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Qlosr accelererar omställningen mot 
prenumerationsaffären och förbättrar 
lönsamheten 
 

 

Väsentliga händelser 
 

• Implementering av Qinsight, som är en plattform för hantering och administration av samtliga 
tjänster som automatiserar On- och Off-boarding av kunder, fakturering och administration.  
 

• Den 13 april 2021 träffade Qlosr AB ett avtal med Archelon AB om ett omvänt förvärv av 
samtliga aktier i Qlosr AB. Det omvända förvärvet av Qlosr AB godkändes på Archelons 
årsstämma den 25 maj 2021 varvid även beslut fattades om utdelning av samtliga aktier i 
Archelon Natural Resources AB till Archelons aktieägare.  
 

• Efter genomförd transaktion och enligt beslut av årsstämman bytte Archelon AB namn till Qlosr 
Group AB (publ) och driver numera Qlosrs verksamhet vidare med Qlosr AB som dotterbolag 
med en ny styrelse. 

 
• Den 11 juni meddelande Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) att bolaget har ingått avtal om 

förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT-bolaget Vibration IT AB (”Vibration IT”) enligt 
den avsiktsförklaring som tecknats med Vibration IT Holding AB och kommunicerats till 
marknaden den 28 april 2021. 

 

• Den 22 juni meddelade Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) att bolaget har tecknat en 

avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i det Göteborgsbaserade IT-bolaget Bmore IT AB 

(”Bmore IT”) samt med avsikt att i samband med detta också förvärva 100 % av aktierna i 

systerbolaget IT Finansiering i Väst AB (”IT Finansiering”). Bmore IT och IT Finansiering förväntas 

omsätta cirka 190 Mkr under innevarande bokföringsår och förväntas generera ett rörelseresultat 

om cirka 11 Mkr. 

Qlosr AB (rörelsebolaget) 210101–210630 200101–200630 

Periodens rörelseresultat 4 269 tkr -2 055 tkr 

Prenumerationsintäkter 36 622 tkr 25 446 tkr 

Andel prenumerationsintäkter 
av totala intäkter 

44% 32% 

S A M M A N F A T T N I N G  

 

I samband med strategin om att 

notera bolaget beslutades också att 

accelerera omställningen från 

traditionell IT försäljning och 

Produktförsäljning till att fokusera 

ytterligare på den rena 

prenumerationsaffären.  

 

Strategin skall över tid generera en 

stabil tillväxt av intäkter genererade av 

långa avtal och med en förbättrad 

lönsamhet som resultat 

 

Nyckeltal för Qlosr Group AB (koncernen) 
• Nettoomsättning (jan-juni): 82 349 (78 329) tkr 

• Resultat efter finansiella poster (jan-juni): 3 148 (-2 429) tkr 

• Rörelsemarginal (jan-juni): 4,4% (-2,6%) 
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VD har ordet 
 
Under 2020 såg bolaget att efterfrågan på flexibla och välpaketerade 
prenumerationstjänster inom SME-marknaden ökade markant. Vi såg också att 
friskolekunder alltmer ville ha standardiserade prenumerationstjänster som var flexibla och 
enkla att hantera.  
 
Mot den bakgrunden togs beslutet att accelerera satsningen på prenumerationsintäkter till 
förmån för mer traditionell IT-försäljning. Som en del i den satsningen togs beslutet att notera 
bolaget.  
 
Under det första halvåret kan vi nu konstatera att vi lyckats väl i omställningen och där 
avtalsintäkterna jmf med samma period 2020 ökat med 11,2 Mkr och nu står för 44% (32%) av 
företagets totala omsättning. Som en konsekvens av den lagda strategin minskar försäljningen 
av produkter och engångstjänster med 7,2 Mkr över 6 månaders perioden. Över tid bygger vi i 
stället en långsiktig, stabil och lönsam tillväxt vilket är i linje med den fastlagda strategin.  

 
Strategin att accelerera avtalsintäkterna bygger på bedömningen 
att prenumerationsaffären skall generera en högre marginal. Det är därför glädjande att se 
att rörelseresultat för 6-månadersperioden från verksamheten (Qlosr AB) förbättras med 6,3 
Mkr jämfört med samma period 2020. 
 
