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 Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till KSEK  4 062 (1 499) eller 
SEK 0,45 (0,17) per aktie. 
 

 Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till KSEK -1 925 (-1 963). Resultatet 
belastades med KSEK 2 807 (-) hänförligt till Tessin-transaktionen. Exklusive 
reserverade kostnader för Tessin-transaktionen uppgick rörelseresultatet 
således till KSEK 882 (-1 963).  

 
 Nettoresultatet för samma period uppgick till KSEK -1 730 (-1 543) eller SEK 

-0,19  (-0,17) per aktie. Exklusive kostnader för Tessin-transaktionen om 
KSEK 2 807 uppgick nettoresultatet till KSEK 1 077 (-1 543). 
 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till         
KSEK 2 051 (-1 474) eller SEK 0,23 (-0,16) per aktie. 
 

 Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid 
periodens slut till KSEK 17 510 (21 453) vilket motsvarar SEK 1,94 (2,37) 
per aktie.  

 
 Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 17 342 (21 162) 

eller SEK 1,92 (2,34) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 74 (87) 
procent.  
 
 

Händelser efter periodens slut 
 

 Effnet har licensierat sin ASN.1 5G Toolset-produkt och sina 5G gNB-CU-
mjukvarukomponenter till en ledande leverantör av öppna och cloud native 
4G och 5G RAN-lösningar. 

 
 Nasdaq Stockholm har godkänt både Tessin Nordic Holding AB (publ) och 

Effnetplattformen Holding AB (publ) för notering på Nasdaq First North 
Growth Market. 
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FÖRSTA KVARTALET 2021 
 
Intäkterna kommer från förskottslicensavgifter, årliga licensavgifter och löpande 
royalty- och supportavgifter. Kvartalets intäkter uppgick till KSEK 4 062 (1 499). 
 
Första kvartalet 2021 var mycket starkt intäktsmässigt, både jämfört med 
föregående kvartal och motsvarande kvartal förra året. Detta främst tack vare 
licensavgiftsbetalningar. Intäkterna från royalty är lägre än väntat och fortsätter att 
ligga på samma nivå som tidigare två kvartal. Intäkterna från supportavgifter har 
ökat något och är totalt sett stabila de senaste kvartalen. Våra 5G-
protokollstackprodukter har också bidragit till intäkterna under detta kvartal. 
Resultatet för kvartalet belastades med kostnader hänförliga till Tessin-
transaktionen. 
 
Det finns ett flertal affärsmöjligheter i pipeline och diskussioner pågår kring 
produktlicensiering från båda våra produktlinjer. 
 
Vi har fortsatt en stark tro på en god intäktspotential på medellång och lång sikt 
baserat på vår produktmix bestående av Header Compression och 5G-
protokollstacken, liksom vår portfölj av kontrakt. Därför fortsätter vi att expandera 
vår personalstyrka och produktportfölj för att skapa fler möjligheter för oss att öka 
våra intäkter och minska ryckigheten. 
 
Tessin-transaktionen 
 
Under perioden har en transaktion i moderbolaget annonserats, där fintech-bolaget 
Tessin med hjälp av Effnetplattformen via ett omvänt förvärv ska genomföra 
notering på Nasdaq First North Growth Market. Teknikdelen i dotterbolaget Effnet 
kommer i samband med detta att överföras till bolaget Effnetplattformen Holding 
som avses noteras på Nasdaq First North Growth Market och delas ut till befintliga 
aktieägare i nuvarande Effnetplattformen. Nasdaq Stockholm har efter periodens 
slut godkänt noteringen av både Tessin Nordic Holding och Effnetplattformen 
Holding. Bolagsstämman den 21 maj 2021 förväntas godkänna transaktionen i sin 
helhet som i allt väsentligt är lik de tidigare transaktionerna med Sagax, Stendörren 
och Samhällsbyggnadsbolaget. Transaktionen förväntas i likhet med dessa också 
generera avsevärt värde till våra aktieägare. 
 

 
Header Compression 
 
Effnet har utökat sitt tidigare avtal för Header Compression med Altiostar Networks, 
en leverantör av 4G och 5G Open RAN-mjukvara. 
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En av våra befintliga kunder som använder Effnet ROHC i sina 4G-modem för VoLTE 
har utökat sin användning av Effnet ROHC till att även innefatta deras 4G-modem 
för NB-IoT och LTE-M. Den typen av modem har mycket lägre CPU-prestanda och 
mycket mindre arbetsminne jämfört med vanliga 4G-modem för högre bandbredd. 
Att vår produkt kan användas på en stor variation av plattformar och applikationer, 
även i extremfall som detta, är ett bevis på den stora flexibiliteten i vår lösning. 

