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VD Johan Klitkou  
kommenterar
Streamify börjar alltmer etableras som en konkurrenskraftig aktör inom Live Video 
Shopping. Sedan slutet av 2021 har vi fokuserat på att lyfta fram kraften i Live 
Shopping och komplettera den traditionella butikshandeln med att skapa nya 
interaktiva shoppingupplevelser. Under de första nio månaderna av 2022 har vi 
bibehållit vårt tillväxtmomentum.

på Live Shopping och jag välkomnar alla nya aktieägare 

som vill vara mer på vår resa framöver. Kapitaliseringen 

syftar till att finansiera våra ambitioner och ge oss 

möjligheten att uppnå våra framtida målsättningar. I 

första hand kommer vi satsa på marknadsföring och 

försäljningsinsatser som kommer stärka vår närvaro 

på marknaden. Utöver det kommer vi även investera 

i teknisk utveckling av plattformen med fokus på 

insamling av data som ger kunskap om tittarbeteende 

och förbättrade analysverktyg. 

Vår försäljningstillväxt under niomånadersperioden har 

varit stark och vi ser en fortsatt framgång inom live 

shopping-segmentet. Nettomsättningen för perioden 

januari – september har ökat med +111% YoY till 1 746 

KSEK och våra månatliga återkommande intäkter (MRR) 

uppgår till 120 KSEK vilket vi ser motsvarar en ökning 

med 63% jämfört med föregående kvartal. 

Även det tidigare affärsområdet Pay-Per-View växer 

årligen med 36% trots att nettomsättningen för det tredje 

kvartalet minskade med -40% YoY vilket förklaras av att 

perioden haft mindre antal Pay-Per-View sändningar i 

jämförelse med samma period förra året. I takt med att 

andelen Live Video Shopping-intäkter ökar i förhållande 

till intäkter från Pay-Per-View så kommer volatiliteten att 

minska och andelen förutsägbara intäkter att ökas.  

Med målet att kapitalisera på det kraftigt växande Live 

Shopping-trenden genomförde vi en företrädesemission 

under tredje kvartalet. Trots ett utmanade 

marknadsklimat lyckades vi uppnå en teckningsgrad 

om cirka 73,6 procent vilket innebär att vi tillförs runt 

4,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullteckning av 

Teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget tillföras 

ytterligare cirka 11,5 MSEK och vid fullteckning av 

Teckningsoptionerna av serie TO3 kan Bolaget tillföras 

ytterligare cirka 7,5MSEK.

Jag gläds åt att det finns ett intresse för vår satsning 



Johan Klitkou, 
VD, Streamify AB

Streamify är väl positionerat marknadsmässigt med 

tanke på tillväxten för e-handel och det stora intresset 

för Live Shopping. Intresset från marknaden visar att Live 

Shopping ligger helt rätt i tiden och framtidsutsikterna 

ser lovande ut. Under senaste kvartalet har intresset från 

marknaden återspeglats i form av pågående dialoger. 

Framför allt ser vi allt fler dialoger med medelstora och 

stora företag som har fått upp ögonen för Live Shopping, 

en viktig målsättning som vi avser att intensifiera under 

andra halvan av 2022. Nya kunder som har valt Live 

Shopping från Streamify under tredje kvartalet inkluderar 

Awelin, CC Shoes, Blankens, Nordic Superfood, Hickap, 

Hubso och IHM Business School och Entire Stories som 

förlängde sitt pilotprojekt. Vi ser en spännande utveckling 

där vår plattform inte enbart tilltalar traditionell e-handel, 

utan nyttjas även i exempelvis utbildningssyfte. Vi arbetar 

aktivt efter att uppnå vår målsättning om att öka antalet 

abonnenter på vår tjänst med 200% andra halvåret av 

2022 jämfört med första halvåret. Vi befinner oss väl 

i fas med denna målsättning och ser positivt på att 

utöka kundbasen under kommande kvartal. 

Vårt fokus just nu är att accelerera Streamifys 

marknadsnärvaro. Tiden är rätt för Live Shopping 

och vi avser att fortsätta etablera oss som ett 

konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. På kort 

sikt har vi sett fler dialoger med större aktörer som fått 

upp ögonen för Streamify och med vårt nyligen tillförda 

kapital möjliggörs våra ambitioner. Potentialen i Live 

Shopping börjar synliggöras, nu är det vår uppgift att 

göra Streamify till det självklara valet.
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Sammanfattning av  
tredje kvartalet, 2022

Rekordstarkt avslut på kvartalet vad gäller kundtillströmningen och glädjande 
nog har båda affärsområdena vuxit kraftigt under året med 111%”

”
2022-07-01 -> 2022-09-30, tredje kvartalet 

2022-01-01 -> 2022-09-30, första 9 månaderna 

• Nettoomsättning uppgick till 322 KSEK (536 KSEK).

