Bokslutskommuniké 2017
1 oktober - 31 december 2017
H&D Wireless Sweden Holding AB (publ), tillika moderföretag i den nya koncernen, bildades den 1 september 2016 och bedrev ingen verksamhet innan förvärvet av H&D Wireless
Sweden den 28 juni 2017. Moderföretaget bestod endast av likvida medel vid förvärvstidpunkten. Koncernens första kvartal var således 1 juli till den 30 september 2017 vilket
redovisas i den bolagsbeskrivning som publicerades på bolagets hemsida den 20 december 2017. Detta i samband med noteringen av bolagets aktieserie-B på Nasdaq First North
i Stockholm.

Fjärde kvartalet 2017 i sammanfattning
 örelsens intäkter ökade med 0,3 MSEK jämfört med kvartal
R
3 2017, i huvudsak på grund av försäljning av modulen HDG
205 till befintlig kund verksam inom internet-radio samt
pilotprojekt för inomhuspositionering där ett gemensamt
projekt med Vinnova ingår. Rörelsens kostnader ökade med
1,1 MSEK jämfört med kvartal 3 2017, i huvudsak på grund
av utrangering av ett utvecklingsprojekt, ökade investeringar i R&D och försäljningsinsatser av GEPS™ plattform och
pilotprojekt, nedskrivning av äldre komponenter i lager samt
kostnader hänförliga till noteringen av aktie B på Nasdaq
First North. Rörelseresultatet blev 0,8 MSEK sämre än kvartal
3 2017 av dessa anledningar.
I december genomfördes en nyemission om 24 MSEK där
existerande aktieägare hade företräde. Emissionen blev
kraftigt övertecknad då aktieteckningar anmäldes för 170
procent av de aktier som var tillgängliga i emissionen. Totalt
tillfördes likvida medel om 24,0 MSEK i företrädesemissionen samt ytterligare 2,4 MSEK i en riktad emission för
övertilldelning.
I november erhölls ett innovationsstöd på 0,5 MSEK från
Vinnova. Medlen används för att undersöka olika behov och
nytta för större svenska företag av H&D Wireless industriella IoT-lösning GEPS för trådlös realtidsspårning (RTLS) av
returbara transportemballage (RTP).
i november signerades ett 2-årsavtal med Europas största
nöjescenter inomhus, Exploria. Det 20 000 kvadratmeter
stora upplevelsecentret blir nu H&D Wireless första kund
till positioneringstjänster inom det snabbt växande IoT-segmentet inomhuspositionering. Affären tillhör affärsområde
Enterprise.

I december meddelades att ett pilotprojekt med den
europeiska uthyrningskoncernen Cramo startats. Projektet
omfattar positionering av Cramos uthyrningsprodukter,
inom en depå, och pågår i fyra månader för att därefter
utvärderas. Affären tillhör affärsområde Enterprise.
I december signerades ett distributionsavtal med Macnica
Europé som är en del av Macnica Inc, ett japanskt företag
som är topp 10 av komponentdistributörer i världen. Affären
tillhör affärsområde Connectivity och Magnica kommer att
sälja bolagets nya generation trådlösa moduler.
I december erhölls en volymorder på HDG205 Wi-Fi SIP-modul inklusive design tjänster och support från ODM-företaget,
TQ Group. TQ Group levererar till en marknadsledande kund
inom produkter för internet-radio. Affären tillhör affärsområde Connectivity och ingår i det avtal som signerades med
MSC Technology efter kvartalets utgång.
 &D Wireless Sweden Holding AB (publ) aktie serie B godH
kändes för notering på Nasdaq First North den 20 december med första dag för handel den 22 december.
Händelser efter kvartalets utgång
I januari 2018 annonserade Bolaget en ny modul, SPB228
WLAN på mässan i Las Vegas och erhåller bolagets första
strategiska order på denna modul. Affären tillhör affärsområde Connectivity.
I februari 2018 signerades ett tre-årsavtal med MSC Technology om lagerhållning och distribution av HDG205/HDG200
moduler för specifika kunder. Affären tillhör affärsområde
Connectivity och har ett marknadsvärde om 3,4 MSEK.

Nyckeltal koncernen
Belopp i tkr

Rörelsens intäkter(tkr)
Nettoresultat (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)
Nettoresultat per aktie (kr) före utspädning
Nettoresultat per aktie (kr) efter utspädning

Kv. 4 2017

Kv. 3 2017

ÅR 2017*

610
-8 661
55 793
44 488
80
Neg.
Neg.

302
-7 830
36 436
29 882
82
Neg.
Neg.

912
-16 491
55 793
44 488
80
Neg.
Neg.

