Delårsrapport januari – september 2020

Invajo Technologies AB (publ)

Tredje kvartalet 2020

Första 9 månaderna 2020

(Jämfört med samma period föregående år)

(jämfört med samma period föregående år)

o

o

Nettoomsättningen ökade med 12,3% till 1 541
tkr (1 372)

Nettoomsättningen ökade med 15,7% till 4 538
tkr (3 922)

o

EBITDA uppgick till -1 339 tkr (-316)

o

Justerat EBITDA uppgick till -4 533 tkr (-1 810)

o

Periodens resultat uppgick till -1 622 tkr

o

Första 9 månaderna belastades av

o

(-626)

jämförelsestörande poster om -2 237 tkr (0)

Resultatet per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,26)

hänförliga till bolagets notering på Nasdaq
Stockholm
o

Periodens resultat uppgick till -7 958 tkr
(-3 623)

o

Resultatet per aktie uppgick till -1,52 kr (-1,57)
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KOMMENTARER FRÅN VD
Bolagets tredje kvartal visar på fortsatt tillväxt. De
två senaste kvartalen når en gemensam tillväxt om
ca 28%. Jag måste såklart återigen lyfta fram att vi
levererar detta mitt under rådande pandemi.
Kvartalets sommarmånader juli och augusti är
generellt sett månader med låg aktivitet både i
plattformen och i orderingången. Inget undantag
den här perioden. Vad som verkligen ska lyftas fram
är att september, som enskild månad, varit den
enskilt bästa månaden på ca två år avseende
orderingången.
Bolagets övergripande fokus under perioden har
varit ett intensifierat arbete kring området
”strategisk tillväxt”, där M&A är en bärande del. Ett
arbete som bland annat resulterade i att bolaget,
efter kvartalets utgång, kunde presentera bolagets
två första förvärv. De båda Lundabaserade bolagen
Memlin och Appinconf.
Den ”screening” av bolag som genomförs är såklart
central i bolagets möjligheter att hitta intressanta,
prisvärda och på andra sätt strategiskt viktiga
förvärv. Det är dock även en process som givit oss
mycket feedback gällande den analysen vi har om
marknaden, vart den är på väg och vilka
förutsättningar som kommer behövas för en ökad
tillväxt – där bolagets bild delas, mer eller mindre,
till fullo av alla de olika företag och entreprenörer vi
är i kontakt med. Oavsett var de finns geografiskt.

inkommande leads och mindre del uppsökande
försäljning. Det är ett arbete som vi under perioden
jobbat intensivt med på olika plan, och kommer
fortsätta framöver.
Som en utveckling av det tidigare ingångna
samarbetet med tillväxtbyrån G-W beslutades om
en viss utvidgning av uppdraget kring mer att lyfta
in i bolagets nya plattform.
Ett på alla sätt väldigt intensivt kvartal, med
tongivande insatser kring M&A och arbetet med
den nya plattformen. Tillika delar vi kommer ha all
anledning att inom kort få återkomma till.

Fredrik Berglund
VD

Tidigare så har vi kommunicerat ett pågående
arbete med omställning mot mer automation av

Delårsrapport januari - september 2020 Invajo Technologies AB (publ)

S ida |2

INFORMATION OM INVAJO

Invajo i korthet
Invajo är ett så kallat SaaS-bolag (Software as a
Service), dvs en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten
används för en effektiv och smidig digital hantering
av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel
på användningsområden är streaming av digitalt
event, webinar eller någon form fysisk
sammankomst. Tjänsten används av företag av alla
storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer
och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i
Sverige men kunder och användare finns även i
andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland,
Belgien, Japan, Bulgarien.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och i juni 2020
hade bolaget 12 anställda.
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Affärsidé
Invajo ska utveckla, tillhandahålla och sälja en
generisk och lättanvänd onlinetjänst för hantering
av inbjudningar, bokningar och deltagare på en
global marknad.

Målsättning
Invajo ska vara ett globalt ledande SaaS-bolag som
förenklar och förbättrar för varje enskild användare.

Vision
Invajos vision är att vara den självklara tjänsten för
hantering av eventrelaterade inbjudningar,
bokningar och deltagare i världen.

Affärsmodell
Invajo erbjuder, utvecklar och distribuerar en
plattform som förenklar för användare som på olika
sätt och av olika skäl behöver en enkel och flexibel
lösning för hanteringen av inbjudningar, bokningar
och deltagare.

intäktsmodeller. Huvudaffären är från
företagsabonnemang genom SaaS.

