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KOMPLETT UNDERLAG FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 

COMPLETE DOCUMENTATION FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 
Vänligen finn nedan styrelsen i Funnel Holding ABs (publ) (556731-9248) fullständiga förslag samt övriga handlingar att hållas 
tillgängliga inför den extra bolagsstämman tisdagen den 5 april 2022 kl. 13.00. 

Please find below the board of directors’ in Funnel Holding AB’s (publ) (556731-9248) complete proposals and ancillary 
documents for the extraordinary general meeting on Tuesday 5 April 2022 at 13.00 p.m. CEST. 

Stockholm mars / March 2022 

Funnel Holding AB (publ) 

Styrelsen / The Board of Directors 



 
Funnel Holding AB (publ) funnel.io 
Klarabergsgatan 29 info@funnel.io 
111 21 Stockholm, Sweden Org nr 556731-9248  

 

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG / COMPLETE PROPOSALS 

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish 
text shall prevail. 

 

6. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor (ärende 6)  
Resolution to adjust warrant terms (item 6) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av villkoren för teckningsoptioner beslutade av 
bolagsstämman den 30 december 2019 med innebörden att villkoren för teckning, enligt punkten 3 i 
teckningsoptionsvillkoren, ska justeras på sådant sätt att tid för aktieteckning löper till och med den 5 april 2022. 
The board of directors proposes the shareholders’ meeting to adjust the terms and condition of the warrants 
resolved by the shareholders’ meeting on 30 December 2019 to the effect that the conditions for subscription, 
pursuant to Section 3 in the terms and condition of the warrants, shall be adjusted in such way that the subscription 
period ends on 5 April 2022. 

___________________________________ 
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7. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner (ärende 7)  
Resolution to issue new warrants (item 7) 
Styrelsen för Funnel Holding AB (publ), org.nr 556731-9248, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad 
emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 
37 053,500137 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier av serie A i bolaget. För 
emissionen ska följande villkor gälla. 
The board of directors of Funnel Holding AB, Reg. No. 556731-9248, hereby proposes the general meeting to issue 
a maxiumum of 1 000 000 warrants, whereupon the company’s share capital may be increased by not more than 
SEK 37 053.500137. The warrants shall entitle the holder to subscribe for new ordinary shares of series A in the 
company. The following terms shall apply to the issue. 
 
1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast 

tillkomma en på förhand vidtalad grupp individer upp till högst 2 personer.  
 Right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders’ preferential subscription 

right, only fall upon the on forehand selected group of up to 2 individuals. 
 
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast 30 april 2022.  

Subscription for the warrants shall take place before 30 April 2022.  
 

3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period. 
 

4. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.  
The warrants are issued without compensation. 

 
5. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 7:1. 
 The terms and conditions for the warrants are set out in Appendix 7:1. 
 
6. Advokat Johan Winnerblad bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig 

nödvändiga i samband med registrering därav. 
 Advokat Johan Winnerblad is authorised to make such minor adjustments to this decision that may be 

necessary in connection with the registration of the new issue. 
____________________ 

 
Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som en del av det incitamentsprogram för 
oberoende styrelseledamöter som bolaget beslutat att tillämpa. 
The issue is made with deviation from the shareholders’ preferential subscription right as part of the incentive 
program for independent board members which the company has resolved to apply. 
 
Villkoren för teckning har fastställts med beaktande av dels emissionens syfte, dels bedömt framtida marknadspris 
med beaktande av villkoren för teckningsoptionerna.  
The terms for subscription have been established based on the purpose of the issue and deemed future market price 
considering the terms of the terms of the warrants. 

 
___________________________________ 

 
Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 14 kap 8 § aktiebolagslagen. 
The board of directors has also presented documents as set out in Chapter 14, Section 8 of the Swedish Companies 
Act. 

___________________________________ 
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Bilaga 7:1 / Appendix 7:1 

 
VILLKOR FÖR FUNNEL HOLDING AB (PUBL):S 

TECKNINGSOPTIONER 2022 / 2027 SWE 
TERMS AND CONDITIONS FOR FUNNEL HOLDING AB (PUBL)’S 

WARRANTS 2022 / 2027 SWE 
 

1 Definitioner / Definitions 
 I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 
 The following terms shall have the following meaning when used herein. 
 
 ”Bolaget” avser Funnel Holding AB (publ), org nr 556731-9248;  
 “Company” means Funnel Holding AB (publ), Reg. No. 556731-9248; 
 
 ”Teckningsoptionsinnehavare” avser innehavare av Teckningsoption; 
 “Warrantholder” means a holder of a warrant; 
 
 ”Teckningsoption” avser rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor; 
 “Warrant” means a right to subscribe for new shares in the Company against payment in cash in accordance 

with these terms and conditions; 
 
 ”Teckning” avser sådan teckning av nya stamaktier av serie A i Bolaget, med utnyttjande av Teckningsoption, 

som avses i 14 kap aktiebolagslagen (2005:551);  
 “Subscription” means such subscription for new common shares of class A in the Company, through exercise of 

a Warrant, as referred to in Chapter 14 of the Swedish Companies Act (2005:551);  
 
 ”Teckningskurs” avser den kurs per aktie till vilken Teckning av nya aktier kan ske; och 
 “Subscription price” means the price at which Subscription for new shares may occur; and 
 
 ”Utomstående tredje man” avser någon som inte är (i) aktieägare i Bolaget, (ii) dotterbolag till Bolaget eller (iii) 

en juridisk person som kontrolleras av en eller flera aktieägare i Bolaget. 
 “Outside Third Party” means a person not being a (i) a shareholder of the Company, (ii) a subsidiary of the 

Company or (iii) a legal entity controlled by one or more shareholders of the Company. 