*) Koncernens bildades den 28 juni 2017 och året omfattar således 6 månader.
H&D Wireless
H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS) molnplattformar. Företagets IoT-molnplattform Griffin är en end-to-end systemlösning och består av trådlösa moduler, molntjänster och smart phoneapplikationer för smarta hem och
företag. Sedan 2016 erbjuder bolaget Griffin Enterprise Positioning System (GEPS™) som en molntjänst för inomhuspositionering av fysiska saker i
företagens affärsprocesser. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100
000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2Mlösningar över hela världen. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First
North i Stockholm. Företaget har tagit in närmare 70 miljoner i kapitaltillskott 2016-2017 för att investera i utveckling av lösningar för digitalisering av
industrin, allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport 1 oktober–31 december 2017 1

VD har ordet
Bäste Aktieägare,
När vi stänger böckerna för 2017 vill jag sammanfatta året och
ge mina tankar om företaget det kommande året.
Vi har tidigare beslutat att vidareutveckla oss till ett företag
som erbjuder tjänster och licenser baserade på vår egenutvecklade mjukvaruplattformar Griffin IoT platform och GEPS™.
Genom dessa erbjuder vi våra kunder möjligheten att snabbt
och kostnadseffektivt, digitalisera sin verksamhet och göra sina
produkter och uppgifter tillgängliga via internet eller kundernas
egna affärssystem och Smartphone Appar. Genom att tillhandahålla trådlös anslutning eller nyckelfärdiga system kan vi
stödja våra kunder att omvandla sin affärsmodell från att sälja
hårdvara till att erbjuda en tjänst och innehåll via molnet.
Ny affärsenhet
År 2017 har varit ett år präglat av denna satsning och omställning med att lägga till inomhus-positionering till Griffin och
marknadsföra tjänster i form av systemet GEPS (Griffin Enterprise
Positioning Services). Affären har organiserats i en ny affärsenhet,
Enterprise, där affärsledning och försäljningspersonal har
anställts. Totalt har vi i princip fördubblat antalet anställda under
året då vi gått från cirka 15 anställda till 30 anställda.
I kombination med att bolagets traditionella verksamhet att
erbjuda komponenter och moduler inom trådlös kommunikation
(wi-fi+Bluetooth), vilka säljs per styck och organiserats i
affärsområdet Connectivity, är mellan två generationer av
produkter har året präglats av en hög grad av investeringar och
med en låg omsättning för bolaget.
Digitalisering högt på agendan
Allt fler områden digitaliseras nu i en allt snabbare takt. Tack vare
uppkoppling mot internet blir våra hem smartare, indu-strier
effektivare och samhällen mer hållbara. Digitaliseringen driver på
industrins redan höga omställningstakt ytterligare, öppnar för nya
affärsmodeller och gör andra överflödiga. Digi-taliseringen står
högt upp på agendan hos stora företag och vi ser att det
genomslag vi fått i vår ambition att öka kännedom och
genomlysning av bolaget genom att notera bolagets aktie har
varit fantastiskt.

Vår vision är att vi ska bli marknadsledande i Norden inom
realtidslokaliseringssystem (RTLS) och därefter, tillsammans
med kunder, expandera verksamheten internationellt. Vår mission är att vara en strategisk samarbetspartner och med stöd
av vår egenutvecklade IoT och RTLS -plattform GEPS™ leverera
teknik, kompetens och helhetslösningar till företag som vill digitalisera och automatisera sina affärsprocesser i syfte att stärka
sin konkurrenskraft.
Flera pilotprojekt
Med utgångspunkt från vår traditionella modulverksamhet
i affärsområdet Connectivity, där vi fortsätter vår lansering
av de nya combo- och dual-bandmodulerna, så hanterar vi ett
större antal förfrågningar i affärsområdet Enterprise från
företag som är intresserade av vårt GEPS system för positionering och övervakning av utrustning, verktyg, materialflöden,
inventarier och människor. Några förfrågningar har resulterat i
s.k. pilotprojekt som inte sällan väcker intressen hos kund om
fullskalig utrullning vilket är positivt men som fördröjer
installation på grund av att beslut blir mycket större och mer
omfattande än vad som var tänkt i pilotprojektet. Vår ambition
är att kommersialisera några av dessa pilotprojekt i slutet av
2018 med en acceleration under 2019. Våra idéer om
behovet av GEPS inom industrin har bekräftats full ut och det
är nu väldigt tydligt att GEPS fyller ett gap som finns mellan
bolagens affärssystem och deras manuella flöden. Även
nordiska bolag som investerat miljoner eller miljarder i
helautomatiserade monteringsmaskiner hanterar ännu stora
delar av materialflödet manuellt. Avseende den nya
generationen moduler så har prototyper börjat att skeppats
och ett flertal design-Inns har rapporterats med kunder som
kommer att gå i volymproduktion under 2018.
Under 2017 har mycket investeringar gjorts på alla
produktområden vilket har möjliggjorts tack vare er cirka 6 000
aktieägare som totalt har investerat cirka 70 MSEK i bolaget
under de senaste 18 månaderna. Med en stark position på
denna nya accelererande marknad inom positionering, rörelser
i realtid och kommunikation, är jag övertygad om att 2018 blir
ett mycket spännande år.
Kista 23 februari 2018