Verksamhetsresultatet och prenumerationstjänsterna har ökat trots att ledningen lagt en stor 
del av arbetstiden på det omvända förvärvet. När börsnoteringen nu är genomförd kommer 
tid frigöras till att utveckla affären ytterligare. 
   

 
 

 

 

 

V D  h a r  o r d e t  

Finansiella Mål –2024 
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Delårsrapport  
Den 13 april 2021 träffade Qlosr AB (rörelsebolaget) ett avtal med Archelon AB om ett omvänt 
förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB. Det omvända förvärvet av Qlosr AB godkändes på 
Archelons årsstämma den 25 maj 2021 varvid även beslut fattades om utdelning av samtliga 
aktier i Archelon Natural Resources AB till Archelons aktieägare.  

Efter genomförd transaktion och enligt beslut av årsstämman bytte Archelon AB namn till 
Qlosr Group AB (publ) (koncernen) och driver numera Qlosrs verksamhet vidare med Qlosr 
AB (i form av underkoncern) som dotterbolag med en ny styrelse. I samband med det 
omvända förvärvet ändrades även verksamheten i och med att Archelon delade ut sin 
verksamhet (i form av Archelon Natural Resources AB (publ)) till Archelons aktieägare. 

Det omvända förvärvet av Qlosr AB (rörelsebolaget) påverkar den finansiella rapporteringen 
för perioden. Resultatet hänförligt till den ur ett redovisningsperspektiv förvärvade 
verksamheten (det vill säga tidigare Archelon AB) ingår i periodens rapporter som 
moderbolaget, och Qlosr Group AB (publ) benämns nedan som koncernen.  

Som jämförande information i denna delårsrapport används historisk information för Qlosr AB 
(rörelsebolaget, underkoncern) respektive moderbolaget (Qlosr Group AB, f.d Archelon AB). 
För den första delårsrapporten har även en sammanfattad resultat- och balansräkning för 
Qlosr AB (rörelsebolaget, underkoncern) inkluderats i syfte att ge en tydlig och transparent 

bild av rörelsen. 

Kommentarerna nedan hänför sig till koncernen Qlosr Group AB. Se not 1 för ytterligare 
information om det omvända förvärvet. 

 

Koncernen 

Verksamheten, Intäkter och Resultat 
Intäkterna för 6-månadersperioden uppgår till 82,9 (78,7) Mkr och för 12-månadersperioden 
till 163 (139,3) Mkr. Under 6-månadersperioden har intäkterna från prenumerationstjänster 
stigit väsentligt medan intäkterna från direktförsäljningen avtagit vilket är i linje med den 
fastlagda strategin där prenumerationsintäkterna är återkommande medan direktförsäljningen 
bygger på enstaka affärer. 

Rörelseresultatet för 6-månadersperioden uppgår till 3,7 (-2,1) Mkr och för 12-
månadersperioden till 1,2 (1,7) Mkr. Förbättringen av rörelseresultatet för 6-månadersperioden 
förklaras av stigande prenumerationsintäkter där marginalen på affären är väsentligt högre än 
direktförsäljningen. 

Resultatet efter skatt för 6-månadersperioden uppgick till 2,3 (-2,3) Mkr och för 12-
månadersperioden till -0,1 (1,8) Mkr. 

Finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 6-månadersperioden uppgick till 2,5 (-2,6) 
Mkr och för 12-månadersperioden till 0,4 (1,4) Mkr.  

Det totala kassaflödet för 6-månadersperioden uppgick till 9,0 (32,1) Mkr och för 12-
månadersperioden till -11,1 (24,3) Mkr. 

Förändringen i kassaflödet hänför sig framför allt till förändring i likvida medel, då bolaget 
under 2020 var en del av en annan koncern och därmed nyttjande en koncerngemensam 

D e l å r s r a p p o r t  2 0 2 1 : 1  
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cashpool samt till ett aktieägartillskott som tillfördes i samband med att bolaget lämnade ovan 
nämnda koncern under första halvåret 2020. Se vidare under not 2. 