2 Teckningsoptioner / Warrants  
 Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 1 000 000. 
 The number of Warrants amounts to a maximum of 1 000 000.  

3 Teckning av nya aktier / Subscription for new shares 
 Teckningsoptionsinnehavare ska äga rätt att från och med 1 maj 2027 till och med den 31 maj 2027, eller den 

tidigare dag som följer av punkt 7 nedan, för varje Teckningsoption teckna en ny stamaktie av serie A i Bolaget 
till en Teckningskurs om 9,02 kronor. Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av kan äga rum i de fall som framgår av punkt 7 nedan. Teckningskursen 
får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. 

 During the period from 1 May 2027 up to and including 31 May 2027, or the earlier date set forth in Section 7 
below, Warrantholders are entitled to subscribe for one new common share of class A in the Company for each 
Warrant at a Subscription price of SEK 9.02. A recalculation of the Subscription price as well as of the number of 
shares that each Warrant entitles to can be made as set forth in Section 7 below. The subscription price may 
however not be less than the quota value of the share.  

 
 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 
 Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve. 
 
 Obehindrat av vad som sägs i första stycket har dock Bolaget möjlighet att begära att teckningsperioden inleds i 

förtid om (a) Bolagets samtliga eller i allt väsentligt samtliga tillgångar säljs till Utomstående tredje man, (b) 
aktier som utgör mer än hälften av aktierna i Bolaget kommer i sådana aktieägares ägo som inte införd i den av 
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Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 5 april 2022, eller (c) aktie i Bolaget skulle noteras vid börs, allt 
dock förutsatt att Bolaget lämnat underrättelse minst 30 dagar tidigare om sådan omständighet till varje 
Teckningsoptionsinnehavare, under vilka 30 dagar Teckningsoptionsinnehavare ska ha rätt att utöva 
Teckningsoptionerna. Utövas inte Teckningsoption under nyssnämnd 30-dagarsperiod upphör den att gälla.
  
Notwithstanding what is stated in the first section, the Company may request that the subscription period 
commence in advance if (a) all the Company’s assets or a material part thereof are sold to an Outside Third Party, 
(b) shares corresponding to more than half of the Company’s shares have been transferred to one or several 
persons not being included in the shareholders’ register maintained by Euroclear Sweden AB on 5 April 2022, or 
(c) in the event of an initial public offering, shares in the Company are listed at a stock exchange or other 
authorized marketplace, all of the above conditional upon the Company having notified the Warrant Holder 
hereof no later than 30 days prior to such event. During such 30-day period the Warrant Holder shall have the 
right to exercise the Warrants, if the Warrants are not exercised during such 30-day period the Warrants will be 
cancelled. 

 
 Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner berättigar, 

som en och samma Teckningsoptionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja. 
 A Warrantholder may only subscribe for the entire number of shares which the total number of Warrants that he 

wishes to exercise at any one time entitles him to purchase. 
 
 Teckning får inte ske om det föreligger tvist om inlösen jämlikt 22 kap 26 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551) 

förrän tvisten har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Om teckningstiden enligt första stycket 
ovan löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter har dock Teckningsoptionsinnehavaren rätt att 
utnyttja Teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 

 Subscription may not be made until any dispute concerning redemption of minority shares in accordance with 
Chapter 22 Section 26 Paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551) has been finally settled. However, 
if the subscription period under the first paragraph above will expire before then or within three months 
thereafter, the Warrantholder shall be entitled to exercise the Warrant during three months after the judgement 
became final. 

4 Anmälan om Teckning / Application for Subscription 
 Anmälan om Teckning sker genom att Teckningsoptionsinnehavare skriftligen till Bolaget anmäler sitt intresse 

att teckna, varvid ska anges det antal aktier som önskas tecknas samt ska Teckningsoptionsinnehavaren 
överlämna till Bolaget Teckningsoptionsbevis representerande det antal Teckningsoptioner som önskas 
utnyttjas. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas. 

 In order for any Subscription to be executed, the Warrantholder shall submit to the Company a written 
notification indicating the number of shares that the Warrantholder wishes to subscribe for, and the 
corresponding number of Warrants. Notifications of Subscription are binding and may not be revoked. 

 
 Inges inte anmälan om Teckning inom i punkt 3 första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt 

Teckningsoptionerna att gälla. 
 Where a notification of Subscription is not filed within the period set forth in Section 3 first paragraph, any and 

all rights pursuant to the Warrants shall expire. 
  
