan juice, juice mixar och
smoothies” segmentet förväntas att uppgå till cirka 767 MUSD för Storbritannien samt 273 MUSD
för Sverige under 2019 och dess beräknade årliga genomsnittliga tillväxt är 2,2 procent respektive
1,6 procent fram till 202313, 14.
Färdigsoppa
Marknaden för färdigsoppa består av ett antal produktsegment som innefattar: snabbsoppor,
kylda soppor, frusna soppor, torkade soppor och hyllstabila soppor. Den globala marknaden för
soppa kan anses vara något mer mogen och växa med en lägre takt än marknaden för
vegetabiliska mejerialternativ och marknaden för smoothies. Den globala marknaden uppskattas
att mellan 2016 och 2025 växa årligen med cirka 3 procent i genomsnitt för att då uppgå till en
marknadsstorlek på drygt 19 MdUSD.
Marknadens fortsatta tillväxt uppskattas bottna i att aktörer fortsatt lanserar innovativa smaker
och produkter och att konsumenter i allt större utsträckning föredrar färdigmat15.
Färdigsås
Marknaden för färdigsås uppskattas uppleva en tillväxt av liknande storlek som marknaden för
färdigsoppa och konsumenters upptagna livsstilar anses vara en tillväxtdrivande faktor.
Marknaden uppskattas vara större än den för färdigsoppor och globalt uppleva en tillväxt om 3,3
procent samt uppgå till cirka 22,4 MdUSD vid 202416.
Mervärdesmat – Probiotikaprodukter
Probiotikaprodukter innehåller levande bakterier och konsumeras med syftet att uppnå åtråvärda
hälsoeffekter från en berikad tarmflora.
Marknadstillväxten tros främst bottna i bland annat en vilja bland konsumenter att leva nyttigt
och förebygga sjukdomar17. Marknaden kan delas upp mellan probiotikatillskott och livsmedel
som är probiotikaberikade. Enligt en rapport från analysfirman Markets and Markets uppskattas
efterfrågan på flytande probiotika från yoghurt- och dryckesindustrin dominera
probiotikamarknaden.

Market Dataforecast, 2016.
Statista, UK smoothies market, 2019.
Statista, Sweden smoothies market, 2019.
15
Market Research Future, Soups Market Research Report – Forecast to 2025.
16
Globe Newswire, U.S. Sauces Market Expected to Reach $22.4 Billion by 2024: P&S Intelligence.
17
Grand View Research, Probiotics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Food & Beverages, Dietary Supplements, By Ingredient (Bacteria, Yeast), By End Use, By
Distribution Channel, And Segment Forecast, 2019 – 2025.
12
13
14
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Konkurrenter
Flertalet av Veg of Lunds konkurrenter är stora och etablerade, samt kvalitativa och breda i sitt
konsumenterbjudande. Det är Veg of Lunds uppfattning att koncernens produkt som är baserad
på den patenterade emulsionen bestående av potatis och rapsolja besitter konkurrenskraftiga
egenskaper som andra produktalternativ inte gör. Ett antal företag är verksamma på
marknaderna för vegetabiliska mejeriproduktsalternativ och andra vegetabiliska livsmedel.
Några av konkurrenterna på den alternativa mjölkmarknaden är: Oatly och Alpro på den svenska
marknaden. Oatlys produkter är havrebaserade och Alpros produkter är baserade på soja, ris,
mandel, havre, hasselnöt, cashew och kokosnöt18, 19. Ytterligare företag verksamma på denna
marknad är Archer Daniels Midland Company, Hain Celestial Group, Inc., Daiya Foods Inc.,
Whitewave Foods Company, Nutriops SL, SunOpta Inc. och Earth’s own Food Company. Några av
konkurrenterna på marknaden för andra vegetabiliska livsmedel är Froosh, Arla, Innocent,
Danone.

18
19

Industrifonden, Kort om Oatly, https://industrifonden.com/sv-se/portfolio/oatly/.
Alpro, Växtbaserade drycker, www.alpro.com/se/produkter?produkter=drycker.
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AFFÄRSIDÉ
Veg of Lund ska utveckla och sälja välsmakande, närproducerade livsmedel och alternativ till
mjölkbaserade livsmedel med mervärden och tydlig hälsoprofil.
VISION
Veg of Lunds vision är att bli en ledande aktör på den internationella marknaden för vegetabiliska
livsmedel genom att utveckla och tillhandahålla innovativa produkter för hälso- och
miljömedvetna konsumenter.
MISSION
Veg of Lunds mission är att underlätta för konsumenter att göra ett icke-uppoffrande växtbaserat,
nyttigt och allergenfritt val. Veg of Lund genomför detta genom att skapa smakrika produkter från
bolagets patenterade livsmedelsbas bestående av potatis och rapsolja tillsammans med andra
smakrika och nyttiga ingredienser.
STRATEGI
Veg of Lund arbetar enligt följande strategi bestående av följande tre steg.
1. Överföra patenterad teknologi till produktutveckling i de mest intressanta segmenten.
2. Utveckla koncept och varumärke för att etablera och växa inom dessa segment på
marknaden.
3. Bearbeta marknader och utforska värdekedjor inom varje segment.
På detta sätt bygger Veg of Lund så kallade ”double IP” (dubbel immateriell egendom) bestående
av en patenterad metod för att ta fram produkten och skyddade varumärken som sedan kan
distribueras i fler kanaler.
Veg of Lunds försäljningsstrategi innefattar också att bolaget kan ingå licensavtal med
producenter och distributörer för att nå kompletterande marknader där detta bedöms som
rimligt.
MÅL
Veg of Lund ska under kommande år etablera sig som en välkänd aktör på marknaden för
växtbaserade livsmedel, öka bearbetningen av bolagets huvudmarknader och expandera
verksamhetens omfång. Veg of Lund har som målsättning att lansera ett antal nya produkter
inklusive bland annat, vegetabiliskt mjölkalternativ, gräddalternativ, glassalternativ,
yoghurtalternativ, soppa och en probiotisk My Foodie®. Därtill har bolaget som mål att på längre
sikt expandera på fler geografiska marknader, huvudsakligen i USA, Storbritannien och Asien, och
inleda kontakt med potentiella kunder och samarbetspartners.

Ekonomiskt mål
•

•

Veg of Lund har som ekonomiskt mål att
öka både inhemsk försäljning och export
av bolagets samtliga produkter.
I Veg of Lunds ekonomiska mål ingår att
försäljning av bolagets vegetabiliska
mjölkalternativprodukt ska utgöra den
största enskilda andelen.

Finansiellt mål
•

•

VEG OF LUND AB (publ)

Veg of Lund är i nuvarande skede ett
tillväxtbolag och i samband med
expansioner är bolaget i behov av
extern finansiering. Veg of Lunds
målsättning är att verksamheten ska
finansieras av löpande intäkter från
försäljning av bolagets produkter.
Bolaget har som finansiellt mål att
uppnå ett positivt rörelseresultat år
2023 och samma år omsätta drygt
300 MSEK.
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AFFÄRSMODELL
Veg of Lunds affärsmodell består av att erbjuda konsumenter innovativa livsmedel med
konkurrenskraftiga mervärden utifrån forskning och teknisk innovation.
Utveckling, sälj och marknadsföring av produkterna sker genom Veg of Lund AB medan
tillverkningen kommer att ske hos underleverantörer. Veg of Lunds produkter säljs i dagligvaruhandeln på storhushållsmarknaden i Sverige och England. Bolaget har som målsättning att
försäljning även ska ske till sjukhus, äldrevård, skolor, caféer och personalrestauranger eftersom
de bedöms vara intressanta marknader. Bolagets mejerialternativprodukter testas även för att
kunna användas i baristamiljö. I syfte att bearbeta marknader utomlands har bolaget startat
dotterbolagen Veg of Lund UK Limited och Veg of Lund USA Incorporated.
Veg of Lunds affärsmodell innefattar ytterligare att inleda strategiska partnerskap med aktörer,
exempelvis auktoriserade producenter, distributörer och detaljister, för att nå kompletterande
marknader genom licensierade produkter.