Baserat på erfarenhet från diskussioner med befintliga och potentiella kunder har 
vi nu börjat arbeta med nästa version av Effnet ROHC-portföljen för att ytterligare 
minska CPU-kraven och möjliggöra tätare integration samt ytterligare förbättra 
kvaliteten. 

Det pågår för närvarande diskussioner med ett flertal motparter avseende 
licensiering inom områdena mobila terminaler, basstationer och corenätet såväl 
som inom satellitkommunikation. 
 
5G-Protokollstacken 
 
Effnet har nu framgångsrikt testat sin 5G gNB-DU-programvara med kommersiella 
telefoner i 5G Stand Alone (SA)-läge. Detta är en betydande prestation och en 
milstolpe som uppnåtts i utvecklings- och integrationsprocessen för Effnets 5G-
protokollstack. Bolaget arbetar nära en systemintegratör med att integrera sin 5G 
gNB-DU-programvara. Målet med det är att skapa en komplett 5G RAN-lösning för 
att tillvarata de möjligheter som finns i pipeline. 
 
Effnet har gått med i SmartRAN Open Network Interoperability Centre (SONIC), ett 
gemensamt program mellan Digital Catapult och Ofcom i Storbritannien. SONIC 
erbjuder oss en plattform för att demonstrera vår lösning till nätverksoperatörer 
och bli en del av ett större ekosystem av systemleverantörer. Vi har efter periodens 
slut levererat vår 5G gNB-DU-programvara till det projektet och arbetet fortgår med 
att driftssätta nätverket. 
 
Effnet har lanserat sin nya produkt, Effnet ASN.1 5G Toolset, som används för 
utveckling av signaleringsprotokoll inom 5G. Effnet ASN.1 5G Toolset använder 
modern C++ samt är plattformsoberoende, robust (i betydelsen säker och med hög 
kvalitet) och levererar hög prestanda. Denna produkt kan potentiellt utvecklas till 
en helt ny produktlinje för att uppfylla kundernas behov avseende olika 
applikationer inom skilda marknader. 
 
Vi ser ett stort intresse från flera olika typer av marknader för våra 4G- och 5G-
protokollstackar, till exempel utveckling och leverans av 4G L2-L3-protokollstack 
för NB-IoT och LTE-M samt 5G SA gNB-DU L2-mjukvara för användning över 
satellitlänkar. Den stora spännvidden på förfrågningarna som kommer in visar på 
marknadens bredd. Det är också intressant att notera behovet av en 4G-
protokollstack nästan 10 år efter introduktionen av 4G. 
 
Vidare pågår även diskussioner kring ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet 
kring vårt disaggregerade 5G-nätverk för att göra det möjligt för studenterna och 
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industrin att forska och utveckla ideer på den plattformen och demonstrera den till 
nätverksoperatörer. 
 
Utvecklingen av 5G-protokollstacken fortsätter och för detta krävs kompetent 
personal. Det är fortfarande en utmaning att hitta kompetent och erfaren personal 
och även om vi anställt flera nya medarbetare under senaste året måste vi 
fortfarande komplettera med externa resurser. Dock så har vi nu, tack vare att vi 
nått en viktig milstolpe i protokollstackprojektet, kunnat minska antalet externa 
resurser från och med andra kvartalet. 
 
 
 
KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING JANUARI – MARS 2021 
 
Nettoomsättning och resultat 
Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till KSEK  4 062 (1 499) eller SEK 0,45 
(0,17) per aktie. 
 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till KSEK -1 925 (-1 963). Resultatet 
belastades med KSEK 2 807 (-) hänförligt till Tessin-transaktionen. Exklusive 
reserveringar för kostnader avseende Tessin-transaktionen uppgick 
rörelseresultatet till således till KSEK 882 (-1 963).  
 
Nettoresultatet för samma period var KSEK -1 730 (-1 543) eller SEK -0,19 (-0,17) 
per aktie. Exklusive kostnader för Tessin-transaktionen om KSEK 2 807 uppgick 
nettoresultatet till KSEK 1 077 (-1 543). 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till                           
KSEK 2 051 (-1 474) eller SEK 0,23 (-0,16) per aktie. 
 
Investeringar 
Investeringar har skett i en kapitalförsäkring om KSEK 500 (-).  
 
Personal 
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 9 (7) personer. Vid periodens 
slut uppgick antalet anställda till 9 (7). 
 
FINANSIELL STÄLLNING 
 
Likvida medel 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens 
slut till KSEK 17 510 (21 453) vilket motsvarar SEK 1,94 (2,37) per aktie.  

 
Eget kapital och soliditet 
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 17 342 (21 162) eller 
SEK 1,92 (2,34) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 74 (87) procent.  
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTERING JANUARI – MARS 2021 
 
För perioden redovisades ett rörelseresultat om KSEK -3 124 (-235). 
 
Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till KSEK 17 698 (20 526). 
Likvida medel uppgick vid samma tidpunkt till KSEK 347 (145). 
 