1. SaaS (Software as a Service)
Företag och organisationer betalar ett
årsabonnemang för nyttjande av tjänsten.

2. PaaS (Platform as a Service)
En lösning för den som har behov av hela
plattformen. Användaren erhåller en
fullständig kopia av plattformen. Detta
möjliggör en helhetslösning för stora och
komplexa organisationer eller till exempel
licensiering mot en specifik geografisk
marknad.

3. Peer
En kostnadsfri version av tjänsten med fokus på
privatpersoner med lägre funktionalitet än
SaaS och PaaS. Bolaget ser stora möjligheter till
intäkter inom denna kategori genom att
användaren betalar en mindre summa för extra
funktioner för ett specifikt event.

Intäktsmodell
Invajos plattform har tre distributionsspår där
samtliga har olika primära målgrupper med olika
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FINANSIELL INFORMATION
Omsättning

hänförliga till bolagets notering på Nasdaq
Stockholm.
Justerat EBITDA uppgick till -4 533 tkr (-1 810).

Kassaflöde & investeringar
Tredje kvartalet 2020
Kassaflödet från den löpande verksamheten under
tredje kvartalet 2020 uppgick till -2 224 tkr (-759).
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
uppgick till -2 684 tkr (-4 433). Investeringarna
består av aktivering av kostnader avseende
utvecklingsarbeten av nya teknikplattformar.

Tredje kvartalet 2020
Nettoomsättningen uppgick till 1 541 tkr (1 372),
vilket motsvarar en ökning om 12,3%. Övriga
rörelseintäkter uppgick till 0 tkr (0) och aktiverat
arbete för egen räkning uppgick till 383 tkr (444).

Första 9 månaderna 2020
Nettoomsättningen uppgick till 4 538 tkr (3 922),
vilket motsvarar en ökning om 15,7%. Övriga
rörelseintäkter uppgick till 13 tkr (111) och aktiverat
arbete för egen räkning uppgick till 1 159 tkr
(1 974).
De rullande tolv månadernas nettoomsättning
uppgick per den sista september 2020 till 5 904 tkr
och per den sista september 2019 till 5 019 tkr,
vilket motsvarar en ökning om 17,6%.

Rörelseresultatet
Tredje kvartalet 2020
EBITDA uppgick under tredje kvartalet till -1 339 tkr
(-316). Rörelsekostnaderna exkluderat avskrivningar
uppgick till -3 263 tkr (-2 132).

Under tredje kvartalet 2020 uppgick
avskrivningarna av immateriella
anläggningstillgångarna till -258 tkr (-265). Bolagets
avskrivningar avseende materiella
anläggningstillgångar uppgick till -8 tkr (-9).
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till 184 tkr (4 800) som avser inbetalning av
teckningsoptioner från anställda, ledning och
styrelsen som har deltagit i incitamentsprogram
2020/2023 serie1 och 2020/2023 serie 2. Samma
period förra året genomfördes en nyemission om
13 531 tkr. Förändring av kortfristiga finansiella
skulder uppgick till 0 tkr (-8 731) det avser
upptagna kortfristiga lån och amortering av
kortfristiga lån.

Första 9 månaderna 2020
Kassaflödet från den löpande verksamheten under
första 9 månaderna 2020 uppgick till -1 578 tkr (-4
576).
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
uppgick till -6 559 tkr (-7 340). Investeringarna
består av aktivering av kostnader avseende
utvecklingsarbeten av nya teknikplattformar.

EBITDA uppgick under första 9 månaderna 2020 till
-6 770 tkr (-1 810). Rörelsekostnaderna exklusive
avskrivningar uppgick till -12 480 tkr (-7 817).

Under första 9 månaderna 2020 uppgick
avskrivningarna av immateriella
anläggningstillgångar till -773 tkr (-796). Bolagets
avskrivningar avseende materiella
anläggningstillgångar uppgick till -25 (-26).

Rörelseresultatet har belastats av
jämförelsestörande poster om -2 237 tkr (0) som är

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till 13 962 tkr (12 502) som avser

Första 9 månaderna 2020
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nyemissionsbelopp om 23 980 tkr (0) samt
emissionskostnader om -1 918 tkr i samband med
börsnoteringen den 14 maj 2020, och 184 tkr (0)
avser inbetalning av teckningsoptioner från
anställda, ledning och styrelsen som har deltagit i
incitamentsprogram 2020/2023 serie1 och
2020/2023 serie 2. Förändring av kortfristiga
skulder uppgick till -8 284 tkr (-1 029), det avser
upptagna kortfristiga lån och amortering av
kortfristiga lån.

Optionsprogram

Utgående likvida medlen den sista september 2020
6 544 tkr (1 361).