 Teckning verkställs genom att de nya aktierna upptas interimistiskt på aktiekonton. Sedan registrering hos 

Bolagsverket ägt rum blir registreringen på aktiekonton slutlig. 
 A Subscription is effected by a provisional entry of the new shares on the share accounts. Following registration 

of the new shares with the Swedish Companies Registration Office the registration will be final. 

5 Betalning / Payment 
 Vid anmälan om Teckning ska betalning för tecknade aktier omedelbart erläggas i pengar. Betalning ska ske till 

av Bolaget anvisat konto. 
 Following Subscription, payment for the new shares shall be made immediately in cash. Payment shall be made 

to an account designated by the Company. 

6 Utdelning på ny aktie / Dividends in respect of new shares 
Aktie, som tillkommit på grund av Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts.  
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Shares, which are issued upon Subscription, shall entitle to dividends for the first time on the record day for 
dividends that falls nearest after the execution of the Subscription. 

7 Omräkning av Teckningskurs m m / Adjustment of Subscription price etc. 
Beträffande den rätt som ska tillkomma Teckningsoptionsinnehavare i de olika situationer som anges nedan, ska 
följande gälla. 
The following shall apply with respect to the right of a Warrantholder in the different situations set forth below.  

7.1 Fondemission / Bonus issue 
 Genomför Bolaget fondemission eller ska aktierna i Bolaget sammanläggas eller uppdelas (”fondemission”) ska 

en häremot svarande omräkning av teckningskursen liksom antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar 
till ske. Omräkningarna, vilka utförs av Bolaget, ska ske enligt följande. Det omräknade antal aktier som varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av ska motsvara det tidigare antal aktier den Teckningsoptionen 
berättigade till Teckning av enligt punkt 3 omedelbart före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet 
aktier efter fondemissionen och antalet aktier före fondemissionen. Den omräknade teckningskursen ska 
motsvara teckningskursen omedelbart före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet aktier före 
fondemissionen och antalet aktier efter fondemissionen. 

 Where the Company carries out a bonus issue of shares, or a share split or a reverse share split (a “bonus issue”), 
a corresponding recalculation shall be made of the Subscription price as well as of the number of shares that 
each Warrant entitles the Warrantholder to subscribe for. The recalculations, which shall be made by the 
Company, shall be made in the following manner. The recalculated number of shares that each Warrant entitles 
the Warrantholder to subscribe for, shall correspond to the number of shares which each Warrant entitled the 
Warrantholder to subscribe for in accordance with Section 3 immediately prior to the bonus issue, multiplied by 
the quotient of the number of outstanding shares subsequent to the bonus issue and the number of outstanding 
shares prior to the bonus issue. The recalculated Subscription price shall correspond to the Subscription price 
immediately prior to the bonus issue, multiplied by the quotient of the number of outstanding shares prior to the 
bonus issue and the number of outstanding shares subsequent to the bonus issue. 

 

7.2 Företrädesrätt för Teckningsoptionsinnehavare vid nyemission enligt 13 kap aktiebolagslagen eller emission 
enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen / Pre-emption rights to Warrantholders in the event of an issue of new 
shares or issue pursuant to Chapters 14 or 15 of the Swedish Companies Act 

 Genomför Bolaget enligt principerna om företrädesrätt i 13 kap 1 §, 14 kap 1 § eller 15 kap 1 § aktiebolagslagen 
nyemission, emission av Teckningsoptioner eller emission av konvertibler eller riktar Bolaget enligt sagda 
principer annat erbjudande till sina aktieägare att av Bolaget förvärva värdepapper av något slag, ska omräkning 
ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje Teckningsoption berättigar. Omräkningen, som 
ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet av Teckningsoptionerna lämnas oförändrat. 

 Where the Company carries out a new issue of shares, an issue of Warrants or an issue of convertible debentures, 
or where it otherwise makes an offer to its shareholders to acquire securities of any kind from the Company, all 
in accordance with the principles of pre-emption rights in Chapter 13 Section 1, Chapter 14 Section 1 or Chapter 
15 Section 1 of the Swedish Companies Act, a recalculation of the Subscription price as well as of the number of 
shares which each Warrant entitles the Warrantholder to subscribe for, shall be made. The starting point of the 
recalculation, which is to be made by the Company, shall be that the value of the Warrants shall remain 
unchanged.  

7.3 Minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägarna / Reduction of the capital with a distribution to 
the shareholders 

 Genomför Bolaget minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna eller utdelning i form av 
värdepapper av något slag, ska vid Teckning som verkställs efter sådan åtgärd tillämpas en omräknad 
Teckningskurs motsvarande enligt punkt 3 gällande Teckningskurs minskat med det belopp per aktie som 
återbetalats till aktieägarna eller värdet per aktie av de utdelade värdepappren. Omräkningarna utförs av 
Bolaget. 