• Nettomsättningstillväxt -40% YoY

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 944 KSEK (-2 711 KSEK).

• Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,49 SEK).

• MRR* 120 KSEK, YRR 1 440 KSEK**

• Nettoomsättning uppgick till 1 746 KSEK (829 KSEK).

• Nettoomsättningstillväxt 111% YoY

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 159 KSEK (-6 062 KSEK).

• Resultat per aktie uppgick till -1,15 SEK (-1,09 SEK).

• MRR* 120 KSEK, ARR 1 440 KSEK**

Definitioner: 
*MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva 
kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade. 
**ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR * 12.

Med “Streamify” eller ”Bolaget” avses Streamify AB med organisationsnummer 559127–1399.  
Antal aktier i Streamify per den 30 september 2022 uppgår till 7 933 890 aktier (5 578 070).

MRR* Nettoomsättning Nettoomsättning

120 322 1746+63% -40% +111%
Q3 Q3 Januari – September

KSEK KSEK KSEKQoQ YoY YoY

VD, Johan Klitkou
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Väsentliga händelser
• Den 16 augusti 2022 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med stockholmsbaserade 

Awelin som hjälper e-handlare att skapa lönsam tillväxt genom optimerad marknadsföring. 
Partnerskapet med Streamify innebär ett komplement till deras erbjudande och Live Shopping är ett 
format som de tror har en positiv påverkan för e-handlares lönsamma tillväxt.

• Den 24 augusti meddelade Streamify att bolaget har tecknat ett avtal med CC Shoes med mål att ta 
nya geografiska kliv med Live Shopping från Streamify. 

• Den 30 augusti 2022 meddelade Streamify att Bolaget har förlängt samarbetet med Entire Stories 
ytterligare ett år efter ett framgångsrikt pilotprojekt med Live Shopping. 

• Den 8 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett tolvmånadersavtal med 
Blankens, som vill förstärka närvaron för sina digitala kunder och inspirera fler till rätt köp med live 
shopping. 

• Den 12 september 2022 beslutade Streamifys styrelse om en företrädesemission av 3 966 945 
units bestående av två (2) aktier, och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och 
en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”), tillsammans units 
(”Units”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per Unit vilket innebär att 
teckningskursen per aktie uppgår till 0,75 SEK. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer 
Bolaget tillföras cirka 5 950 417 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO2 kan 
Bolaget tillföras ytterligare cirka 11 504 140 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie 
TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka  
7 537 195 SEK.

• Den 21 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med Nordic Superfood 
som säljer hälso- och skönhetsprodukter. Med Live Shopping från Streamify vill de erbjuda besökare 
på egen sajt en utbildande kanal för kunskapsdelning och relationsbyggande kommunikation.

• Den 28 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har utsett Mangold Fondkommission 
AB till likviditetsgarant för Bolagets aktie som är listad på Spotlight Stock Market. Syftet med 
likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och 
säljkurs.

• Den 30 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med sminkbolaget 
Hickap. Skönhetsmärket startades av entreprenörerna Emil och Wilma Holmqvist som avser att skapa 
mer engagerat innehåll i sin e-handeln och öka närheten till sina kunder med Live Shopping. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 5 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med influencerkubatorn 

Hubso. Med Live Shopping från Streamify applicerar de ytterligare en säljkanal för kreatörerna att 
kommunicera via med sin målgrupp, men där huvudfokus är värdeskapande innehåll, inkludering och 
“community building”.

• Den 9 oktober 2022 meddelade Streamify att förträdesemissionen blev tecknad till 73,6 procent 
och tillför Bolaget cirka 4,4 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar 
aktiekapitalet i Streamify med 904 868,61 SEK, från cirka 1 229 752,95 SEK till cirka 2 134 621,56 SEK 
och antalet aktier ökar med 5 837 862, från 7 933 890 till 13 771 152 aktier. 