Pär Bergsten
VD och grundare
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VERKSAMHETEN
Omsättning och resultat (jämf. med f.g. kvartal)
Rörelsens intäkter ökade med 0,3 MSEK jämfört med kvartal 3
2017, i huvudsak på grund av försäljning av modulen HDG 205
till befintlig kund verksam inom internet-radio samt pilotprojekt för inomhuspositionering där ett gemensamt projekt med
Vinnova också ingår. Rörelsens kostnader ökade med 1,2 MSEK
jämfört med kvartal 3 2017, i huvudsak på grund av utrangering av ett utvecklingsprojekt, ökade investeringar i R&D
och försäljningsinsatser av GEPS™ plattform och pilotprojekt,
nedskrivning av äldre komponenter i lager samt kostnader
hänförliga till noteringen av aktie B på Nasdaq First North. Rörelseresultatet blev 0,8 MSEK sämre än kvartal 3 2017 av dessa
anledningar.
Finansiell ställning (jämf. med f.g. kvartal)
Likvida medel uppgick till 27,2 MSEK (11,0). Vid periodens slut
uppgick det egna kapitalet till 44,5 MSEK (29,9) i koncernen
vilket ger en soliditet om 80 % (82 %).
Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om
119,1 MSEK (97,0) vilket ger en soliditet om 95 % (99 %).
Framtidsutsikter
Bolagets planer för 2018 är att vi ska bli en strategisk samarbetspartner med stöd av vår egenutvecklade IoT och
RTLS-plattform GEPS™ och leverera teknik, kompetens och
helhetslösningar till företag som vill digitalisera och automatisera sina affärsprocesser i syfte att stärka sin konkurrenskraft.
Vår ambition är att avtala några av pågående pilotprojekt för
produktion troligen i slutet på 2018 eller under 2019. Avseende den nya generationen moduler så har prototyper börjat
att skeppats och ett flertal design-Inns har rapporterats med
kunder som kommer att gå i volymproduktion under 2018.
Rapport från styrelse och VD
Styrelse och verkställande direktör intygar att denna rapport
ger en rättvisande bild av H&D Wireless finansiella ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som H&D Wireless står inför.

Revisorns granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för revisors granskning.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Risker och osäkerhetsaktorer
H&D Wireless väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs
i den Bolagsbeskrivning som upprättades i samband med
noteringen av bolagets aktieserie B på Nasdaq First North den
22 december 2017. Bolagsbeskrivningen finns att hämta på
bolagets hemsida. Inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit.
Nästa rapporttillälle
Årsredovisningen för 2017 är planerad att offentliggöras på
bolagets hemsida den 5 april 2018 inför kommande årsstämma som är planerad till den 25 april 2018. Delårsrapport 1 för
räkenskapsåret 2018 publiceras den 27 april 2018.

Stockholm 23 februari 2018

H&D Wireless Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen
För mer inormation kontakta:
VD Pär Bergsten, telefon 08-551 184 60
CFO Per-Olov Östberg, telefon 08-551 184 60
Alla rapporter, inklusive den bolagsbeskrivning som ligger till
grund för noteringen av bolagets aktie, finns efter publicering
på bolagets webbplats www.hd-wireless.com.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2017.
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Sammanfattning per period – Koncernen
3 månader vid periodens slut
Ksek

6 månader vid
periodens slut

Dec 31, 2017

Sep 30, 2017

Dec 31, 2017

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Nettoresultat

610
–9 268
–8 658
–3
–8 661

302
–8 094
–7 792
–38
–7 830

912
–17 362
–16 450
–41
–16 491

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget Kapital
Kortfristiga skulder
Balansomslutning

24 667
31 126
44 488
11 305
55 793

22 173
14 263
29 882
6 554
36 436

24 667
31 126
44 488
11 305
55 793

Kassaflöde
-från löpande verksamhet
-förändring av rörelsekapitalet
-investeringar
-finansiering
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

–6 233
6 263
–6 022
22 226
16 234
10 992
27 226

–8 050
–72
–187
–1 050
–9 359
20 351
10 992

–14 283
6 191
–6 209
21 176
6 875
20 351
27 226

80%

82%

80%

Soliditet

RESULTAT PER AKTIE
3 månader vid periodens slut

6 månader vid
periodens slut

Kronor

Dec 31, 2017

Sep 30, 2017

Dec 31, 2017

Före utspädning
Antal aktier
Vägt genomsnitt antal aktier

15 212 153
14 608 193

14 004 232
14 004 232

15 212 153
14 608 193

Nettoresultat
Genomsnittligt antal utestående aktier
Resultat per aktie före utspädning