 Where the Company’s share capital is reduced by a distribution to the shareholders, or if the Company pays a 
dividend in the form of securities of any kind, in connection with a Subscription made subsequent to such action, 
a recalculated Subscription price shall be applied, corresponding to the Subscription price set out in Section 3 less 
the value per share distributed to the shareholders, or the value for each share of the distributed securities. The 
recalculation shall be made by the Company. 
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7.4 Likvidation / Liquidation 
 Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, 

anmälan om Teckning inte därefter ske. Rätten att påkalla Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, 
oaktat om beslutet vunnit laga kraft. Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget 
ska träda i likvidation, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den 
avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan 
bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, 
ska Teckningsoptionsinnehavare, oavsett vad som i punkt 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning, äga 
rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på 
tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

 If it is decided that the Company shall enter into liquidation pursuant to Chapter 25 of the Swedish Companies 
Act, an application for Subscription may not be made thereafter, regardless of the liquidation grounds. The right 
to request Subscription ceases as a result of the decision to liquidate, notwithstanding the fact that the decision 
may not have gained legal force. The Warrantholders shall be informed through written notice of the planned 
liquidation not later than two months before the shareholders’ meeting considers whether the Company should 
enter into voluntary liquidation. The notice shall include a reminder that an application for Subscription may not 
be made after the shareholders’ meeting has resolved to liquidate. If the Company gives notice of a planned 
liquidation as stated above, Warrantholders are, notwithstanding the provisions of Section 3 above regarding 
the earliest time for Subscription, entitled to apply for Subscription from the day when the notice was issued, 
provided that Subscription can be effected not later than the tenth calendar day prior to the shareholders’ 
meeting at which the issue of the Company’s liquidation is to be considered. 

7.5 Fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen / Merger pursuant to Chapter 23 Section 15 of the Swedish 
Companies Act 

 Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, eller samtliga aktieägare i 
deltagande bolag underteckna fusionsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf varigenom Bolaget 
ska uppgå i annat bolag, får anmälan om Teckning inte därefter ske. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig 
ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande 
underrättas om den avsedda fusionen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet 
i den avsedda fusionsplanen samt ska Teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om Teckning inte 
får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller sedan fusionsplanen undertecknats av aktieägarna. Om 
Bolaget lämnar meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavare, oavsett vad som i 
punkt 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning, äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet 
lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken 
fusionsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna fusionsplanen. 

 Should the shareholders’ meeting approve a merger plan in accordance with Chapter 23 Section 15 of the Swedish 
Companies Act, or all shareholders in all the participating companies sign a merger plan in accordance with the 
fourth paragraph of the above mentioned section of law whereby the Company shall become part of another 
Company, application for Subscription may not be made thereafter. The Warrantholders shall be informed of 
such merger plans in writing not later than two months before the Company finally decides on the matter of a 
merger as described above. The notice shall include a report on the principal terms of the proposed merger plan 
and shall remind the Warrantholders that Subscription may not be applied for once a final resolution has been 
passed on the merger or once the merger plan has been signed by the shareholders. Should the Company give 
notice of the planned merger as stated above, the Warrantholders shall, notwithstanding the provisions of 
Section 3 above regarding the earliest time for Subscription, have the right to apply for Subscription from the 
date when the notice of the merger plans was issued, provided that Subscription can be effected not later than 
the tenth calendar day prior to the shareholders’ meeting at which the merger plan, is to be approved or the day 
when the shareholders are to sign the merger plan, as the case may be. 

7.6 Fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen / Merger plan in accordance with Chapter 23 Section 28 of the 
Swedish Companies Act 

 Upprättar Bolagets styrelse fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat 
bolag, ska följande gälla. Avser Bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan enligt i föregående mening angivet 
lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för Teckning enligt punkt 3 ovan infaller efter det att sådan avsikt 
föreligger, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen), som ska infalla inom 60 dagar från det 
att sådan avsikt förelåg eller, om offentliggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet. Efter det att 
slutdagen fastställts ska, oavsett vad som i punkt 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning, 
Teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalla Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före 
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slutdagen genom skriftligt meddelande erinra Teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan 
om Teckning inte får ske efter slutdagen. 

 The following shall apply in the event that the board of directors of the Company decides on a merger in 
accordance with Chapter 23 Section 28 of the Swedish Companies Act. If the board of directors of the Company 
intend to prepare a merger plan with reference to the Section of the Swedish Companies Act set out in the 
preceding sentence, it shall determine a new final day for application for Subscription (a closing date) where the 
final day for an application for Subscription pursuant to Section 3 above occurs after the board became so intent. 
The closing date shall fall within 60 days of the day on which such intention existed, or if the intention has been 
announced, the announcement. Once the closing date has been established, Warrantholders have the right to 
apply for Subscription up to and including the closing date notwithstanding the provisions of Section 3 above 
with respect to the earliest date for applications for Subscription. At least four weeks prior to the closing date, 
the Company shall notify the Warrantholders in writing of such right and of the fact that Subscription may not 
be applied for after the closing date. 

7.7 Tvångsinlösen / Compulsory redemption 
 Blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap aktiebolagslagen ska följande gälla. Mottager 

Bolagets styrelse begäran om tvångsinlösen av aktier i Bolaget, ska Bolaget, för det fall att sista dag för Teckning 
enligt punkt 3 ovan infaller efter sådan begäran, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen), 
som ska infalla inom 60 dagar från begäran om tvångsinlösen. Efter det att slutdagen fastställts ska, oavsett vad 
som i punkt 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning, Teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalla 
Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra 
Teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning inte får ske efter slutdagen. 