Optionsprogram 2020/2023:1 & 2020/2023:2

Eget kapital & skulder
Bolagets eget kapital uppgick till 25 220 tkr per den
sista september 2020 (6 127 tkr). Aktiekapitalet var
1 643 200,25 kr (618 206,50 kr), fördelat på
6 572 801 (2 472 826) aktier.

Nyemission & aktiekapital
Bolaget genomförde en nyemission om ca 23 980
Mkr i samband med börsnoteringen på Nasdaq
Stockholm under första 9 månaderna 2020.
Aktiekapitalet ökade från 977 089,25 kr till
1 643 200,25 kr. Erbjudandet avsåg emittering av
unit som avser en aktie och en teckningsoption av
serie TO1. Om samtliga teckningsoptioner av serie
TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer
ytterligare 1 332 222 aktier att emitteras och
bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med
ytterligare 333 055,50 kr.

Skulder

Optionsprogram 2017/2020 & 2018/2020
Bolaget hade vid årets ingång två optionsprogram,
2017/2020 & 2018/2020.
Båda optionsprogrammen löper ut i december
2020, förutsättningarna för båda
incitamentsprogrammen framgår i Invajos
memorandum som finns tillgänglig på hemsidan.

På extra bolagsstämman den 27 februari 2020
beslutade om inrättande av ett långsiktigt
teckningsoptionsprogram, som sedan på
årsstämman den 17 juni 2020 beslutades det att
ändra villkoren för teckningsoptioner enligt
incitamentsprogram 2020/2023 serie 1 och serie 2
på så sätt att respektive teckningskurs för
nyteckning av aktier genom utnyttjande av
teckningsoptionerna ändras från 23 kr till 18 kr.
Båda incitamentsprogrammen 2020/2023 serie 1
och serie 2 fulltecknades.

Invajo aktie
Invajo Technologies AB (publ) ”INVAJO” handlas på
Nasdaq Stockholm, First North Growth Market.
Första handelsdagen var den 14 maj 2020. Den 30
september 2020 noterades aktiekursen till 6,25 kr.
Det motsvarade ett marknadsvärde på ca 41,1 Mkr.
Bolaget har teckningsoptioner av serie TO1
upptagen till handel på Nasdaq Stockholm, som
förfaller till inlösen under juni 2021.

Bolagets räntebärande skulder uppgick till 1 500 tkr
(1 470) vid periodens utgång och dem likvida
medlen uppgick till 6 544 tkr (1 361). Bolagets
nettokassa uppgick till 5 044 tkr (-109).

Finansiell kalender

Bolaget har under första 9 månaderna amorterat
ett banklån om 1 460 tkr och även upptagit ett
banklån om 1 500 tkr. Banklånet förfaller till
betalning den sista juni 2021.

Årsredovisning 2020, presenteras den 26 mars
2021.

Skuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick
till 42,9% (312,6) och soliditeten uppgick till 70,0%
(24,2).

Bokslutskommuniké 2020, presenteras den 11
februari 2021.

Delårsrapport kvartal 1 2021, presenteras den 5
maj 2021.
Delårsrapport kvartal 2 2021, presenteras den 4
augusti 2021.
Delårsrapport kvartal 3 2021, presenteras den 3
november 2021.
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Väsentliga händelser under
tredje kvartalet 2020
Tredje kvartalet präglades liksom de föregående av
den pågående covid-19 pandemin. Invajo vidtog
tidigt åtgärder för att begränsa smittspridningen
och samtidigt upprätthålla full verksamhetsdrift.
Invajos nyförsäljning av abonnemang och även
förnyelser av befintliga abonnemang har i en viss
utsträckning påverkats av pandemin främst genom
senarelagda upphandlingar och avslut.
Invajos affärsmodell med abonnemangsförsäljning i
kombination med en stor kundbas från både den
privata sektorn och den offentliga sektorn har visat
att Invajo står sig rustad för
konjunkturförändringar.
Invajo har under tredje kvartalet stärkt sin ställning
mot det offentliga Sverige genom avtal med b.la
Energimyndigheten.
Invajo har under tredje kvartalet omförhandlat
befintliga banklån från Svenska Handelsbanken
(publ) till ett nytt förfallodatum som är den sista
juni 2021.
Incitamentsprogrammet 2020/2023 serie 1 och
serie 2 blev fulltecknat under tredje kvartalet.

Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång
Den 1 oktober 2020 kallade Invajo till en extra
bolagsstämma som skulle hållas den 3 november
där förslag till beslut om ändring av
bolagsordningens gränser för aktiekapital från
tidigare lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor till lägst 1 600 000 kronor och högst
6 400 000 kronor samt förslag om ändra
bolagsordningens gränser för antal aktier i Invajo
från lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 till lägst
6 400 000 och högst 25 600 000.