Samtliga av Veg of Lunds existerande produkter och produkter under utveckling baseras på
bolagets patenterade emulsion och utvecklas sedan enligt nedan nämnda steg av affärsstrategin.
Bolaget har utvecklat två emulsioner vilka båda är
patentansökta. Den första är i produktion och under
löpande utveckling och finjustering. Den andra
emulsionen bedöms vara klar under våren 2020.
Det kan inte uteslutas att ytterligare emulsioner
utvecklas av bolagets innovationsansvariga, professor
Eva Tornberg.
Veg of Lund har för närvarande produkter i olika
utvecklingsstadier inom fyra livsmedelssegment
mejerialternativ, mellanmål, matlagning och
mervärdesmat. I nedanstående figur illustreras i
utvecklingsstadier bolagets produkter befinner sig i.

Stadiet produktutveckling innebär att produkten är under utveckling. Märkes- och konceptutveckling innebär att
produkten är fysiskt utvecklad och att Veg of Lund arbetar med sälj- och marknadsföringsrelaterade funktioner.
Kommersialiserad innebär att produkten har lanserats och finns att köpa.

Patent, varumärken och andra immateriella rättigheter
Veg of Lund är beroende av att erhålla skydd för sina immateriella tillgångar. Bolagets
immateriella rättigheter skyddas främst genom patent och patentansökningar. Ingivna
patentansökningar ger ett skydd som motsvarar patent förutsatt att patent så småningom
beviljas. Utvecklingsarbetet på Veg of Lund kan generera nya patentmöjligheter för bolaget,
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både inom befintliga projekt och inom nya områden. Dessa möjligheter utvärderas noga av
Veg of Lund samt av patentombud som bolaget konsulterar. Huruvida en viss uppfinning ska
patentsökas eller inte avgörs från fall till fall.
My Foodie®
Patent och registreringsverket (PRV) har godkänt Veg of Lunds svenska patentansökan för den
av bolaget utvecklade potatissmoothien i februari 2020. Det svenska godkända patentet gäller
fram till och med 2037 i Sverige. Patentet omfattar både en fruktbaserad smoothie och
grönsaksbaserade emulsioner, som till exempel såser och soppor. En internationell
patentansökan, PCT, har inlämnats och den preliminära bedömningen av patenterbarhet för My
Foodie® ser positiv ut. Baserat på denna PCT avser Veg of Lund att under första kvartalet 2020
lämna in ansökningar för ett antal viktiga marknader.
”Potatismjölken”
Det ser positivt ut för den svenska patentansökan avseende den veganska potatismjölken.
Information från patent- och registreringsverket i februari 2020 innebär att patentansökan
kommer att godkännas under 2020. Patentskyddet täcker den utvecklade potatismjölken fram
till 2038. Veg of Lund stärker således sin ställning i Sverige under 2020 genom att
patentskyddet gäller i så många år framöver även för potatismjölken. En internationell
patentansökan, PCT, har inlämnats och den preliminära bedömningen av patenterbarhet för
potatismjölken ser även positiv ut. Baserat på denna PCT avser bolaget att senast under andra
kvartalet 2021 lämna in ansökningar för ett antal viktiga marknader.

My Foodie® by Veg of Lund är en patenterad dryck som 2018 fick utmärkelsen ”världens bästa
mellanmål” på World Food Innovation Awards i London.
My Foodie® är en matig smoothie främst bestående av äppeljuice och bolagets potatis- och rapsoljebas
som mättar och ger näring. Idén till denna mellanmålsdryck föddes ur tre insikter; att konsumenter
äter allt mer växtbaserat, att konsumenten har blivit mer hälsomedveten och att on-the-go trenden växt
sig allt starkare.
Bolagets nuvarande sortiment av My Foodie® består av tre uppsättningar av smaker: blåbär, hallon
respektive havtorn.
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Veg of Lunds aktie, kortnamn VOLAB och ISIN-kod SE0013281979, är noterad på Nasdaq First
North Growth Market. I samband med noteringen den 10 februari 2020 genomförde bolaget en
nyemission om totalt 2 727 272 aktier. Antalet utestående aktier uppgår därefter till totalt
10 567 272 aktier, motsvarande 10 567 272 röster.

Veg of Lunds aktie
handlas sedan den
10 februari 2020 på
Nasdaq First North
Growth Market.

Aktiekapital
Veg of Lunds aktiekapital uppgick den 31 december 2019 till 501 760 SEK (68 400), fördelat på
7 840 000 aktier (6 840 000). Inför noteringen av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth
Market genomfördes en nyemission om totalt 2 727 272 aktier och antalet aktier i bolaget
uppgår per datum för publiceringen av denna årsredovisning till 10 567 272.
Varje aktie ger rätt till en röst och medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.
Aktiens kvotvärde är 0,064 SEK.
Aktieägare
Den 31 december 2019 hade Veg of Lund AB (publ) 83 aktieägare. Uppdaterad förteckning över
de större aktieägarna publiceras på bolagets webbplats.

Kortnamn: VOLAB
ISIN-kod:
SE0013281979
Antal aktier: 10 567 272
Antal röster: 10 567 272
Certified adviser:
Eminova
Fondkommission AB,
telefon 08-684 211 10
e-post
adviser@eminova.se

Ägarstruktur den 31 december 2019
Namn
Eva Tornberg via bolag

Antal
aktier och röster
1 305 000

Andel av kapital och
röster, %
16,7

Thomas Olander via bolag

1 250 000

15,9

LU Holding

795 500

10,2

Anders Hättmark via bolag

648 341

8,3

Torbjörn Malmsjö

609 375

7,8

Fårö Capital

398 000

5,1

Anders Färnqvist

300 000

3,8

Thomas Holmgren

250 000

3,2

Kenneth Eriksson

200 000

2,6

Svarta Tornet Invest AB

140 000

1,8

1 943 784
7 840 000

24,6
100,0

Övriga aktieägare
Totalt

Aktiekapitalets utveckling fram till den 31 december 2019
Antal aktier

Aktiekapital

FörTidpunkt
18 feb 2016
4 okt 2016

Kvot-

För-

Tillfört kapital
Pris/aktie

Ackumulerat

Händelse

ändring

Totalt

värde

ändring

Totalt

(genomsnitt)

tillfört

Nybildning

5 000

5 000

10 SEK

50 000 SEK

50 000 SEK

-

50 000 SEK

Nyemission

840

5 840

10 SEK

8 400 SEK

58 400 SEK

3 000 SEK

2 520 000 SEK

25 jan 2018

Splitt (1 000:1)