Koncernen har skulder på 40 Mkr där 30 Mkr (revers) uppstod vid det omvända förvärvet. 

Koncernens likvida medel per 30 juni uppgick till 21,0 (32,1) Mkr.  

Eget kapital uppgick per den sista juni 2021 till -0,1 (23,6) Mkr. Koncernens soliditet den 30 
juni 2021 uppgick till -0,1% (24,8%). Det egna kapitalet i Qlosr Group AB (moderbolaget) 
uppgick till 164,5 (4,9) Mkr. I Qlosr AB (rörelsebolaget) uppgick det egna kapitalet till 25,8 
(23,6) Mkr. Enligt redovisningsprinciper krävs (till skillnad mot ett vanligt förvärv) vid ett 
omvänt förvärv, att koncernen eliminerar transaktionen för det omvända förvärvet vilket ger 
en redovisningsteknisk följdeffekt av det egna kapitalet i koncernredovisningen på -0,1 samt 
en soliditet på -0,1%. Dock påverkas inte aktiekapitalet av dessa elimineringar. Styrelsen 
bedömer att respektive juridisk enhet i koncernen har ett starkt eget kapital. Se vidare under 
not 1 Omvänt förvärv. 

Koncernens resultat per aktie var 0,00030 kr för 6-månadersperioden och -0,00029 kr för 12-

månadersperioden. 

Anställda 

Per den sista juni 2021 hade koncernen 56 anställda. 

 

Långsiktiga finansiella mål 
Genomsnittlig försäljningstillväxt ska uppgå till minst 20% per år över en konjunkturcykel. 
Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. Qlosrs omsättning ska inom 3 år uppgå 

till 350 Mkr. Qlosr har som mål att uppnå en EBITA-marginal på minst 10% inom 3 år. 

Riskfaktorer 
Bolagets väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs utförligt i den bolagsbeskrivning 
som upprättades med anledning av det omvända förvärvet och åternoteringen och som finns 
tillgänglig på bolagets hemsida, inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer utöver 

detta har tillkommit.1 

 

Moderbolaget 
Nettoomsättning för 6-månadersperioden var 0 (0) Mkr och resultat efter skatt var -1,6 (-1,2) 
Mkr. Resultatet är oavkortat en effekt av det omvända förvärvet.  

För ytterligare information om det omvända förvärvet hänvisas till not 1. 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång 
Den 1 juli genomfördes tillträdet av samtliga aktier i Vibration IT AB (556773-6672). 
 

 

 

1 https://qlosrgroup.se/wp-content/uploads/2021/05/Bolagsbeskrivning-Q-21maj.pdf 
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Framtidsutsikter 
Bolaget fortsätter nu sin utveckling mot en större och än mer stabil grund att stå på. De 
långsiktiga förutsättningarna för verksamheten är goda, bolagets bedömning är att det finns 

en ökad efterfrågan på prenumerationstjänster i bolagets kundsegment. 

Radars årliga (2021) undersökning av kundkrav visar också på att den kundnära leveransen 
fortsatt ligger högt på kundernas önskelista vilket stämmer väl överens med vår egen 
bedömning. 
 
I och med förvärvet av Vibration IT har bolaget fått in en välskött verksamhet som är lönsam 
och har stor tillväxtpotential. Tillsammans, som ett större gemensamt bolag, ser bolaget nya 
möjligheter att förverkliga framtida affärer. 

Förutsatt att förvärvet av Bmore IT samt IT Finansiering Väst slutförs, medför affären 
ytterligare synergier med ett större ägandeskap av hela leveranskedjan, samt innebära 
möjligheter för Qlosr att kraftigt växa prenumerationsintäkterna inom den publika sektorn i 
hela landet och erbjuda en möjlighet att accelerera bearbetningen av SME-marknaden och 
friskolor i västra Sverige och växa prenumerationsaffären i regionen. Förutsatt att affären 
slutförs kommer bolaget också att komplettera sina nuvarande två målgrupper (Qlosr to 
Business samt Qlosr to Education) med en ny målgrupp, Qlosr to Public. 