På extra bolagsstämman den 3 november beslutade
stämman att ändra bolagets gränser för
aktiekapitalet och antal aktier i enlighet med
förslaget från kallelsen som skickades ut den 1
oktober 2020.
Den 5 november 2020 förvärvar Invajo bolagen
AppInConf Holding AB och Memlin AB till en
sammanlagd fast köpeskilling om 16 mkr (10,5 mkr
Appinconf Holding AB och 5,5 mkr Memlin AB)
erlagts genom en riktad nyemission om
sammanlagt 3 137 248 aktier i Invajo, betalningen
till respektive förvärv betalas uteslutande med
aktier i Invajo.
Den 5 november 2020 beslutar Invajos styrelse att
ge Corpura Fondkommission AB i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att genomföra en
riktade emission genom en accelererad
bookbuilding-process.
Den 6 november 2020 beslutar Invajos styrelse med
stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni
2020 att genomföra en riktad nyemission av
357 144 units, var och en bestående av sju (7)
aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie
2020/2021. Teckningskursen per unit va 29,12 sek
och kommer tillföra 10,4 mkr innan
emissionskostnader i likvida medel och möjlighet till
ytterligare 5,1 mkr om samtliga teckningsoptioner
löses in, inlösen perioden är maj 2021.
Den 10 november 2020 kommunicerar bolaget att
tidigarelägga tidigare kommunicerad målsättning
om 100 mkr inom 60 månader till att istället
omfatta en period om 12-24 månader.

Invajo har tidigare i år ingått ett konsultavtal med
EPTI VB AB och ett utvecklingsavtal med G-W1 AB.
Avtalen gav Invajo rätt att erlägga del av
betalningen genom kvittning mot aktier i Invajo.
Styrelsen beslutade den 13 oktober 2020 att
genomföra en kvittningsemission om 240 532 aktier
(EPTI 220 065 aktier och G-W 20 467 aktier) som
betalning till respektive partner till en kurs om 6,84
kr per aktie.
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Notera

Försäkran

Denna information är sådan som Invajo
Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen publicerades den 16 november
2020, kl. 08:15 CET.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets
verksamhet, ställning och resultat.

Revisor

Adam Bäckström, CFO
Tel: 073-026 68 26
adam@invajo.com

Rapporten har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Wikström
Styrelseledamot och Ordförande

Fredrik Berglund
Styrelseledamot och Verkställande Direktör

Hans Isoz
Styrelseledamot

Susanne Rönnqvist Ahmadi
Styrelseledamot

Mikael Malm
Styrelseledamot
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RESULTATRÄKNING

Q3 2020

Q3 2019

Q1 – Q3
2020

Q1 – Q3
2019

Helår
2019

1 541
383
0
1 924

1 372
444
0
1 816

4 538
1 159
13
5 710

3 922
1 974
111
6 007

5 288
2 461
112
7 861

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

-1 054
-2 209
-266
-3 529

-495
-1 637
-274
-2 406

-5 3621
-7 118
-798
-13 278

-1 496
-6 321
-822
-8 639

-2 002
-7 563
-1 095
-10 660

Rörelseresultatet

-1 605

-590

-7 568

-2 632

-2 799

2

1

5

2

3

-19
-17

-37
-36

-395
-390

-993
-991

-1 012
-1 009

-1 622

-626

-7 958

-3 623

-3 808

0

0

0

0

0

-1 622

-626

-7 958

-3 623

-3 808

-0,25
6 573

-0,26
2 424

-1,52
5 241

-1,57
2 314

-1,26
3 031

belopp i Tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Resultatet per aktie, kr
Genomsnittligt antal utestående aktier vid
periodens utgång, tusental

1

Rörelseresultatet har belastats av jämförelsestörande poster om -2 237 tkr (0) som är hänförliga till bolagets notering på Nasdaq
Stockholm.
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BALANSRÄKNING

belopp i Tkr

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

27 432

20 915

21 645

52

86

77

27 484

21 001

21 722

1 110
638
275
2 023

1 817
674
430
2 921

1 593
157
170
1 920

Kassa och bank
Likvida medel

6 544

1 361

719

Summa omsättningstillgångar

8 567

4 282

2 639

36 051

25 283

24 361

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

belopp i Tkr

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive periodens resultat
Summa eget kapital

1 643
75 488
-51 911
25 220

618
47 542
-42 033
6 127

977
52 175
-42 220
10 932

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 500
1 904
3 143
4 284
10 831