5 843 160

5 840 000

0,01 SEK

-

58 400 SEK

-

2 520 000 SEK

25 jan 2018

Nyemission

1 000 000

6 840 000

0,01 SEK

10 000 SEK

69 400 SEK

5,50 SEK

8 020 000 SEK

11 jan 2019

Nyemission

1 000 000

7 840 000

0,01 SEK

10 000 SEK

78 400 SEK

11,00 SEK

19 020 000 SEK

31 okt 2019

Fondemission

-

7 840 000

0,064 SEK

426 360 SEK

501 760 SEK

-

19 020 000 SEK

Bemyndigande till styrelsen
Bolagsstämman den 31 oktober 2019 beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission
ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses
i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på
annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet
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och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska
skälet vara att anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller kapital för
investeringar.
Aktiens utveckling
Vid handelns stängning den 6 april 2020 uppgick priset för en aktie i Veg of Lund till 5,12 SEK, en
minskning med 48 procent jämfört med stängningskursen vid noteringsdagen den 10 februari
2020. Högsta betalkurs vid stängning uppgick till 10,53 SEK den 12 februari 2020 och lägsta
stängningskurs, 4,29 SEK, noterades den 23 mars 2020.
Under perioden 10 februari– 6 april 2020 uppgick den dagliga handeln i aktien till ett genomsnitt
om 85 870 aktier.
Börsvärdet per 6 april uppgick till 54,1 MSEK.
Utdelningspolicy
Veg of Lund har ingen utdelnings- eller utbetalningspolicy.
Distribution av finansiella rapporter
Årsredovisning och delårsrapporter finns tillgängliga på bolagets webbplats, ir.vegoflund.se.
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Veg of Lund AB är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning. Bolagets aktie
är sedan den 10 februari 2020 upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market, varför
bolaget tillämpar marknadsplatsens regelverk. Veg of Lunds bolagsstyrning regleras bland annat i
aktiebolagslagen, den av aktieägarna beslutade bolagsordningen samt åtaganden som Veg of Lund
har ingått genom avtal såsom noteringsavtalet med Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen
har beslutat att även följa Svensk kod för bolagsstyrning till de delar som styrelsen anser vara
relevanta för bolaget och dess aktieägare. Därutöver har Veg of Lund att följa andra tillämpliga
lagar och regler.
Bolagsstämman
Aktieägarnas rätt att besluta i Veg of Lunds angelägenheter utövas vid bolagsstämman.
Aktieägarna utövar sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat och
balansräkningar, disposition av bolagets vinst eller förlust, beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen
och revisorerna.
Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver
årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Veg of Lunds bolagsordning
sker kallelse till stämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
Rätt att närvara vid bolagsstämma
Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman.
Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig
begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före
bolagsstämman.
Styrelsen
Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket
betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa
rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Veg of Lunds
finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar
också för att säkerställa att årsredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid.
Dessutom utser styrelsen VD.
Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Enligt Veg of Lunds bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter, utan suppleanter. Ledamöterna väljs på bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.
Styrelseordförande väljs av styrelsen eller i förekommande fall av årsstämman och har ett särskilt
ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat. Styrelsens
ordförande är också ansvarig för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och att styrelsen får
tillräcklig information för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.
Utöver reglerna i aktiebolagslagen följer styrelsen en skriftlig arbetsordning som revideras årligen
och fastställs av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet som hålls varje år efter avhållen
ordinarie bolagsstämma där val av styrelse har skett. Arbetsordningen reglerar bland annat
arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt specificerar
förfarandet för VD:s ekonomiska rapportering. I samband med det första styrelsemötet fastställer
styrelsen också instruktioner för VD.
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Styrelsen i Veg of Lund AB

Torbjörn Clementz
Utbildning/bakgrund: Torbjörn Clementz har
en ekonomie kandidatexamen från Växjö
Universitet och har mer än 30 års erfarenhet
från olika ledande ekonomibefattningar i
internationella företag, bland annat inom Peaboch Perstorpskoncernerna. Torbjörn Clementz
har tidigare arbetat som CFO och vice VD på BE
Group och CFO på ONE Nordic, Kährs Group
och Salinity Group.
Född: 1961.
Invald: 2019.
Styrelseordförande sedan
2019.

Oberoende i
förhållande till bolaget
och bolagsledningen
respektive bolagets
större aktieägare.
Antal aktier i Veg of
Lund: 0 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och
ordförande i Charmito Consulting AB.
Styrelseledamot i Sport och Rehabkliniken i
Ängelholm Aktiebolag, Precise Biometrics AB
och ArcAroma AB.

Anders Hättmark
Utbildning/bakgrund: Anders har många års
erfarenhet av styrelsearbete i flertalet bolag,
noterade såväl som onoterade.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör och
styrelseledamot i Dringen AB och Confidera Syd
Aktiebolag och OptiFreeze AB.

Oberoende i
förhållande till bolaget
och bolagsledningen
och till bolagets större
aktieägare.
Antal aktier i Veg of
Lund: 648 341 aktier.

Född: 1961.
Invald: 2016.

Linda Neckmar

Född: 1973.
Invald: 2019.

VEG OF LUND AB (publ)

Utbildning/bakgrund: Linda är utbildad
civilingenjör i kemiteknik vid Lunds tekniska
högskola. Hon har tidigare erfarenhet av global
försäljning av bioteknik och konsumentprodukter inom hälsoområden sedan 2005,
senast som Vice president EMEA & APAC i Probi
AB. Hon har dessförinnan haft en karriär inom
forskning.

Oberoende i
förhållande till bolaget
och bolagsledningen
respektive bolagets
större aktieägare.

Antal aktier i Veg of
Lund: 0 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Phase
Holographic Imaging PHI AB. Head of
Commercial development Human Health på Chr
Hansen A/S i Danmark.
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Eva Tornberg
Utbildning/bakgrund: Teknisk doktorsexamen
och professor. Eva arbetar idag som uppfinnare
och är ansvarig för forskning och utveckling i
bolaget. Hon har tidigare erfarenhet som
forskningschef på dåvarande köttforskningsinstitutet som var helägt av Scan AB. Hon har en
gedigen forskningserfarenhet med totalt 189
vetenskapliga publikationer och fem patent.

Född: 1948
Invald: 2016.

Beroende i förhållande
till bolaget och
bolagsledningen
respektive bolagets
större aktieägare.
Antal aktier i Veg of
Lund: 1 305 000.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör och
styrelseledamot i Reosurf AB.

Thomas Olander
Utbildning/bakgrund: Thomas är utbildad i
marknadsekonomi och har många års erfarenhet
av arbete med marknadsföring och försäljning.
Han har haft positionen som verkställande
direktör på flera större bolag de senaste 11 åren,
bland annat på Ugglarps slakteri AB, Pærsons
Sverige AB (HK Scan), Kreatina A/S (HK Scan),
Scan Foods UK Ltd (HK Scan) och Rose Poultry
A/S (HK Scan). Thomas har även en bred
erfarenhet av arbete som konsult.
Född:1960.
Invald: 2016.

Beroende i förhållande
till bolaget och
bolagsledningen
respektive bolagets
större aktieägare.
Antal aktier i Veg of
Lund: 1 250 000.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Thomas
Olander Consultancy AB.

Antalet aktier anges per den 31 december 2019 och är inklusive närståendes innehav.
Torbjörn Malmsjö ingick i styrelsen under 2019 och avgick från styrelsen den 27 mars 2020.
Verkställande direktör (VD)
VD utses av, och är underordnad, styrelsen och har främst ansvar för Veg of Lunds löpande
förvaltning och den dagliga driften av verksamheten. VD ska följa styrelsens riktlinjer och
anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen
och instruktionen för VD. VD ansvarar bland annat för att upprätta budget och sammanställa
information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på
styrelsemötena.
Enligt instruktionen för finansiell rapportering är VD ansvarig för finansiell rapportering i Veg of
Lund och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att
styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera koncernens finansiella ställning.
VD ska kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen av koncernens verksamhet,
omsättningens utveckling, resultat och finansiella ställning, likviditets och kreditsituation, viktiga
affärshändelser samt andra omständigheter som inte kan antas vara av oväsentlig betydelse för
Veg of Lunds aktieägare att styrelsen känner till (såsom väsentliga tvister och uppsägning av avtal
som är väsentliga för bolaget samt andra betydande omständigheter som rör verksamheten).

VEG OF LUND AB (publ)

Sida 17 av 43

ÅRSREDOVISNING 2019

Ledning

Thomas Olander
Verkställande direktör
sedan 2016.

Se information om Thomas Olander i
presentationen av styrelsen

Erik Sundqvist
CFO sedan 2019.
Utbildning/bakgrund: Erik är utbildad
företagsekonom med inriktning på redovisning
vid Lunds universitet. Han kommer senast från
positionen som ekonomiansvarig på Minut där
han bland annat var inblandad i bolagets senaste
kapitalanskaffningsprocess. Erik har även varit
involverad i andra kapitalanskaffningsprocesser
i rollen som finansiell rådgivare för bolag som
sökt extern finansiering.
Född: 1985.

Roy Giordano
Marknads- och
försäljningschef sedan
2019.

Antal aktier i Veg of
Lund: 0 aktier.

Övriga uppdrag: inga.