• Den 10 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med IHM Business School 
som tillsammans med Streamify breddar kursutbudet med utbildning i Live Shopping för att möta 
branschens behov. 

• Den 21 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med outdoormärket 
Garphyttan som förstärker sitt community med hjälp av Live Shopping via Streamify. 

• Den 2 november meddelade Streamify att Bolaget har tecknat avtal med fjällturismbolaget Skistar AB. 
Skistar ansåg att Streamify var den tjänst som levererade den bästa paketeringen för Live Shopping, 
utifrån deras behov.

• Den 3 november meddelade Streamify att Bolaget har tecknat avtal med Akademibokhandeln, som är 
Sveriges ledande bokhandelskedja. Akademibokhandeln ser samarbetet tillsammans med Streamify 
som en möjlighet att växla upp deras satsning på live shopping med flera inspirerande format.

• Den 7 november meddelade Streamify att Bolaget har inlett ett samarbete med PostNord. 
PostNord kommer att använda konceptet Live Shopping som en del i sin rekryteringsprocess av nya 
terminalarbetare, chaufförer och brevbärare. I framtiden ser man också att formatet kommer att kunna 
implementeras i bland annat deras Graduate-program.



2019 lanserades plattformen Streamify och i slutet av 2021 lanserades marknadserbjudandet Live Video Shopping. 

Streamify är en plattform för Live Video Shopping som gör det möjligt för e-handlare att sälja produkter, öka 

kundengagemang och erbjuda en mer stimulerande kundupplevelse av egen webbshop. Den skalbara SaaS-tjänsten 

riktar sig till massmarknaden bestående av medelstora och större e-handlare inom flera branschsegment. 
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Streamifys affärsidé bygger på att erbjuda en kombination av livestreaming och e-handel i en enkel och konkurrenskraftig 

plattform, där kunderna äger rätten till sitt eget material, sin kund- och försäljningsprocess. Streamify erbjuder idag 

kunderna möjligheter att skapa och sända ett obegränsat antal livestreams för en fast och därmed förutsägbar 

månadsavgift.

Aktien i Streamify noterades på Spotlight Stock Market den 25 januari 2021. Kortnamnet för aktien är STREAM och ISIN 

SE0015244462. Per den 30 september 2022 uppgick antalet aktier i Streamify till 7 933 890.

Streamifys kundbas växer i rask takt, med ett stort antal pågående dialoger med ledande företag inom flera olika 

branschsegment. Efterfrågan på effektiva livesändningslösningar har ökat exponentiellt, delvis med anledning av att 

konkurrensen inom e-handeln är hög och det blir än viktigare att hitta innovativa sätt att attrahera kunder. Det finns 

såvitt styrelsen känner till, härutöver, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 

åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte 

under det innevarande räkenskapsåret

Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer 

detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandumet som publicerades i samband med 

företrädesemissionen under september 2022, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Affärsmodell och strategi

Aktien

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

Streamify AB
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Sedan lanseringen av Live Video Shopping vid årsskiftet har 

bolaget nu nått månatliga återkommande intäkter om 120 

KSEK. Det är en ökning om 63% sedan föregående kvartal. 

Sammansatt månatlig tillväxt mellan januari – september 

uppgår till 25% (se graf 1).

Några nya kunder att nämna som tillkommit under kvartalet eller efter periodens slut är PostNord, Skistar och 

Akademibokhandeln, vilka samtliga är ett resultat av bolagets strategi och mål att fokusera på medelstora och större kunder.

Bolaget har under kvartalet lanserat två större nyheter inom produktutveckling, Giveaways och CRM. Båda nyheterna har 

tagits emot mycket väl från både existerande och potentiella kunder, som ser dessa två nya funktioner som en stor fördel.

Giveaways ger sändaren av livestreamen en möjlighet att genomföra utlottningar till tittarna under sändningen vilket tillför 

en ökad grad av underhållning samt ökar interaktionen och engagemanget hos tittarna. Streamify är den första live video 

shopping plattformen att erbjuda denna funktion, som är unik i sitt slag och har redan fått ett stort positivt genomslag.

CRM ger Streamifys kunder förutsättningar att bättre kunna hantera och analysera den insamlade datan från sändningarna, 

vilket leder till en ökad kundförståelse och därmed förbättrar möjligheterna till att öka antalet nöjda och återkommande 

kunder.