Den generella bristen på klienter och komponenter är en risk som innebär att leveranser kan 

förskjutas. 

Qlosr lämnar inga resultat- eller intäktsprognoser. 

Redovisningsprinciper  

Delårsrapporten för koncernen och moderbolaget har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). 

Transaktioner med närstående 

Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden. Vid 
inköp och försäljning till närstående tillämpas marknadsmässiga villkor 

Granskningsrapport  

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Finansiell kalender 

Bokslutskommuniké 2021 beräknas släppas i mars 2022. 
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Delårsrapport i siffror 

 
Rörelsebolaget (Qlosr AB): 

 

 

T a b e l l e r  
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Koncernen: 

 

 



Delårsrapport 2021:1 010 

 

 

 



Delårsrapport 2021:1 011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delårsrapport 2021:1 012 

 

 

Moderbolaget (Qlosr Group AB): 
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Noter till delårsrapporten 

Not 1 Omvänt förvärv: I juni 2021 förvärvades 100% av aktierna i Qlosr AB av Archelon AB 
(publ). I samband med förvärvet ändrade Archelon AB namn till Qlosr Group AB (publ) och 
delade ut det nybildade Archelon Natural Resources AB (publ) till aktieägarna. Efter 
emissionen äger de tidigare ägarna i Qlosr Group AB 5,9% av det totala kapitalet och de 
tidigare ägarna till Qlosr AB-koncernen 94,1% av kapitalet.  

I och med att ägarförskjutning ägt rum i den omfattning att dotterföretagets tidigare ägare 
innehar bestämmande inflytande över Qlosr Group AB (publ), så är därmed förvärvet är 
därmed att betrakta som ett omvänt förvärv.  

Redovisningsmässigt innebär ett omvänt förvärv att det legala dotterföretaget betraktas som 
förvärvaren och det legala moderföretaget betraktas som den förvärvade enheten.  

Vid det omvända förvärvet har värdet på Qlosr AB-koncernen (ej noterat) bedömts uppgå till 
190 Mkr. Apportemission (genom kvittning) har skett motsvarande 160 Mkr, resterande 30 
Mkr är via revers. Aktiekapitalet i Qlosr Group AB (publ) uppgår efter emissionen till 8,504 
Mkr. 

Koncernens egna kapital har påverkats av kostnader vilka är hänförliga till det omvända 
förvärvet, dessa kostnader består dels av faktiska transaktionskostnader och dels av 
redovisningsprincipen för ett omvänt förvärv där inga övervärden kunder identifieras i Qlosr 
Group AB. 

Det egna kapitalet för respektive koncernbolag är betryggande. 

Den förvärvade enheten ingår i moderbolagets resultaträkning med ett resultat om -1 Mkr. 

Koncernens resultat har i samband med det omvända förvärvet belastas med en 
engångskostnad på -8,3 Mkr. Denna post är inte inkluderad i resultaträkningen utan har tagits 

mot eget kapital. 

Den förvärvade enheten ingår i moderbolagets resultaträkning med ett resultat om -1 Mkr. 

Efter det omvända förvärvet har Qlosr Group AB (publ) 7 807 075 218 aktier fördelade på 
933 491 911 A-aktier, 6 873 583 306 B-aktier samt 1 C-aktie. 

 

Not 2 Del av koncerngemensam cashpool: Under 2020 var Qlosr AB en del av en annan 
koncern och nyttjande därmed en koncerngemensam cashpool. Verksamheten köptes ut och i 
samband med detta tillfördes även ett aktieägartillskott i samband med att bolaget lämnade 
ovan nämnda koncern under första halvåret 2020. Dessa poster påverkar kassaflödet under 6-
månadersperioden 2020 samt 12-månadersperioden 2020/2019. 

Specifikation av nyckeltal 

− Rörelsemarginal (%): Nettoomsättning delat med rörelseresultat 

− Resultat per aktie: Resultat efter skatt, dividerat med utestående antal aktier. 

− Rullande 12 månader: Ackumulerade siffror för de senaste tolv månaderna. 
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