Utbildning/bakgrund: Roy är utbildad
marknadsekonom vid Lunds universitet och har
även en utbildning inom Brand Management.
Han har arbetat 12 år med strategisk
marknadsföring på reklambyråer i Sverige och
har även tidigare arbetat med försäljning med
positionen som
Commercial Director för Skandinavien med
totalansvar för regionen.

Antal aktier i Veg of
Lund: 0 aktier.

Övriga uppdrag: inga.
Född: 1965.
Antalet aktier anges per den 31 december 2019 och är inklusive närståendes innehav.
Revision och revisor
Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman. Revisorn ska granska bolagets årsredovisning
och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.
Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt Veg of
Lunds bolagsordning ska bolaget utse en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer (eller
registrerade revisionsbolag).
Veg of Lunds revisor är Deloitte, med adress Hjälmaregatan 3, Box 386, 201 23 Malmö, och
omvaldes på årsstämman den 12 juni 2019 intill slutet av årsstämman 2020. Deloitte har varit
revisor i Veg of Lund AB sedan 8 juni 2016. Huvudansvarig revisor är Maria Ekelund som är
auktoriserad revisor och medlem i FAR.
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Intern kontroll
Veg of Lund har valt att inte inrätta någon särskild funktion för intern revision, utan uppgiften
fullgörs av styrelsen i dess helhet.
Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Veg of Lunds organisation, rutiner och åtgärder.
Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att bolagets
finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga
redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. Systemet för intern kontroll syftar även till att
övervaka efterlevnaden av bolagets riktlinjer, principer och instruktioner. Därutöver sker en
övervakning av skyddet av bolagets tillgångar samt att Veg of Lunds resurser utnyttjas på ett
kostnadseffektivt och lämpligt sätt.
Vidare sker internkontroll genom uppföljning i implementerade informations- och affärssystem
samt genom analys av risker.
Informationspolicy
Veg of Lund har upprättat en informationspolicy i syfte att informera anställda och andra berörda
inom koncernen om de lagar och regler som är tillämpliga avseende koncernens
informationsspridning och de särskilda krav som ställs på personer som är aktiva i ett noterat
bolag rörande exempelvis insiderinformation. I samband med detta har Veg of Lund etablerat
rutiner för ändamålsenlig hantering och begränsning av spridningen av information.
Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Styrelsearvoden beslutas av stämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.
Sammanlagt har under 2019 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 1 077 TSEK. Ersättning
till ledande befattningshavare har under 2019 utgått med totalt 1 168 TSEK.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
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Styrelsen och verkställande direktören för Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund”),
559054-4655, med säte i Malmö får härmed avge koncernredovisning och årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019. Bolagets aktier är registrerade på
Nasdaq First North Growth Market.

Koncernens verksamhet
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med en patenterad metod för att producera en stabil
vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Denna emulsion utgör basen i bolagets vegetabiliska
livsmedel. Bolagets livsmedelsbas är vegansk, rik på omega 3-fettsyror, fri från Livsmedelsverkets listade
14 vanligaste allergener. Utifrån denna livsmedelsbas har Veg of Lund utvecklat ett vegetabiliskt
mjölkalternativ, en matig smoothie ämnad som mellanmål och ett antal vegetabiliska soppor. Veg of Lund
har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige
och Storbritannien. Veg of Lund har dotterbolag i Storbritannien och USA.
Omsättning och resultat
Under helåret 2019 uppgick Veg of Lunds nettoomsättning till totalt 2 038 TSEK (900), vilket motsvarar
en ökning med 1 138 TSEK, 126 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är
främst en följd av ökad försäljning på den svenska marknaden.
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet för helåret -13 741 TSEK (-4 776). Utvecklingen beror främst på ökade marknadsföringsoch försäljningskostnader i vilka även etablering av säljkanaler och närvaro i Storbritannien ingår.
Dessutom har utvecklingsarbetet avseende bolagets kommande produkter fortsatt. Nedlagda kostnader för
pågående nyemission har redovisats som förutbetald kostnad per balansdagen.
Finansnetto
Det finansiella resultatet för året uppgick till -398 TSEK (0) och bestod i huvudsak av räntekostnad
avseende föremissionslånen.
Resultat efter skatt
Resultat efter skatt för året uppgick till -14 139 TSEK (-4 776). Bolaget har inte haft några skattekostnader
under året.
Resultat per aktie
Resultat per aktie för året uppgick till -1,81 kr (-0,75).
Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflöde
Kassaflödet under helåret uppgick till -9 299 TSEK (10 319). Under 2018 tillfördes bolaget likviditet genom
nyemission om totalt 16 500 TSEK.
Investeringar
Under året uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 161 TSEK (158) och avser
bolagets patentansökningsprocesser. Investeringar i materiella anläggningstillgångar avseende maskiner
och inventarier vid produktionsanläggning hos tredje part minskade till 729 TSEK (821).
Förändring likvida medel
Likvida medel minskade under året med -9 299 TSEK (10 319) till 1 248 TSEK (10 547).
Kapitalsituation
Genomförd nyemission efter balansdagen har säkerställt koncernens likviditetsbehov under den
kommande tolvmånadersperioden. Netto tillfördes bolaget 22 000 TSEK.
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Eget kapital
Det totala egna kapitalet i koncernen uppgick vid periodens utgång till -1 484 TSEK (12 654) och eget
kapital per aktie till -0,19 kr (1,85).
Moderbolaget
Veg of Lunds verksamhet inkluderar förutom försäljning i Sverige även huvudkontorsfunktioner som
koncernövergripande ledning och administration.
Under 2019 ökade moderbolagets nettoomsättning till 2 004 TSEK (900), varav koncernintern försäljning
410 TSEK (-). Resultat efter skatt uppgick till -11 498 TSEK (-4 776). Investeringar i materiella och
immateriella anläggningstillgångar uppgick till 890 TSEK (979). I övrigt hänvisas till informationen för
koncernen.
Forskning och utveckling
Produktutvecklingen har under 2019 framförallt varit fokuserad på vidareutveckling av My Foodie® och
fortsatt utveckling av potatismjölken.
Koncernens produktutveckling aktiveras och planenlig avskrivning inleds i samband med att produkten
kommersialiseras. Under året uppgick den nyaktiverade utvecklingen av egna produkter till 0 (0) TSEK.
Veg of Lunds patenträttigheter ser ut enligt följande:
Ansökningsnummer
SE1050965-1 |
SE534856
SE1851457-0
PCT/SE2018/

Rättighet
Patent (beviljad)
Patentansökan

Titel
En stabil vegetarisk emulsion
och en metod att göra denna
emulsion
Vegansk potatisemulsion
(mjölk)

Innehavare

Land

Ans.
datum

Utg.
datum

Reg.
datum

Reg. nr

Veg of Lund AB

Sverige

2010-09-16

2030-09-16

2012-01-24

SE534656

Veg of Lund AB

Sverige

2018-11-26

2038-11-26

2020-02-25

SE542104

PCT-ansökan

Potatisemulsion (smoothie)

Veg of Lund AB

PCT

2018-10-02

SE1751224-5

Patent (beviljad)

Potatisemulsion (smoothie)

Veg of Lund AB

Sverige

2017-10-04

PCT/SE2019/
051192

PCT-ansökan

Vegansk potatisemulsion
(mjölk)

Veg of Lund AB

PCT

2019-11-25

051007

2037-10-04

Medarbetare
Medelantalet anställda uppgick under helåret till 0,5 (0,5).
Flerårsöversikt
TSEK
KONCERN
Nettoomsättning
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet, %
Medelantal anställda

2019
2 038
-14 139
7 279
Neg.
0,5

2018
-

2017
-

2016
-

TSEK
MODERBOLAG
Nettoomsättning
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet, %
Medelantal anställda