Bolaget har ökat sin varumärkeskänndom betydligt under de senaste månaderna, vilket har blivit märkbart i och med 

det ökade intresset för bolagets produkt men också genom ett ökat antal förfrågningar och inbjudningar till att vara 

med i webinars, podcasts och liknande evenemang för att kommunicera om och utbilda i vad live video shopping är 

och vilket mervärde det kan skapa för kunden. Det sistnämnda är ett starkt tecken på att olika aktörer inom bland annat 

e-handelsmarknaden ser och har validerat Streamifys kompetens inom området. 

Ytterligare ett bevis på bolagets trovärdighet som expert inom live video shopping är den utbildning på IHM Business 

School som kommer att levereras av medarbetare från Streamify. Skolan ser att fenomenet live video shopping är här för 

att stanna och önskar med kursen hjälpa sina deltagare att lära sig att behärska formatet mer strategiskt och kreativt.

Nya affärer inom större kundsegment

Produktutveckling med unik nyhet

Marknad och bolagets positionering som trovärdig expert

Återkommande intäkter

Business highlights

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Graf 1. CMGR (Compounded Monthly Growth Rate) Live Video Shopping 
sedan lanseringen vid årsskiftet.
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Streamifys nettoomsättning uppgick för tredje kvartalet till 322 310 SEK (536 176 SEK), en minskning om -40% YoY. Minskningen beror 

på att antalet Pay Per View-sändningar var färre i tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande period föregående år. Då bolagets fokus 

ligger på Live Video Shopping är det förväntat att Pay Per View-intäkterna kommer att variera mellan olika perioder. I takt med att andelen 

Live Video Shopping-intäkter ökar i förhållande till intäkter från Pay Per View så kommer volatiliteten att minska. Detta då Live Video-

Shopping levererar fasta, återkommande intäkter. Ackumulerat januari-september har dock även Pay Per View-intäkterna ökat jämfört med 

föregående år, se kommentar nedan.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2 945 091 SEK (-2 709 985 SEK). Bolaget har fler anställda i år och därmed högre personalrelaterade 

kostnader.

För de första nio månaderna uppgick nettoomsättningen till 1 745 959 SEK (828 933 SEK), en tillväxt om 111% YoY. Lanseringen och utfallet 

av Live Video Shopping-affären är den största förklaringen till ökningen men även Pay Per View-affären har ökat i absoluta tal jämfört med 

samma period föregående år.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9 154 962 SEK (-6 053 512 SEK). Bolaget har fler anställda i år och därmed högre personalrelaterade 

kostnader, samtidigt som inköp av vissa externa konsultkostnader har minskat.

Den 30 september 2022 uppgick summan av tillgångar i Streamify till 10 076 180 SEK (9 150 070 SEK). Bolagets skulder uppgick till 

3 064 030 SEK (2 239 268 SEK). 

Bolagets likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 1 203 620 SEK (2 975 746 SEK). Kassaflödet från den löpande 

verksamheten för kvartalet uppgick till -2 204 126 SEK (-1 879 393 SEK). Bolagets soliditet per den 30 september 2022 uppgick till 

69,59 % (75,53 %). 

Bolaget har efter periodens utgång tillförts ca 4,4 MSEK före kostnader från genomförd företrädesemission. Vid fullteckning av 

Teckningsoptionerna av serie TO2, med nyttjandeperiod 12 januari – 25 januari 2023, kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 11,5 MSEK. 

Vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO3, med nyttjandeperiod 21 augusti – 4 september 2023, kan Bolaget tillföras 

ytterligare cirka 7,5MSEK. 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor..

Per 2022-09-30 uppgick antalet anställda till 9 (7).

Streamify upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte.  

Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Bokslutskommuniké 2022 -> 11 januari 2023

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd BFNAR 2012:1 ”K3”.

Likviditet och balansräkning

Granskning av revisor

Antalet anställda

Kommande finansiella rapporter

Principer för delårsrapporten upprättande

Omsättning och resultat

Kommentarer till den  
finansiella utvecklingen
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Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvis och riktig översikt över bolagets verksamhet, 

finansiella ställning och resultat.