 Should the Company’s shares become subject to compulsory redemption pursuant to Chapter 22 of the Swedish 
Companies Act, the following shall apply. If the board of directors receives a request for compulsory redemption 
of the shares in the Company, the Company shall determine a new final day for applications for Subscription (a 
closing date) where the final day for Subscription pursuant to Section 3 above occurs after such a request. The 
closing date shall fall within 60 days of the date of the request. Once the closing date has been established, 
Warrantholders have the right to apply for Subscription up to and including the closing date notwithstanding the 
provisions of Section 3 above with respect to the earliest date for applications for Subscription. At least four 
weeks prior to the closing date, the Company shall notify the Warrantholders in writing of such right and of the 
fact that Subscription may not be applied for after the closing date. 

7.8 Delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen / De-merger plan in accordance with Chapter 24 Section 17 
of the Swedish Companies Act 

 Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, eller samtliga aktieägare i 
deltagande bolag underteckna delningsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf varigenom Bolaget 
ska delas genom att en del av, eller samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, 
får anmälan om Teckning inte därefter ske. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om 
delning enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda 
delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda 
delningsplanen samt ska Teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan 
slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningsplanen undertecknats av aktieägarna. Om Bolaget lämnar 
meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavare, oavsett vad som i punkt 3 ovan 
sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning, äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, 
förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken 
delningsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna delningsplanen. 

 Should the shareholders’ meeting approve a division plan in accordance with Chapter 24 Section 17 of the 
Swedish Companies Act, or all shareholders in all the participating companies sign a division plan in accordance 
with the fourth paragraph of the above mentioned section of law, whereby the Company shall be split up and 
some, or all, of the Company’s assets and debts shall be overtaken by one or several other companies, application 
for Subscription may not be made thereafter. The Warrantholders shall be informed of such division plans in 
writing not later than two months before the Company finally decides on the matter of a division as described 
above. The notice shall include a report on the principal terms of the proposed division plan and shall remind the 
Warrantholders that Subscription may not be applied for once a final resolution has been passed on the division 
or once the division plan has been signed by the shareholders. Should the Company give notice of the planned 
division as stated above, the Warrantholders shall, notwithstanding the provisions of Section 3 above regarding 
the earliest time for Subscription, have the right to apply for Subscription from the date when the notice of the 
division plans was issued, provided that Subscription can be effected not later than the tenth calendar day prior 
to the shareholders’ meeting at which the division agreement is to be approved or the day when the shareholders 
are to sign the division plan, as the case may be. 
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 Oavsett vad ovan sagts om att Teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande eller undertecknande 

av fusionsplan påkallande av tvångsinlösen eller godkännande eller undertecknande av delningsplan, ska rätten 
att teckna åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionsplanen, delningsplanen eller 
tvångsinlösen ej genomförs. 

 Notwithstanding the above provisions  by virtue of which Subscription may not applied for following a decision 
to liquidate, following approval or signing of a merger plan following a request for compulsory redemption, or 
following approval or signing of a division plan, the right to apply for Subscription will be reinstated where the 
liquidation is revoked, or the merger plan, the division plan or compulsory redemption are not implemented. 

7.9 Konkurs / Bankruptcy 
 För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning ej därefter påkallas. Om emellertid 

konkursbeslutet häves av högre rätt, får Teckning återigen påkallas. 
 In the event the Company enters into bankruptcy, notification for Subscription may not thereafter take place. In 

the event the order regarding the Company’s bankruptcy is annulled by a court of higher instance, Subscription 
may take place. 

8 Särskilt åtagande av Bolaget / Special undertaking by the Company 
 Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i punkt 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av 

teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde. 
 The Company agrees not to undertake any measure described in Section 7 above which would result in an 

adjustment of the Subscription price to an amount which is less than the quota value of the shares in the 
Company. 

9 Meddelanden / Notification 
 Meddelanden rörande dessa optionsvillkor ska tillställas varje Teckningsoptionsinnehavare och annan 

rättighetshavare som skriftligen meddelat sin adress till Bolaget. 
 Notices concerning these Warrant terms shall be given to each Warrantholder and each other rightsholder who 

has notified the Company in writing of his address. 

10 Ändringar av villkor / Changes in the terms 
 Bolaget äger besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller 

myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt 
eller nödvändigt och Teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. 

 The Company shall be entitled to decide on changes in these terms insofar as such changes are required by 
legislation, court decisions or decisions by public authorities, or if in the opinion of the Company, such actions 
otherwise are appropriate or necessary for practical reasons and the rights of the Warrantholders are not 
adversely affected in any respect. 

11 Sekretess / Confidentiality 
 Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Teckningsoptionsinnehavare. 
 Unless authorised to do so, the Company may not provide information concerning a Warrantholder to third 

parties. 

12 Tillämplig lag och forum / Governing law and disputes 
 Svensk lag gäller för dessa optionsvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa 

optionsvillkor ska avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 
Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Det svenska språket ska användas i förfarandet.  