2019
2 004
-11 498
8 914
13
0,5

2018
900
-4 776
13 468
94
0,5

2017
0
-1 612
1 100
84
1

2016
0
-278
2 502
97
1
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Väsentliga händelser 2019
• Två nya styrelsemedlemmar valdes in, Torbjörn Clementz, styrelseordförande och Linda Neckmar,
styrelseledamot
• Veg of Lund slutförde bolagets tredje nyemission om 11 MSEK
• Dotterbolag startades och försäljning initierades i Storbritannien
• Bolaget anställde CFO, Erik Sundqvist samt marknads- och försäljningschef, Roy Giordano
• Vid den extra bolagsstämman 31 oktober beslutades om ändring av bolagsordningen samt ökning av
aktiekapitalet
• Gantro AB och Arastoupour & Persson Investment AB lämnade föremissionslån om 3 respektive 2
MSEK, vilka konverterades till aktier vid nyemissionen i samband med börsnoteringen den 10 februari
2020
Händelser efter balansdagens utgång
• Den 8 januari 2020 fattades beslut om riktad nyemission och ansökan om notering på Nasdaq First
North Growth Market
• Aktien noterades på Nasdaq First North Growth Market den 10 februari 2020
• Veg of Lunds styrelse och ägare representerande cirka 12,6 procent av aktierna och rösterna föreslår att
Roger Johansson väljs till ny ledamot i bolagets styrelse vid ordinarie årsstämma, den 19 maj 2020
• Besked har erhållits från Patent- och registreringsverket att myndigheten beviljar bolagets ansökan
avseende potatisemulsion som ingår i bolagets smoothieprodukt, My Foodie®, vilket stärker bolagets
patentskydd
• Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.
• Den globala spridningen av covid-19 (coronaviruset) som sedan den 11 mars 2020 klassificeras som en
global pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO), har påverkat den globala och den svenska
ekonomin.
• Styrelsemedlemmen Torbjörn Malmsjö avgick från styrelsen den 27 mars 2020 på grund av personliga
skäl.
Effekterna av covid-19-pandemin
Sedan i början av mars 2020 råder stor osäkerhet och oro till följd av spridningen av det nya coronaviruset.
Effekterna är svåröverskådliga.
Vid avgivande av denna årsredovisning och givet att den avser perioden 1 januari till 31 december 2019, var
den faktiska påverkan av coronavirusets spridning begränsad avseende Veg of Lund och koncernens
verksamhet. Upprättande av årsredovisningen omfattar emellertid även att bedöma händelser som
inträffat efter rapportperiodens utgång och som kan ha effekt på de bedömningar som förelåg i samband
med bokslutsdatumet.
Veg of Lund följer nogsamt utvecklingen och bolaget följer för de myndighetsbeslut som genomförs i Veg of
Lunds marknader. De effekter Veg of Lund noterat fram till avgivande av årsredovisningen är begränsade.
Planerade möten med olika intressenter genomförs online men hastigheten i beslutsfattande är
långsammare, och bolaget bedömer att detta kommer att påverka takten på planerad försäljningstillväxt.
En vikande försäljning kan även bli synlig om konsumenter ändrar inköpsbeteende. Tillgången till råvaror
för Veg of Lunds produkter är god och produktionen sker i anläggningar som säkerställer att driften kan
fortsätta även under svåra bemanningsförhållanden. Veg of Lund bedömer att logistikkedjan är stark och
att dagligvaruhandeln är en samhällsviktig sektor, vars tillgänglighet prioriteras även i en tid av
restriktioner i stora delar av samhället.
Veg of Lund har under första kvartalet 2020 investerat i ökande försäljning, exempelvis genom ett
direktbilskoncept och avtal med en grossist i England. Dessa satsningar genomförs men sannolikt med
förskjuten tidplan. Veg of Lund upprätthåller stor flexibilitet för att möta ändringar till följd av pågående
allvarliga situation. Veg of Lund har en god likviditet för att genomföra gällande affärsplan och min
bedömning är att de negativa effekterna hittills är hanterbara.
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Hur coronaviruset kommer påverka Veg of Lund på kort respektive lång sikt är i dagsläget osäkert. Bolaget
kommer att bedöma situationen löpande och redovisar sådana bedömningar i kommande delårsrapporter
och vid behov kompletterat med information genom pressmeddelanden.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Veg of Lund utsätts för ett antal risker i sin verksamhet. Nedanstående redovisning av riskfaktorer gör ej
anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse.
Den globala spridningen av covid-19 (coronaviruset) som sedan den 11 mars 2020 klassificeras som en
global pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO), har påverkat den globala och den svenska
ekonomin. Riskbeskrivningen är därmed förknippad med större osäkerhet än vanligt. Se kompletterande
information i Förvaltningsberättelsen, sid 22.
Konkurrenter
Veg of Lunds konkurrenter är stora och etablerade, samt kvalitativa och breda i sitt konsumenterbjudande.
Mot denna bakgrund och att det finns konkurrenter som har större resurser än bolaget för forskning,
utveckling och försäljning finns det en risk att konkurrenter kan skapa mer konkurrenskraftiga produkter
än bolaget. Veg of Lund arbetar aktivt med produktutveckling.
Försäljning
Veg of Lund är beroende av en framgångsrik försäljning av bolagets produkter till dess kunder. I dagsläget
säljs Veg of Lunds produkter i dagligvaruhandeln och på storhushållsmarknaden. En förutsättning för
konsumenternas efterfrågan är bland annat deras kännedom och intresse av bolagets produkter och
varumärke. Om dessa förutsättningar saknas skulle de medföra minskade eller uteblivna intäkter. Veg of
Lund har som målsättning att utöka sin kundkrets och gör därför marknadsförberedande aktiviteter och
produktutvecklingsaktiviteter.
Produktion
Veg of Lund anlitar för närvarande en produktionsanläggning för majoriteten av sina produkter. Eftersom
en stor del av produktionen sker mot order är risken att ett oplanerat produktionsavbrott påverkar
leveranserna till kund. Veg of Lund arbetar därför för att inleda samarbete med flera producenter.
Finansieringsbehov
Veg of Lund är i nuvarande skede ett tillväxtbolag och i samband med expansion är Veg of Lund i behov av
extern finansiering. Veg of Lund har som målsättning att verksamheten ska finansieras av löpande intäkter
från försäljning av Veg of Lunds produkter. Det finns en risk att extern finansiering inte kan anskaffas när
behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på acceptabla villkor, vilket skulle få stora negativa
konsekvenser för bolagets finansiella ställning och resultat. Veg of Lund arbetar aktivt för att
säkerhetsställa tillräcklig finansiering.
Produktsäkerhet
Det ställs höga krav på bland annat spårbarhet och hygien vid hantering av livsmedel. Dålig kontroll kan
leda till exempelvis kontamination, allergiska reaktioner eller skador av olika slag. Brister i
livsmedelshanteringen kan medföra att produkter med defekter måste återkallas eller återköpas samt att
renommé och förtroende för Veg of Lunds varumärke minskar. I det fall riskerna förverkligas skulle
inverkan på Veg of Lunds verksamhet, kostnader och intäkter vara hög. Veg of Lunds nyckelpersoner och
samarbetspartners har dokumenterad erfarenhet av livsmedelskontroll och produktionsanläggningarna är
certifierade enligt internationell standard.
Förnyelse av tillstånd, certifieringar och licenser
Veg of Lund är registrerat som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och Rådets förordning
(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien. Miljönämnden i Malmö stad är tillämplig
kontrollmyndighet. Verksamheten skulle kunna påverkas negativt om Veg of Lund inte lyckas uppnå de
krav som ställs vid inspektioner från myndigheter och andra organisationer med indragna tillstånd,
certifieringar eller licenser som konsekvens.
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Beroende av nyckelpersoner
För att Veg of Lund ska kunna utveckla sin verksamhet är bolaget beroende av kvalificerad och motiverad
personal inom alla funktioner. Dessa nyckelpersoner är främst uppfinnaren och Professor Emerita Eva
Tornberg samt VD Thomas Olander. En förlust och/eller svårigheter att rekrytera in nya nyckelpersoner
kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. Veg of Lund arbetar aktivt för att
attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner.
Hållbarhet
Veg of Lunds produkter har tagits fram med hållbarhet som ledstjärna i alla delar av produktionskedjan,
från de lokala leverantörerna av råvaror, via resurseffektiv produktion av smakrika och unika produkter,
fram till konsumenterna som i allt högre utsträckning efterfrågar vegetabiliska alternativ till mjölkbaserade
produkter. Att fortsätta utveckla livsmedel som hjälper människor att må bra och minskar köttbaserad
konsumtion är Veg of Lunds bidrag till en hälsosammare vardag och hållbart samhälle.
Bolagets hållbarhetsarbete bygger på gedigen förståelse för konsumenttrender och -behov utveckla
livsmedelsprodukter som kännetecknas av hållbarhet på samhälls- såväl som på individnivå.
Under de kommande åren avser Veg of Lund att fortsätta utveckla bolagets hållbarhetsstrategi utifrån:
insikter om starka konsumenttrender som strävar mot målet om en hållbar och hälsosam livsstil
som bland annat bidrar till effektivare resursförbrukning
säker produktion av högkvalitativa växtbaserade livsmedel och effektiv distribution
nära samarbeten med nyckelintressenter som lokala leverantörer, tillverkare, kunder och
konsumenter.
Dagens konsumenter intresserar sig i allt större utsträckning för sin konsumtion av livsmedel, vilket
inkluderar ursprung, tillverkningsprocesser och transporter. Maten spelar en viktig roll och efterfrågan
ökar på växtbaserad, klimatsmart mat. För Veg of Lund är dokumentationen över vad som ingår i bolagets
produkter och hur de är producerade en väsentlig del i kvalitetsarbetet.
Veg of Lunds kvalitetsarbete styrs av gällande lagstiftning och myndigheters riktlinjer samt kunders och
konsumenters behov och önskemål.