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
 
Koncernen är både genom sin egen verksamhet och genom sina investeringar i 
andra bolag utsatt för risker av både rörelse- och finansiell karaktär. Inom bolaget 
pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt bedöma 
hur dessa skall hanteras.  
 
Marknaderna för bolagets produkter kännetecknas av stor potential men med långa 
införsäljningstider och därför en ryckig försäljningsutveckling.  
 
Moderbolaget bedriver ingen operativ verksamhet, varigenom riskerna i detta bolag 
är begränsade till risker förknippade med dess investeringar i andra bolag och dess 
likviditetsförvaltning. 
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KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 
 

20 aug 2021 Delårsrapport för andra kvartalet 2021 

22 okt 2021 Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 

18 feb 2022 Bokslutskommuniké för 2021 

 
Bolagets årsredovisning tillhandahålls på bolagets webbsida, 
www.effnetplattformen.se. 
 
Årsstämma i Effnetplattformen AB kommer att hållas den 21 maj 2021. 
 
 
Stockholm den 21 maj 2021 
 
Effnetplattformen AB (publ) 
 
Styrelsen 
 
 
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.  
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 08:30 CET. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta 

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com,  
0920 609 18 / 072 930 2545 
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com 
eller besök bolagets hemsida www.effnet.com 
Effnetplattformen AB (publ), organisationsnummer 559085-5721 har sitt säte i Stockholm.  
Postadress: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå.  
Bolagets aktie handlas sedan i januari 2017 på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Eminova 
Fondkommission AB, +46 (0)8 – 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se. 

  

file:///C:/Users/stesun12/Downloads/www.effnetplattformen.se
mailto:aniruddha.kulkarni@effnet.com
mailto:sten.sunden@effnet.com
http://www.effnet.com/
mailto:adviser@eminova.se
http://www.eminova.se/
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
KSEK 

2021 
jan-mar 

2020 
jan-mar 

2020 
jan-dec 

Nettoomsättning  4 062 1 499 7 167 
Övriga rörelseintäkter - - - 
Summa intäkter för perioden 4 062 1 499 7 167 
Externa kostnader  -3 964 -1 949 -5 599 
Personalkostnader -2 002 -1 513 -6 199 
Avskrivningar -20 - -7 
Summa rörelsekostnader för perioden -5 987 -3 462 -11 805 
    
Rörelseresultat för perioden -1 925 -1 963 -4 639 
    
Finansnetto 648 0 17 
Resultat före skatt för perioden -1 276 -1 963 -4 621 
Skatt -454 420 988 
PERIODENS RESULTAT -1 730 -1 543 -3 634 
    

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
KSEK 

2021 
jan-mar 

2020 
jan-mar 

2020 
jan-dec 

 
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -2 151 -2 224 -4 614 
Förändring i rörelsekapital 4 202 750 -1 946 
Kassaflöde från löpande verksamhet 2 051 -1 474 -6 560 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 - -409 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - 
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 1 551 -1 474 -6 969 
    

NYCKELTAL 2021 
jan-mar 

2020 
jan-mar 

2020 
jan-dec 

Omsättning per anställd, KSEK 451 214 896 
Genomsnittligt antal aktier, tusental 9 038 9 038  9 038 
Omsättning per aktie, SEK 0,45 0,17 0,79 
Nettoresultat per aktie, SEK -0,19 -0,17 -0,40 
Kassaflöde (från löpande verksamhet) per aktie, SEK 0,23 -0,16 -0,73 
Rörelsemarginal NEG NEG NEG 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
KSEK 

 2021- 
03-31 

2020- 
03-31 

2020- 
12-31 

TILLGÅNGAR     

Materiella anläggningstillgångar  382 0 402 
Finansiella anläggningstillgångar  1 212 77 77 
Anläggningstillgångar  1 594 77  479 
Kortfristiga fordringar  4 197 2 904 4 906 
Kortfristiga placeringar  0 0 0 
Kassa och bank  17 510 21 453 15 959 
Summa omsättningstillgångar  21 707 24 357 20 865 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  23 300 24 434 21 344 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital  17 342 21 162 19 072 
Avsättningar  - 175 - 
Kortfristiga skulder  5 958 3 096 2 272 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 300 24 434 21 344 
     
Poster inom linjen     
Ställda säkerheter  50 50 50 
Ansvarsförbindelser  - - - 
     

FÖRÄNDRING I KONCERNENS  
EGET KAPITAL 
KSEK 

 2021 
jan-mar 

 

2020 
jan-mar 

 

2020 
jan-dec 

 
Eget kapital vid periodens början  19 072 22 705 22 705 
Nyemission  - - - 
Periodens resultat  -1 730 -1 543 -3 634 
Eget kapital vid periodens slut  17 342 21 162 19 072 
     