 These warrant terms and any related legal matters shall be governed by Swedish law. Disputes arising from these 
shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm 
Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be Stockholm, Sweden. The language to be used in the 
proceedings shall be Swedish. 

___________________________________  



 
 

 
 

N.B. The English text is an in-house translation. 

Bilaga 1 / Appendix 1 

Styrelsens för Funnel Holding AB (publ) redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen 

The board of directors’ of Funnel Holding AB (publ) report in accordance with Chapter 14, Section 8 of the 
Swedish Companies Act 

_______________________________________________________________________________ 

Såsom redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för Funnel Holding AB (publ) anföra följande. 

The board of directors of Funnel Holding AB (publ) submits the following report as referred to in Chapter 14, Section 8 
of the Companies Act. 

Efter lämnandet av årsredovisningen för 2020 har bolagets kreditfaciliteter utökats med 10 000 000 euro, i övrigt har 
inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.  

After submission of the annual report for 2020, the company’s credit facility has been extended with EUR 10 000 000, 
other than that no significant events for the company's position have occurred. 

 

_______________________________ 

 

 

Ort / Place: Stockholm  

 

Datum / Date:  9 mars / March 2021 

 

 

 

 

Mikael Johnsson    Suranga Chandratillake 

 

 

 

Rebecka Löthman Rydå   Magnus Lindhe 

 

 

 

Alston Zecha    Fredrik Skantze 
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8. Val av ny styrelseledamot (ärende 8)  
Appointment of new board member (item 8) 
Styrelsen föreslår att Renée Robinson Strömberg väljs till ny styrelseledamot. Om stämman beslutar enligt förslaget 
kommer styrelsen efter valet att bestå av Mikael Johnsson (ordförande), Fredrik Skantze, Suranga Chandratillake, 
Magnus Lindhe, Alston Zecha, Rebecka Löthman Rydå, Renée Robinson Strömberg, Lars Brammer (suppleant), 
Gaurav Tuli (suppleant), Anna Ljungdahl (suppleant), Per Made (suppleant), och Robert Thomas (suppleant). 
The board of directors proposes that Renée Robinson Strömberg is elected as a new board member. If the 
shareholders’ meeting resolves to elect the proposed board member, the board of directors will after the resolution 
consist of Mikael Johnsson (chairman), Fredrik Skantze, Suranga Chandratillake, Magnus Lindhe, Alston Zecha, 
Rebecka Löthman Rydå, Renée Robinson Strömberg, Lars Brammer (deputy), Gaurav Tuli (deputy), Anna Ljungdahl 
(deputy), Per Made (deputy), and Robert Thomas (deputy). 

___________________________________ 
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FORVALTNINGSBERATTELSE 

Arsredovisningen llr upprllttad i KSEK om inget annal anges. Foretagets sllte iir Stockholm. 

Verksamheten 
Verksamheten for bolaget startade under 2011. Bolaget utveckladc dA ell annonseringsverktyg under bolagsnamnet Qwaya AB. Under 
2015 llndrade bolaget inriktning och bytte bolagsnamn till Funnel Holding AB. Under 2016 genomfordes sedan en intern 
omstrukturering vilket innebar au verksamheten Hyttades frAn Funnel Holding AB till dotterbolaget Funnel AB. 

Moderbolaget fOr Funnel Holding AB ingAr i en koncern som utvecklar och marknadsfOr mjukvara via en SaaS-modell (Software as a 
Service) genom en plattform som samlar in och strukturerar kunders annonserings-och marknadsfOringsdata och gor den "business
ready" sA all datan kan utvllrderas i realtid. 

Bolaget har kontor i Stockholm och Boston och en global kundbas som strlicker sig frAn Europa till Nord-och Sydamerika och Asien. 

Flerirsjiimfdrelse•, koncernen 

Nettoomslillning 
Res. efler finansiella poster 
Soliditet (%) 

•Detinitioner av nyckeltal, se noter 

Flerirsjiimffirelse•, moderbolaget 

Nettoomslittning 
Res. efter tinansiella poster 
Soliditet (%) 

*Detinitioner av nyckeltal, se noter 

AgarffirhAllanden 

2020 
119609 

-124 599 
67,95 

2020 
0 

33 
98,92 

2019 
74970 

-78 528 
78,83 

2019 
0 

54 508 
68,74 

2018 
35 840 

-39 061 
63,30 

2018 
0 

-600 
81,93 

2017 
19043 

-28 950 
86,00 

2017 
0 

-752 
88,44 

2016 
11 997 

-20 810 
78,00 

2016 
5 088 

-I 924 
70,00 

Funnel Holding AB's huvudligare bestir av ell antal intcrnationella riskkapilalbolag som lillsammans llr majoritetsligare. Rcslerande 
llgare llr s.k. affllrslinglar, privatpersoner och ansliillda. 

Funnel Holding AB llger samlliga aktier i Funnel AB och bolagen bildar tillsammans koncernen rnr Funnel Holding AB. 