Svenskmärkning: Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och
uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.

EU-märkning: För ekologiska produkter som är producerade och sålda inom EU.

Ägarförhållanden och aktiekapital
Ägare per 31 december 2019 med mer än 10 procent av röster och kapital
Andel av kapital

Andel av röster

Eva Tornberg via bolag

16,7%

16,7%

Thomas Olander via bolag

15,9%

15,9%

LU Holding

10,2%

10,2%
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Transaktioner med närstående
Under räkenskapsåret 2019 uppgick bolagets kostnadsförda transaktioner med närstående sammanlagt till
1 454 TSEK (1 008). Samtliga transaktioner ha skett på marknadsmässiga villkor.
Konsultarvoden har utbetalats till följande till bolaget närstående personer: Thomas Olander (VD),
Eva Tornberg (styrelseledamot), Anders Hättmark (styrelseledamot) och Torbjörn Clementz
(styrelseordförande).
Utsikter för framtiden
Veg of Lund erbjuder ett nytt och starkt alternativ inom produktkategorier som alltmer efterfrågas av
ledande butikskedjor och storhushåll som vill möta konsumenternas tydliga önskemål om livsmedel
tillverkade med respekt för miljö och klimat. Den närmaste tiden kommer Veg of Lund att fortsätta
lanseringen av My Foodie® till flera återförsäljare i befintliga och nya länder samt att lansera vårt
växtbaserade alternativ till animalisk mjölk under andra halvåret av 2020.

Förslag till vinstdisposition i moderbolaget
Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel fördelas enligt:
2019
Balanserat kapital

-6 844

Överkursfond

18 568

Årets resultat

-11 498

Medel för styrelsen att disponera

226

Styrelsens förslag till disposition
Balanseras i ny räkning

226

Summa

226
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RESULTATRÄKNINGAR
TSEK

KONCERNEN
Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

MODERBOLAGET

Helår

Helår

Helår

2019

2019

2018

2 038

2 004

900

-

-

-

46

7

155

2 084

2 011

1 055

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-1 294

-1 401

-550

2

-13 733

-10 911

-4 998

2

-390

-390

-99

5, 6, 7

-358

-358

-154

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

3

Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt (EBT)
Skatt

-50

-30

-11 100

-4 776

-

-

-

-398

-398

0

-398

-398

0

-14 139

-11 498

-4 776

-

-

-

-14 139

-11 498

-4 776

Antal aktier

7 840 000

7 840 000

6 840 000

Antal aktier i genomsnitt

7 812 603

7 812 603

6 390 631

-1,81

-1,81

-0,75

Resultat efter skatt

Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr

4

-50
-13 741

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Någon utspädningseffekt förekommer inte, då bolaget inte har några utestående konverteringslån
eller teckningsoptioner.
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BALANSRÄKNINGAR

KONCERNEN

MODERBOLAGET

31 dec

31 dec

31 dec

Not

2019

2019

2018

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

5

428

428

560

Patent, varumärken, licenser

6

396

396

235

824

824

795

TSEK
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

7

Summa materiella anläggningstillgångar

1 269

1 269

766

1 269

1 269

766

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

-

62

-

Långfristig fordring på koncernföretag

8

-

2 034

-

Summa finansiella anläggningstillgångar

-

2 096

-

2 093

4 189

1 561

218

129

150

Kundfordringar

560

420

134

Övriga fordringar

837

737

1 028

Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 323

2 322

48

Summa kortfristiga fordringar

3 720

3 479

1 210

Kassa och bank

1 248

1 117

10 547

Summa omsättningstillgångar

5 186

4 725

11 907

SUMMA TILLGÅNGAR

7 279

8 914

13 468
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BALANSRÄKNINGAR

KONCERNEN

MODERBOLAGET

31 dec

31 dec

31 dec

Not

2019

2019

2018

Aktiekapital

10

502

502

68

Ej registrerat aktiekapital

10

-

-

10

Fond för utveckling

11

-

428

560

Överkursfond

12

18 568

18 568

18 992

1

-

-

-6 416

-6 844

-2 200

-14 139

-11 498

-4 776

-1 484

1 156

12 654

556

TSEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Omräkningsdifferens
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

2 713

2 065

Övriga kortfristiga skulder

13

5 443

5 443

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

607

250

258

Summa kortfristiga skulder

8 763

7 758

814

Summa skulder

8 763

7 758

814

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 279

8 914

13 468
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KONCERNEN

TSEK
Vid årets början, år 2019

Aktie-kapital

Överkursfond

Ackumulerade
omräkningsdifferenser

78

18 992

-

424

-424

Disposition enligt årsstämmobeslut
Fondemission
Omräkningsdifferens

Balanserat
resultat Årets resultat
-1 640

-4 776

-4 776

4 776

12 654

1

1

Årets resultat
Vid årets slut, år 2019

Totalt
Eget
kapital

-14 139
502

18 568

1

-6 416

-14 139

-14 139

-1 484

Balanserat
resultat Årets resultat

Totalt
Eget
kapital

MODERBOLAGET

TSEK
Vid årets början, år 2018

Aktie-kapital

Fond för
utveckling

Överkursfond

58

659

2 512

Disposition enligt årsstämmobeslut

-687

-1 612

-1 612

1 612

930

Nyemission

10

5 490

5 500

Pågående emission

10

10 990

11 000

Fond för utveckling

-99

99

Årets resultat
Vid årets slut, år 2018

TSEK
Vid årets början, år 2019

-4 776
78

560

18 992

Aktie-kapital

Fond för
utveckling

Överkursfond

78

560

18 992

Disposition enligt årsstämmobeslut
Fondemission

424

Fond för utveckling

-2 200

Balanserat
resultat Årets resultat
-2 200

-4 776

-4 776

4 776

VEG OF LUND AB (publ)

502

-4 776
12 654

Totalt
Eget
kapital
12 654

-424
-132

132

Årets resultat
Vid årets slut, år 2019

-4 776

428

18 568

-6 844

-11 498

-11 498

-11 498

1 156
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KONCERNEN
TSEK

MODERBOLAGET

Helår

Helår

Helår

2019

2019

2018

-13 741

-11 100

-4 776

360

358

154

-

-

0

-13 381

-10 742

-4 622

-1 224

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet
Förändringar av rörelsekapital
Förändring rörelsefordringar