Östersund den 7 november 2022

Lars Ekström, styrelseordförande

Johan Klitkou, styrelseledamot och VD

Lise Alm, styrelseledamot

Pontus Hymér, styrelseledamot 

Michal Kalinowski, styrelseledamot

Tel: +46-(0)63-13 37 47

E-mail: johan@streamify.io

För ytterligare information

Styrelsen för Streamify AB

Uttalande från styrelsen

mailto:johan%40streamify.io?subject=


Resultaträkning
SEK

2022-07-01 
2022-09-30

2021-07-01 
2021-09-30

2022-01-01 
2022-09-30

2021-01-01 
2021-09-30

2021-01-01 
2021-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 322 310 536 176 1 745 959 828 933 1 168 432

Aktiverat arbete för  
egen räkning 653 518 831 226 2 529 028 2 341 687 3 552 005

Övriga rörelseintäkter 706 4 684 10 271 16 067 167 531

Summa rörelseintäkter 976 534 1 372 086 4 285 258 3 186 687 4 887 968

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 620 555 -2 735 666  -6 303 625 -6 569 880 -9 883 883

Personalkostnader -1 855 151 -1 185 314 -5 919 660 -2 239 844 -3 730 584

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -433 950 -146 998 -1 169 435 -402 924 -728 384

Övriga rörelsekostnader -11 970 -14 094 -47 500 -27 550 -32 293

Summa rörelsekostnader -3 921 625 -4 082 072 -13 440 220 -9 240 198  -14 375 144

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter 1 139 0 1 139 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -988 -4 299 -8 545 -8 896

Summa finansiella poster 1 139 -988 -3 160 -8 545 -8 896

Resultat efter finansiella poster -2 943 952 -2 710 974 -9 158 122 -6 062 057 -9 496 072

Rörelseresultat -2 945 091 -2 709 986 -9 154 962 -6 053 512 -9 487 176

Resultat före skatt -2 943 952 - 2 710 974 -9 158 122 -6 062 057 -9 496 072

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 1 114 066

Årets resultat - 2 943 952 -2 710 974 -9 158 122 -6 062 057 -8 382 006
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Balansräkning
SEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 2 638 700

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 5 932 558 4 050 226 4 438 203

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt  
liknande rättigheter 128 522 163 165 155 225

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 061 080 4 213 391 4 593 428

Materiella anläggningstillgångar 319 450 323 755 373 873

Summa materiella anläggningstillgångar 319 450 323 755 373 873

Uppskjuten skattefordran 1 854 000 739 934 1 854 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 854 000 739 934 1 854 000

Summa anläggningstillgångar 8 234 530 5 277 080 6 821 301

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 59 155 45 808 43 353

Övriga fordringar 313 593 515 577 687 839

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 265 282 335 859 275 405

Summa kortfristiga fordringar 638 030 897 244 1 006 597

Kassa och bank 1 203 620 2 975 746 8 633 893

Summa kassa och bank 1 203 620 2 975 746 8 633 893

Summa omsättningstillgångar 1 841 650 3 872 991 9 640 490

SUMMA TILLGÅNGAR 10 076 180 9 150 070 19 100 491
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Balansräkning, fortsättning
SEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 229 753 864 601 1 229 753

Ej registrerat aktiekapital 0 0 209 284

Fond för utvecklingsutgifter 5 403 258 3 174 293 3 908 904

Summa bundet eget kapital 6 633 011 4 038 894 5 347 941

Fritt eget kapital

Överkursfond 10 869 843 13 677 513 11 332 922

Balanserat resultat -1 332 582  -4 743 548 8 543 779

Periodens resultat -9 158 122  -6 062 057 -8 382 006

Summa fritt eget kapital 379 139 2 871 908 11 494 695

Summa eget kapital 7 012 150 6 910 802 16 842 636

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 306 102 1 011 503 1 053 658

Aktuell skatteskuld 124 070 18 681 36 447

Övriga skulder 1 019 182 499 773 494 713

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 614 676 709 311 673 037

Summa kortfristiga skulder 3 064 030 2 239 268 2 257 855

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 076 180 9 150 070 19 100 491
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Förändring eget kapital 2022-01-01 – 2022-09-30