Viisentliga hlindelser under riikenskapsAret 
I januari 2020 slutf6rdes en nyemission Jell av riskkapilalbolagen Eight Roads Venture och F-Prime Capital med deltagande frAn 
befintliga iigare. I samband med nyemissionen konvertcrades utcstAende konvertibla IAn. 

I samband med den globala spridningen av covid-19 (coronavirusel) fick bolaget en minskad cftcrfrAgan av sin tjlinst samtidigt som en 
del kunder valde au avsluta sina prenumerationer. Della var friimsl tydligl under den forsta halvan av Arel. Trots det sA fortsattc 
bolagel all vllxa och 6ka sin omsllttning varjc mlnad. Under del fjllrde kvartalet log sedan lilMtxtcn fart igen och bolaget hade i 
oktober och december nAgra av sina biista forsiiljningsmAnader nAgonsin. 

Moderbolaget gav i maj ut teckningsoptioner till samlliga anstllllda inom bAde Funnel AB och Funnel, Inc. Programmct gavs u1 frAn 
moderbolaget genom Funnel AB och omfattar ca 5 miljoner teckningsoptioner med riitten alt konvertera till aktier efler 4 Ar frAn 
tilldelning. 

Bolaget har under Arel genomfort ett omfauande arbele med infonnationsslikcrhel och certifierades under hosten med ISO 27001. 

Under 2020 har i genomsnitt 139 (98) personer varit anstiillda inom koncernen och O (0) personer i moderbolaget. 

Under Arel har det helllgda douerbolaget Funnel Equity AB likvidcrats. 

Framtlda utveckling och rlskfaktorer 
Bolagct ser covid-19 (coronavirusel) och de medfoljande makroekonomiska cfterfOljderna som en fortsau riskfaktor givet den 
ovissheten som infunnit sig under 2020. Trots delta ser bolaget en god efterfragan av sin tjiinst och ftlrviintar sig fortsall positiv 
utveckling givet au afflirsmojlighetema inte forsiimras till foljd av coronaviruset. 

l 
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Fi>rindringar I eget kapltal, koncernens 

Belopp vid Arets inglng 
Omstrukturering dollerbolag 
Nyemission 
Omriikningsdifferens 
Effekter av rllllelse frln mreglende Ar 
Arets resultat 

Belopp vid lrets utglng 

ErhAllna villkorade aktiellgartillskou uppglr 
till: 

F6rllndrlngar I eget kapltal, moderbolaget 

Bclopp vid lrcts inglng 
Nyemission 
Resultatdisp. enl. beslut av 
Arsstiimma: 
Effekter av rlluelser frln forcglende Ar 
Arets resuhat 

Belopp vid lrets utglng 

Erhlllna villkorade aktieagartillskou uppgar 
till: 

Resultatdlsposltlon (kronor) 

Forslag till disposition av bolagets vinst 

Till lrsstllmmans forfogande stir 
balanserad vinst 
Arcts vinst 

Styrelsen lorcslAr au 
i ny riikning tiverfores 

Aktlekapltal Ovrigt 
tlllsltjutet 

kapltal 
8 470 464 372 

7 140 -7 140 

277 

15610 457 509 

i>vrlgl bundet 
Aktlekapltal eget kapltal 

8470 7 140 
7 140 -7 140 

15 610 0 

711 335 197 
.33 42Q 

711368617 

__ 71_1.)§8 617 
711 368 617 

Bctriiffandc bolagets resultat och stiillning i ovrigt hiinvisas till efterfoljande 
resultat-och balansrllkningar med tillhtirande noter. 

Sula l JV 12 

Annat eget lnnehav utan Summaeget 
kapltal lnkl bestiimmande kapital 

Arets resultat lnflytande 
-141 224 0 331 618 

252 0 252 
0 0 

-206 0 -206 
0 277 

-124 599 0 -124 599 

-265 777 0 207 342 

2020-12-31 2019-12-31 

0 0 

Ovrigt frltt Arets Summa frltt 
eget kapltal resultat eget kapital 

656 550 54 508 711 058 
0 

54 508 -54 508 0 
277 277 

33 33 
----- -··-

711 335 33 711 368 

2020-12-31 2019-12-31 

0 0 
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RESULTATRAKNING Koncernen Modcrbolaget 
2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01 

Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Rorelsens intiikter m.m. 
Nettoomsllttning 119 609 74970 0 0 
Aktiverat arbete tor egen rllkning 35 619 28 358 0 0 
Ovriga rorelseintllkter 2 252 0 l03 0 

157 480 103 328 l03 0 

Rorelsens kostnader 
Kopta tjllnster -928 -962 0 0 
Ovriga extema kostnader -111 151 -74 923 -70 -94 
Personalkostnader 2 -147 844 -95 275 0 0 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anliiggningstillgAngar -18 377 -10 935 0 0 
Ovriga rijrelsekostnader -312 -15 0 0 

-278 612 -182 110 -70 -94 

Rorelseresultat -121 132 -78 782 33 -94 

Resultat frAn ftnanslella poster 
Resultat frAn andelar i koncemforetag 3 -252 0 0 54211 
Resultat frAn ijvriga viirdepapper och 
fordringar som llr anlllggningstillgAngar -417 -208 0 0 
Ovriga rllnteintllkter och liknande 
resultatposter 617 1977 0 886 
Rllntekostnader och liknandc resultatposter -3415 -1 51~ 0 -4~~ 