-361

-31

2 551

1 546

644

-11 191

-9 227

-5 202

Investeringar i immateriella tillgångar

-161

-161

-158

Investeringar i materiella tillgångar

-729

-729

-821

Investeringar i finansiella tillgångar

-

-62

-

-890

-952

-979

Förändring rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Emission och andra ägartillskott

-

-

16 500

Lämnade koncernlån

-

-2 033

-

-2 218

-2 218

-

Föremissionslån

5 000

5 000

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 782

749

16 500

ÅRETS KASSAFLÖDE

-9 299

-9 430

10 319

Likvida medel vid periodens början

10 547

10 547

228

1 248

1 117

10 547

Förutbetalda emissionskostnader

Likvida medel vid periodens slut
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1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
I koncernens rapporter för 2018 ingår endast moderbolaget, då ingen koncern förelåg vid det tillfället.
Koncernredovisning
I koncernredovisningen konsolideras moderbolaget och samtliga dotterföretags verksamheter fram till och
med moderbolagets bokslutsdatum. Vid konsolidering omräknas tillgångar och skulder till svenska kronor
enligt balansdagens kurs. Intäkter och kostnader omräknas till svenska kronor enligt genomsnittlig kurs
under rapportperioden vilket utgör en approximation av transaktionskursen. Valutakursdifferenser som
uppstår vid omräkningen av andelar i utlandsverksamheterna redovisas i eget kapital. Koncerninterna
transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner
som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas till nominellt värde (fakturabelopp) när de väsentliga
riskerna och fördelarna som är förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när
intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga
utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen kan redovisas enligt aktiveringsmodellen när följande
kriterier är uppfyllda;
-

avsikt att färdigställa den immateriella tillgången samt förutsättningar att använda eller sälja
tillgången,
det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången,
det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar,
utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter
som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som ledningen avsett.
Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår
till 5 år och motiveras av de kommer att tillföra bolaget värden minst under denna tid.
Avskrivningarna påbörjades när utvecklingsprojektet övergick till implementeringsfas.
Under 2019 har inga aktiveringar av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar gjorts och
samtliga utgifter har kostnadsförts.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
-

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent
Inventarier, verktyg och installationer
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Nedskrivningar
På varje balansdag görs en bedömning om det föreligger någon indikation att värdet på en tillgång är lägre
än dess
redovisade värde. Finns en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om
återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.
Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet
definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar.
Marknadsvärdet utgörs av det pris som beräknas kunna erhållas vid en försäljning mellan kunniga parter
som är oberoende av varandra och som har intresse av att transaktionen genomförs. Avdrag görs för
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen.
Ledningens bedömning påvisar inget nedskrivningsbehov och indikerar inte att några rimligt möjliga
förändringar i viktiga antaganden skulle leda till ett nedskrivningsbehov.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta har i
dotterbolagen omräknats till balansdagens kurs och har redovisats i respektive resultaträkning.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och
nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.
Skatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i
resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital
Ledningen bedömer att förutsättningar ännu ej föreligger för redovisning av uppskjuten skattefordran.

2. Personal
KONCERNEN
Medelantalet anställda

MODERBOLAGET

2019

2019

2018

-

-

0,5

Män

0,5

0,5

-

Totalt

0,5

0,5

0,5

Styrelse

51

51

-

VD

23

23

-

Övriga ledande befattningshavare

88

88

-

Övrig personal

57

57

72

219

219

72

Pensionskostnader för styrelse och VD

-

-

-

Pensionskostnader för övriga anställda

-

-

-

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

69

69

23

Summa

69

69

23

Kvinnor

TSEK
Löner och ersättningar:

Summa
Sociala kostnader:
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Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode i enlighet med stämmans beslut. Ersättning till VD
beslutas av styrelsen och ersättning till övriga ledande befattningshavare av VD.
2018
TSEK

Löner / arvoden

Övriga ersättningar

Pensionskostnad

Summa

Styrelsens ledamöter:
Kaj Söderström, styrelseordförande

-

-

-

-

Eva Tornberg, styrelseledamot

-

125*

-

125

Anders Hättmark, styrelseledamot

-

208**

-

208

Torbjörn Malmsjö, styrelseledamot

-

-

-

-

Christine Widstrand, styrelseledamot

-

-

-

-

Thomas Olander, VD

-

675***

-

675

Summa

-

1 008

-

1 008

Löner / arvoden

Övriga ersättningar

Pensionskostnad

Summa

-

-

-

-

34

72*

-

106

Ledande befattningshavare:

* Ersättning utgör konsultarvode till Reosurf AB.
** Ersättning utgör konsultarvode till Confidera Syd Aktiebolag.
*** Ersättning utgör konsultarvode till Thomas Olander Consultancy AB.

2019
TSEK
Styrelsens ledamöter:
Kaj Söderström, styrelseordförande
(jan-feb 2019)
Torbjörn Clementz, styrelseordförande
(feb-dec 2019)
Eva Tornberg, styrelseledamot

-

296**

-

296

Anders Hättmark, styrelseledamot

-

658***

-

658

Torbjörn Malmsjö, styrelseledamot

-

-

-

-

Christine Widstrand, styrelseledamot

-

-

-

-

17

-

-

17

Thomas Olander, VD

23

1 057****

Erik Sundvist, CFO

48

-

-

48

Roy Giordano, marknads- och

40

-

-

40

162

2 083

-

2 245

(jan-okt 2019)
Linda Neckmar, styrelseledamot
Ledande befattningshavare:
1 080

försäljningschef
Summa

* Ersättning utgör konsultarvode till Charmito Consulting AB, varvid 14 TSEK utgör förutbetalda emissionskostnader.
** Ersättning utgör konsultarvode till Reosurf AB.
*** Ersättning utgör konsultarvode till Confidera Syd Aktiebolag, varvid 615 TSEK utgör förutbetalda emissionskostnader.
**** Ersättning utgör konsultarvode till Thomas Olander Consultancy AB.

3.

Räntekostnader och liknande resultatposter

KONCERNEN
TSEK
Räntekostnad föremissionslån
Räntekostnad övriga
Summa
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MODERBOLAGET

2019

2019

398

398

2018
-

0

0

0

398

398

0
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4. Skatt
Koncernen har skattemässiga underskottsavdrag som kan komma att utnyttjas mot skattepliktiga vinster i
framtiden. När det blir sannolikt att skattepliktiga vinster kommer genereras skall Veg of Lund redovisa
uppskjuten skattefordran. Redovisning av uppskjuten skatt skulle ge en uppskjuten fordran om 4 475
TSEK per 31 december 2019.
KONCERNEN
TSEK

MODERBOLAGET

2019

2019

2018

Aktuell skatt

-

-

-

Uppskjuten skatt

-

-

-

Skatt på årets resultat

-

-

-

-14 139

-11 498

-4 776

De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för
räkenskapsåret och förhållandet mellan förväntad skattekostnad
baserat på svensk effektiv skattesats och redovisad skattekostnad i
resultaträkningen är enligt följande:
Resultat före skatt
Avstämning av effektiv skatt:
Skatt beräknad enligt gällande svensk skattesats 21,4 % (22)

3 025

2 460

1 051

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-9

-9

-4

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

-

-

-

-3 016

-2 451

-1 046

-

-

-

Ej redovisad uppskjuten skattefordran
Redovisad skatt

5. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
KONCERNEN
TSEK

MODERBOLAGET

2019

2019

Ingående anskaffningsvärde

659

659

659

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

659

659

659

Ingående avskrivningar

2018

-99

-99

-

Årets avskrivningar

-132

-132

-99

Utgående ackumulerade avskrivningar

-231

-231

-99

428

428

560

Utgående redovisat värde

6. Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.
KONCERNEN
TSEK

MODERBOLAGET

2019

2019

Ingående anskaffningsvärde

235

235

2018
77

Årets inköp

161

161

158

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

396

396

235

Ingående avskrivningar

-

-

-

Årets avskrivningar/nedskrivningar

-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-

-

-

396

396

235

Utgående redovisat värde
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7. Inventarier, verktyg och installationer
KONCERNEN
TSEK

MODERBOLAGET

2019

2019

Ingående anskaffningsvärde

821

821

-

Årets inköp

729

729

821

1 550

1 550

821

-55

-55

-

-226

-226

-55

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2018

-281

-281

-55

1 269

1 269

766

8. Andelar i koncernföretag
MODERBOLAGET
TSEK

Säte

2019

Veg of Lund UK Limited

2018

London, UK

12

Veg of Lund Inc.