NYCKELTAL  2021- 
03-31 

2020- 
03-31 

2020- 
12-31 

Soliditet  74 % 87 % 89 % 
Antal aktier, tusental  9 038 9 038 9 038 
Likvida medel per aktie, SEK  1,94 2,37 1,77 
Eget kapital per aktie, SEK  1,92 2,34 2,11 
Börskurs vid periodens slut, SEK  11,70 7,40 6,90 
Kurs/eget kapital  610 % 316 % 327 % 
Börsvärde vid periodens slut, MSEK  105,7 66,9 62,4 
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KVARTALSDATA  
KSEK 

Kvartal 1  Kvartal 2  Kvartal 3  Kvartal 4  Helår  

 
Omsättning 

          

2016 4 781 2 2 268 2 1 492 2 1 017 3 9 558 3 
2017 4 263  3 554  2 466  1 776  12 059  
2018 2 228  2 484  1 126  1 536  7 374  
2019 2 102  2 444  2 581  2 441  9 569  
2020 1 499  2 014  1 457  2 197  7 167  
2021 4 062          
 
 
Rörelseresultat 

          

2016 3 513 2 886 2 65 2 -1 545 3 2 919 3 
2017 1 369  1 620  1 006  -389   3 606  

2018 299  175  -1 003  -1 395  -1 924  

2019 -781  -444  389  -810  -1 646  

2020 -1 963  -601  -1 365  -710  -4 639  

2021 -1 925          

 
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 

          

2016 3 319 2 -242 2 2 178 2 -4 767 3 488 3 
2017 2 698 1 26  1 251  -25  3 950 1 
2018 -821  23  -156  -1 601  -2 555  

2019 -353  -2 054  463  357  -1 587  

2020 -1 474  -1 313  -709  -3 064  -6 560  

2021 2 051          

 
 
Redovisningsprinciper och noter 
Alla belopp redovisas i tusentals svenska kronor (KSEK) om inte annat anges. Denna delårsrapport 
har upprättats i enlighet med RR 20 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). För 
moderbolaget har Bokföringsnämndens Allmänna Råd och Årsredovisningslagen (ÅRL) tillämpats. 
Om inte annat anges är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.  
 

Notera att avrundningar kan ha medfört att beloppen inte stämmer om de summeras. Alla 
jämförelsesiffror i rapporten beskriver motsvarande period föregående år om ej annat anges. 
 
 
1 Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra 
bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar Proforma1 
kassaflödesanalys och förändring av eget kapital transaktioner tillhörande den nya koncernen. 
 
2 Avser Proforma för den förra Effnetplattformen-koncernen för motsvarande period. Förra moderbolaget (med 
annat organisationsnummer men tidigare med samma namn) är numera namnändrat till  
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och är nu ett fastighetsbolag.  
 
3 Avser Proforma för motsvarande period under den förra koncernen Effnetplattformen AB då IFRS 
(International Financial Reporting Standards) har tillämpats.   
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OM EFFNETPLATTFORMEN AB 
Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad 
digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets 
noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att 
skapa ett ökat värde för våra aktieägare. För vidare information om Effnetplattformen AB, besök 
www.effnetplattformen.se. 
 
OM EFFNET AB 
Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över 
hela världen. Effnets 5G-protokollstack för terminaler licensieras till chipset- och produktbolag för användning 
i enheter inklusive IoT-terminaler, modem och accesspunkter inklusive integrerade Wi-Fi/mobila 
accesspunkter såväl som V2X-kommunikationsenheter. Effnets 5G RAN-mjukvara licensieras till OEM-
tillverkare och systemintegratörer av basstationer (från small cells till C-RAN) och enheter för mobil 
fordonskommunikation såväl som testsystem. Effnet är världsledande inom området IP Header Compression 
och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta, 
mobila och satellitnätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 5G-
protokollstack och IP Header Compression, besök www.effnet.com. 

 
 

Effnetplattformen AB:s aktieägare 
(Totalt 3 512) 31 mars 2021 

Antal aktier Andel röster/ 
kapital, % 

Hans Runesten privat och via kapitalförsäkring 1 293 920 14,3 
Göran E. Larsson via bolag 1 071 153 11,9 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 789 643 8,7 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 750 962 8,3 
Hansen, Jens Stig Heick 353 000 3,9 
Wilhelmsson, Ulf 318 000 3,5 
Lundmalm, Bengt 273 000 3,0 
Nordare-Lundh, Björn 217 098 2,4 
Gagnevall, Per 205 293 2,3 
Khorrami Asl, Vahid 180 000 2,0 

S:a 10 största aktieägarna  5 452 069 60,3 
S:a övriga aktieägare 3 585 973 39,7 
Totalt  9 038 042 100,0 

http://www.effnetplattformen.se/
file:///C:/Users/sten__000/Downloads/www.effnet.com