Förändring eget kapital 2021-01-01 – 2021-09-30

SEK Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond
Balanserat

resultat
Årets resultat

Belopp vid periodens ingång 1 439 037 3 908 904 11 332 922 8 543 779 -8 382 006

Utställda optioner* -209 284 209 284

Nyemission

Kostnader nyemission -672 363

Årets årsstämma -8 382 006 8 382 006

Utvecklingsfond 1 494 354 -1 494 354

Periodens resultat -9 158 122

Belopp vid periodens utgång 1 229 753 5 403 258 10 869 843 -1 332 582 -9 158 122

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

SEK Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond
Balanserat

resultat
Årets resultat

Belopp vid periodens ingång 864 601 860 285 14 231 222 238 019 -2 876 843

Nyemission -553 710

Årets årsstämma -2 876 843 2 876 843

Utvecklingsfond 2 314 008 -2 314 008

Utställda optioner 209 284

Periodens resultat -6 062 057

Belopp vid periodens utgång 864 601 3 174 293 13 677 513 -4 743 548 -6 062 057
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*Utställda optioner har i tidigare rapporter redovisats som bundet eget kapital. Efter beslut av styrelsen tillförs beloppet den fria överkursfonden

Bundet eget kapital Fritt eget kapital



Förändring eget kapital 2021-01-01 – 2021-12-31

SEK Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond
Balanserat

resultat
Årets resultat

Belopp vid periodens ingång 864 601 860 285 14 231 222 238 019 -2 876 843

Nyemission 365 152 11 332 922

Årets årsstämma -14 231 222 11 354 379 2 876 843

Utvecklingsfond 3 048 619 -3 048 619

Utställda optioner 
-ej registrerat aktiekapital 209 284

Periodens resultat -8 382 006

Belopp vid periodens utgång 1 439 037 3 908 904 11 332 922 8 543 779 -8 382 006
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital



Kassaflödesanalys
SEK

2022-07-01
2022-09-30

2021-07-01
2021-09-30

2022-01-01
2022-09-30

2021-01-01
2021-09-30

2021-01-01
2021-12-31

Löpande verksamhet

Rörelseresultat -2 945 091 -2 709 985 -9 154 962 -6 053 512 -9 487 176

Justeringar för poster som inte  
ingår i kassaflödet 433 950 146 998 1 169 435 402 924 728 384

Räntenetto 1 139 -988 -3 160 -8 545 -8 896

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital

-2 510 002 -2 563 976 -7 988 687 -5 659 133 -8 767 688

Förändring rörelsekapital

Minskning (+) / Ökning (-)  
av rörelsefordringar 339 262 69 633 3 007 267 10 186 453 -861 194

Minskning (-) / Ökning (+)  
av rörelseskulder -33 386 614 950 806 175 -437 463 47 790

Kassaflöde löpande verksamhet -2 204 126 -1 879 393  -4 175 245 4 089 857 -9 581 092

Kassaflöde investeringsverksamhet -655 003 -926 881 -2 582 663 -2 915 557 -3 671 172

Kassaflöde finansieringsverksamhet -672 364 0 -672 364 -344 425 19 740 286

Investeringsverksamhet

Förvärv av koncessioner,  
patent, licenser mm 0 0 0 -178 000 -178 000

Förvärv av materiella  
anläggnings-tillgångar 0 -95 655 -53 635 -363 157 -444 553

Förvärv av balanserade utgifter  
för utvecklings-arbeten -655 003 -831 226 -2 529 028 -2 374 400 -3 048 619

Finansieringsverksamhet

Nyemission 0 0 0 209 285 19 881 568

Emissionskostnader -672 364 0 -672 364 -553 710 0

Amortering 0 0 0 0 -466 667

Erhållna stöd 0 0 0 0 325 385

Periodens Kassaflöde -3 531 494 -2 806 274 -7 430 273 829 875 6 488 022

Ingående kassa 4 735 113 5 782 020 8 633 893 2 145 871 2 145 871

Utgående kassa 1 203 620 2 975 746 1 203 620 2 975 746 8 633 893
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Bolagsinformation
Firmanamn Streamify AB

Handelsbeteckning ”STREAM”. Aktier handlas på Spotlight Stock 
Market.

ISIN-koder Aktiernas ISIN-kod är SE0015244462.

Säte och hemvist Östersund, Sverige

Organisationsnummer 559127–1399

Datum för bolagsbildning 2017-05-23

Datum när bolag startade sin verksamhet 2017-09-28

Land för bolagsbildning Sverige

Juridisk form Publikt aktiebolag

Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Adress Törnstens gränd 11, 831 30 Östersund

Telefon +46 (0) 63-13 37 51

Hemsida www.streamify.io

LEI-kod 549300G0YBY86OFIGX63
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Törnstens gränd 11, 831 30 Östersund  
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STREAMIFY AB
ORG NR 559127–1399, REGISTRERAT MED SÄTE I  ÖSTERSUND