-

Delaware, USA

50

-

62

-

Summa

9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

TSEK

2019

2019

Förutbetalda emissionskostnader

2 218

2 218

-

104

104

48

2 322

2 322

48

Övriga poster
Summa

2018

10. Aktiekapital
KONCERNEN
TSEK

MODERBOLAGET

2019

2019

2018

78

78

58

-

-

10

Fondemission

424

424

-

Utgående redovisat värde

502

502

78

Ingående redovisat värde
Nyemission
Pågående emission

10

11. Fond för utveckling
MODERBOLAGET
TSEK
Ingående redovisat värde
Årets balanserade utvecklingsutgifter

2019

2018

560

659

-

-

Årets avskrivningar

-132

-99

Utgående redovisat värde

428

560
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12. Överkursfond
KONCERNEN
TSEK

MODERBOLAGET

2019

2019

2018

18 992

18 992

2 512

Nyemission

-

-

5 490

Pågående emission

-

-

10 990

Ingående redovisat värde

Fondemission
Utgående redovisat värde

-424

-424

-

18 568

18 568

18 992

13. Kortfristiga skulder
KONCERNEN

MODERBOLAGET

TSEK

2019

2019

2018

Föremissionslån

5 000

5 000

-

Räntekostnad

398

398

-

Övriga poster

45

45

-

5 443

5 443

-

Summa

14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN
TSEK

MODERBOLAGET

2019

2019

2018

12

12

-

4

4

-

Försäljningskostnader

357

-

-

Övriga poster

234

234

258

Summa

607

250

258

Upplupna semesterlöner
Förändring semesterlöneskuld
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna årsredovisning ger en rättvisande översikt av
moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Malmö den 8 april 2020

Torbjörn Clementz
styrelseordförande

Anders Hättmark
styrelseledamot

Eva Tornberg
styrelseledamot

Linda Neckmar
styrelseledamot

Thomas Olander
styrelseledamot och VD

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 8 april 2020
Deloitte AB
Maria Ekelund
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i Veg of Lund AB (publ) organisationsnummer 559054-4655

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Veg of Lund AB (publ)
för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning
ingår på sidorna 20 - 37 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den
andra informationen än årsredovisningen återfinns på sidorna 2-19.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att

VEG OF LUND AB (publ)

Sida 38 av 43

ÅRSREDOVISNING 2019

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

•

•

•

•

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen
och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella
informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Veg of Lund AB (publ) för
räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen

VEG OF LUND AB (publ)

Sida 40 av 43

ÅRSREDOVISNING 2019

och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Malmö 8 april 2020
Deloitte AB

Maria Ekelund
Auktoriserad revisor
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Allmänt

Alla belopp i tabeller är i tkr om inget annat anges. Alla värden inom parentes är jämförelsesiffror
för samma period föregående år om inget annat anges.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan anges Veg of Lund definitioner av ett antal alternativa nyckeltal som inte har definierats
eller specificerats enligt BFNAR (”Alternativa Nyckeltal”). Veg of Lund bedömer att dessa
alternativa nyckeltal används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter
som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Dessa alternativa nyckeltal
har, om inget annat anges, inte reviderats och ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till
nyckeltal framtagna i enlighet med BFNAR. Dessutom bör sådana alternativa nyckeltal, såsom Veg
of Lund har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används
av andra bolag. Detta beror på att dessa alternativa nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt
och andra bolag kan ha beräknat dem på ett annat sätt än Veg of Lund.
Definition/beräkning
Syfte
Bruttoresultat i relation till
Används för att mäta produktlönsamheten.
nettoomsättning.
EBITDA i relation till nettoomsättning.
Bolaget anser att EBITDA-marginal är ett användbart
nyckeltal tillsammans med ökning nettoomsättning
vid övervakning av värdeskapande.
Rörelseresultat i relation till
Bolaget anser att rörelsemarginal är ett användbart
nettoomsättningen.
nyckeltal tillsammans med omsättningstillväxt vid
övervakning av värdeskapande.
Periodens resultat efter skatt i relation
Nyckeltal som visar hur mycket värde som tillfaller
till nettoomsättning.
aktieägare i bolaget.
Definition/beräkning
Syfte
Eget kapital i relation till totala
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Soliditet då
tillgångar.
det visar på bolagets fortlevnadsgrad.
Definition/beräkning
Syfte
Antal utestående aktier vid
rapportperiodens utgång.
Vägt genomsnitt av antalet utestående
aktier under perioden med tillägg för
ett vägt antal aktier som tillkommer om
samtliga potentiella aktier, som ger
upphov till utspädning, konverteras till
aktier.
Eget kapital genom antal utestående
Mått som visar ägarnas andel av Veg of Lunds totala
aktier efter utspädning.
nettotillgångar per aktie.
Resultat efter skatt genom
genomsnittligt antal utestående aktier
före och efter utspädning.
Definition/beräkning
Syfte
Bolagets intäkter från den ordinarie
verksamheten.
Rörelseresultat före av- och
Bolaget har valt att visa nyckeltalet EBITDA då detta
nedskrivningar av materiella och
visar rörelsens underliggande resultat rensat från
immateriella anläggningstillgångar.
effekten av avskrivningar vilket ger ett mer jämförbart
resultatmått över tid då avskrivningar vilket ger ett
mer jämförbart resultatmått över tid då avskrivningar
avser historiska investeringar.
Rörelseresultat före finansiella poster.
Årets resultat.
Summan av bolagets alla tillgångar.
Kassaflöde från den löpande
Kassaflöde från den löpande verksamheten används
verksamheten inklusive förändring i
som ett mått på det kassaflöde som verksamheten
rörelsekapital och före kassaflöde från
genererar före investeringar och finansiering.
investerings- och
finansieringsverksamhet.
Genomsnittligt antal anställda i bolaget
under perioden.

Marginaler
Bruttomarginal, %
EBITDA-marginal, %

Rörelsemarginal
(EBIT-marginal), %
Vinstmarginal, %
Avkastning
Soliditet, %
Data per aktie
Antal aktier
Antal aktier i genomsnitt

Eget kapital per aktie
Resultat per aktie, före
och efter utspädning,
SEK
Övriga definitioner
Nettoomsättning
EBITDA

Rörelseresultat (EBIT)
Resultat efter skatt
Balansomslutning
Kassaflöde från den
löpande verksamheten

Medelantalet anställda
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Finansiell kalender
Delårsrapport Q1, januari–mars 2020
Årsstämma avseende 2019
Delårsrapport Q2, januari–juni 2020
Delårsrapport Q3, januari–oktober 2020
Delårsrapport Q4, januari–december 2020

19 maj 2020
16 juni 2020
19 augusti 2020
18 november 2020
23 februari 2021

Årsstämma 2020
Kallelse till stämman kommer att ske inom lagstadgad tid och kommer att publiceras i Post -och Inrikes
Tidningar samt på Veg of Lunds webbplats.

Veg of Lund AB (publ) är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget
har en unik och patenterad metod för att producera en stabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och
rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom
dagligvaruhandel i Sverige och i utvalda europeiska marknader. Veg of Lund introducerades på Nasdaq First
North Growth Market i februari 2020. Certified Adviser: Eminova Fondkommision AB, tel 08-684 211 10, e-post
adviser@eminova.se. Läs mer på www.vegoflund.se.

För mer information kontakta:
Thomas Olander, VD.
Tel: +46 709 359 863
E-post: thomas.olander@vegoflund.se
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Erik Sundqvist, CFO.
Tel: 0739 159 953
E-post: erik.sundqvist@vegoflund.se
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