1 470
3 323
6 725
7 638
19 156

1 460
2 750
3 663
5 556
13 429

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

36 051

25 283

24 361

Förändring av eget kapital

2020-01-01
2020-09-30

2019-01-01
2019-09-30

2019-01-01
2019-12-31

10 932
22 062
184
-7 958
25 220

-3 781
13 531
0
-3 623
6 127

-3 781
18 521
0
-3 808
10 932

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ingående eget kapital
Nyemission
Teckningsoptioner
Periodens resultat
Utgående eget kapital
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KASSAFLÖDESANALYS

belopp i Tkr

Q3 2020 Q3 2019

Q1-Q3
2020

Q1-Q3
2019

Helår
2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultatet
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-1 605
266
-17
-1 356

-590
274
-35
-351

-7 568
798
-229
-6 999

-2 632
835
-990
-2 787

-2 799
1 118
-1 009
-2 690

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 083
216
-2 223

1 562
-1 970
-759

-104
5 525
-1 578

1 165
-2 954
-4 576

164
-3 675
-6 201

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 684
0
-2 684

-4 433
0
-4 433

-6 559
0
-6 559

-7 340
2
-7 338

-8 336
2
-8 334

0
184
0
184

13 531
0
-8 731
4 800

22 062
184
-8 284
13 962

13 531
0
-1 029
12 502

18 521
0
-4 040
14 481

Periodens kassaflöde

-4 723

-392

5 825

588

-54

Likvida med vid periodens början
Likvida med vid periodens slut

11 267
6 544

1 753
1 361

719
6 544

773
1 361

773
719

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner
Teckningsoptioner
Förändring av kortfristiga finansiella skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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KVARTALSDATA OCH NYCKELTAL

belopp i Tkr
Nettoomsättning
Nettoomsättningstillväxt (%)
Nettoomsättning rullande 12 månader
EBITDA
Rörelseresultatet, EBIT
Periodens resultat
Resultat per aktie (kr)
Skuldsättningsgrad (%)
Soliditet (%)
Nettokassa (+) / nettoskuld (-)
Antal aktier vid periodens utgång (st)
Genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens utgång (st)
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Q3 2020

Q3 2019

Helår
2019

1 541
12,3%
5 904
-1 339
-1 605
-1 622
-0,25
42,9%
70,0%
5 044
6 572 801
6 572 801

1 372
21,5%
5 019
-316
-590
-626
-0,26
312,6%
24,2%
-109
2 472 826
2 423 565

5 288
23,9%
5 288
-1 704
-2 799
-3 808
-1,26
122,8%
44,9%
-741
3 908 357
3 031 462
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Noter
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och tillämpande
redovisningsprinciper är enligt BFNAR 2012:1 (K3).
Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som tillämpades i
årsredovisningen för 2019.

Definition nyckeltal
Rörelseresultatet (EBIT)
Resultatet för perioden inklusive av- och
nedskrivningar på materiella och immateriella
anläggningstillgångar innan finansiella poster och
skatt.

Antalet aktier i bolaget vid periodens ingång
adderat med antalet aktier i bolaget vid periodens
utgång, dividerat med två (2).

Soliditet%
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Skuldsättningsgrad%
Totala skulderna i förhållande till Eget kapital.

Nettoskuld / Nettokassa
Nettoskuld visar förhållandet mellan bolagets
räntebärande skulder och dess räntebärande
tillgångar samt likvida medel. Negativ nettoskuld =
nettokassa.

EBITDA
Rörelseresultatet exklusive av- och nedskrivningar
av immateriella- och materiella
anläggningstillgångar.

EBITDA%
EBITDA i förhållande till summa rörelsens intäkter.

Justerat EBITDA
EBITDA justerat för påverkan av jämförelsestörande
poster. Syftet är att visa EBITDA exklusive poster
som stör jämförelsen med andra perioder.

Justerat EBIT
Rörelseresultatet enligt resultaträkningen exklusive
jämförelsestörande poster. Syftet är att visa EBIT
exklusive poster som stör jämförelsen med andra
perioder.

Jämförelsestörande poster
Avser poster som särredovisas då de av väsentlig
karaktär, försvårar jämförelsesyftet och anses
främmande från den ordinarie kärnverksamheten.
Exempelvis förvärvsrelaterade poster, kostnader för
börsnotering, omstruktureringsposter eller vid
ändrad beräkningsmetod.

Resultatet per aktie
Periodens resultat dividerat på genomsnittligt antal
utestående aktier vid periodens utgång.

Genomsnittligt antal utestående aktier vid
periodens utgång
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Invajo Technologies AB (publ)
www.invajo.com
Organisationsnummer: 556737-5489
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