-8 661 000
14 608 193
-0,59

–7 830 000
14 004 232
–0,56

-16 491 000
14 608 193
-1,13

Efter utspädningseffekt
Tecknade ej registrerade aktier
Ej utnyttjad del av mandat för styrelsen att emittera nya aktier
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning

2 365 038
—
4 429 755
21 402 986

—
—
4 429 755
18 433 987

2 365 038
—
4 429 755
21 402 986

Nettoresultat
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie efter utspädning

-8 661 000
21 402 986
-0,40

–7 830 000
18 433 987
–0,43

-16 491 000
21 402 986
-0,77
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RESULTATRÄKNING – Koncernen
Belopp i tkr

Intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Räntekostn o likn resultatposter, externa
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Periodens resultat (RR)

Kvartal 4 - 17

Kvartal 3 - 17

ÅR 2017*

610

302

912

–3 492
–4 176
–865
–735

–2 431
–5 404
–41
–218

–5 923
–9 580
–906
–953

–8 658
–3
–8 661
0
–8 661

–7 792
–38
–7 830
0
–7 830

–16 450
–41
–16 491
–16 491

*) Koncernens bildades den 28 juni 2017 och året omfattar således 6 månader
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BALANSRÄKNING – Koncernen
Belopp i tkr

Immateriella Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Materiella Anläggningstillgångar
Inventarier
Summa Anläggningstillgångar

2017-12-31

2017-09-30

23 894
227

21 640

546
24 667

533
22 173

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar

684

1 196

263
—
1 930
1 023
3 216
27 226
31 126
55 793

389
172
928
586
2 075
10 992
14 263
36 436

Eget Kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

879
60 100

700
37 012

-16 491
44 488

-7 830
29 882

504
—
6 908
1 280
2 613
11 305
55 793

511
29
1 797
1 256
2 961
6 554
36 436

Årets Resultat
Summa Eget Kapital
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder
Summa Eget Kapital och Skulder
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KoncernenS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Perioden
jul–dec 2017

Tkr

Eget kapital vid periodens början

39 361

Förändring aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Resultat för perioden

61
21 557
–16 491

Eget kapital vid periodens slut

44 488

KASSAFLÖDESANALYS – Koncernen
Belopp i tkr

Kvartal 4 - 17

Kvartal 3 - 17

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet
Förändringar av rörelsefordringar
Förändringar av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–8 661
2 428
–6 233
–1 556
7 819
30

–7 830
–220
–8 050
–128
56
-8 122

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–5 769
–253
–6 022

—
–187
–187

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Amortering av låneskulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

26 434
–2 689
–1 519
22 226

—
–1 050
—
–1 050

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut (Kassa)

16 234
10 992
27 226

–9 359
20 351
10 992
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRETAG
Belopp i tkr

Intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Räntekostn o likn resultatposter, externa
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Periodens resultat (RR)

ÅR 2017*

100
–700
—
—
—
–600
—
–600
—
–600

*Moderföretaget bestod endast av likvida medel vid förvärvstidpunkten och hade ej haft någon tidigare verksamhet varför det inte är aktuellt att redovisa
annan än räkenskapsårets resultaträkning.
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAG
Belopp i tkr

Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar

2017-12-31

98 101
98 101

1 370
143
1 513
26 204
27 717
125 818

Eget Kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Summa Bundet eget kapital
Fritt Eget Kapital
Överkursfond
Årets Resultat
Summa Fritt eget kapital
Summa Eget Kapital

118 891
–600
118 291
119 170

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder
Summa Eget Kapital och Skulder

3 169
3 340
73
66
6 648
125 818
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MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Tkr

Eget kapital vid periodens början

Räkenskapsår
sep 2016–dec 2017

—

Förändring aktiekapital
Pågående nyemission
Förändring överkursfond
Resultat för perioden

761
118
118 891
–600

Eget kapital vid periodens slut

119 170

KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRETAGET
Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet
Förändringar av rörelsefordringar
Förändringar av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av låneskulder
Aktieägartillskott Lämnade(-)/Erhållna (+)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut (Kassa)
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sep 2016–dec 2017

–600
–26 434
–27 034
–1 513
6 649
–21 898

—
—
—
—

73 168
–6 965
—
—
–18 101
48 102
26 204
—
26 204
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AVSNITT

H&D Wireless
Adress:
Kista Science Tower,
Färögatan 33,
164 51 Kista

Tel: 08-551 184 60
www.hd-wireless.com
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