-3 467 254 0 54602 

Resultat efter finansiella poster -124 599 -78 528 33 54 508 

Arets resultat -124 S99 -78 S28 33 S4S08 

Hanftlrligt till: 
Moderrorctagets akticiigare -124 599 -78 528 
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BALANSRAKNING Koncemen Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Not 

TILLGANGAR 
Tecknat men ej inbetalt kapltal 0 316712 0 316712 

Anlaggningstillgangar 

lmmaterlella anlllggningstlllgAngar 
Balanserade utgirler fHr utvecklingsarbeten 4 
och liknande arbeten 62 736 43616 Q 0 
Summa lmmateriella anliiggnlngstlllgAngar 62136 43 616 0 0 

Materiella anlllggnlngstlllglngar 
lnventarier, verktyg och installationcr 5 6880 212 0 0 
Summa materiella anlllggningstillglngar 6 880 2 122 0 0 

FlnansleUa anlliggnlngstillgAngar 
Andelar i koncemforetag 6 0 0 730 195 730460 
Fordringar hos koncemft!retag 1 0 0 0 1454 
Andra IAngfristiga fordringar 8 368 8 74.~ 0 0 
Summa nnanslella anliiggningstlllgAngar 8 368 8 749 730 195 737914 

Summa anliiggnlngstlllgAngar 77984 54487 730 195 737 914 

Omsiittningstillgangar 

Kortfrisliga fordrlngar 
Kundfordringar 17 794 20 129 0 0 
Aktuell skauefordran 0 0 250 250 
Ovriga fordringar 3 208 4 595 0 0 
f()rutbetalda kostnader och upplupna intl!ktcr 8 10726 6 802 0 _____ O 
Summa kortfrlstlga fordrlngar 31 728 31 526 250 250 

Kassa och bank 
Kassa och bank ___ 195 414 ___ 1 4 427 2 10 
Summa kassa och bank 195 414 17 939 4427 2 120 

Summa omslittnlngstlllgingar 227 142 49 465 4677 2 370 

SUMMA TILLGANGAR 305 126 420664 734872 1056996 

l 
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BALANSRAKNING Koncemen Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Not 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital, koncern 

Aktiekapital 15610 8470 
Ovrigt tillskjutet kapital 457 509 464 650 
Annal eget kapital inklusive Arets resultat __ _:2.65 777 -141 224 
Eget kapital hllnfOrligt till moderforetagets 
aktiellgare 0 3~i 331 826 
Summa eget kapltal, koncern 207 342 331 896 

Eget kapital, moderforetag 

Bundet eget kapltal 
Akliekapital 15 610 8 470 
PAgAende nyemission 0 --- 7 14 
Summa bundet eget kapltal 15 610 15 610 

Frltt eget kapital 
Ovcrkursfond 0 505 481 
Balanseral resuhat 711 335 151 347 
Arets resultat 33 54 508 
Summa frltt eget kapltal 711 368 711 336 

Summa egel kapllal, moderf"dretag 726 978 726946 

Lingfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 12 616 31 252 0 0 
Skuldcr till koncernf6retag 0 0 _il94 329 252 
Summa IAngfristlga skulder 12616 31 252 7 894 329 252 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 17 449 8 764 0 0 
FOrskou frAn kunder 256 5 0 0 
LeverantOrsskulder 6 341 6419 0 0 
Skulder till koncemrnretag 0 0 0 260 
Aktuell skalleskuld I 684 689 0 0 
Ovriga skuldcr 4445 3 703 0 462 
Upplupna kostnader och fOrutbetalda inlllkter 9 54_~9J 37 93~ 0 76 
Summa korlfrlsliga skulder 85 168 57 516 0 798 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 30S 126 420664 734872 l 0S6 996 

l 
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KASSAFLODESANALYS Koncernen Moderbolaget 
2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01 

Nol 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Den Htpande verksamhelen 
Rtsrelsercsultat -121 132 -78 782 33 -94 
Justeringar for poster som inte ingAr i IO 
kassafll>det 18 146 10935 0 0 
ErhAllen rlinta m.m. 617 I 976 0 886 
Erlagd rlinta -3 832 -I 723 0 -495 
Betald inkomstskatt 995 580 0 0 

Kassaft6de frAn den liipande verksamhelen ------
fore forlindringar av riirelsekapltal -105 206 -67 014 33 297 

Kassaftiide frAn fdrlindrlngar av 
rorelsekapltal 
Minskning( + )/6kning(-) av kundfordringar 2 335 -14 560 0 0 
Minskning(+)/6kning(-) av fordringar -2 527 -7 209 10 346 
Minskning(-)/6kning( +) av leverant6rsskulder -78 -147 0 -6 
Minskning(-)/6kning( +) av kortfristiga skulder 18 050 24295 -546 -612 

Kassaft6de frAn den lopande verksamhelen -87 426 -64 635 -503 25 

lnvesteringsverksamhelen 
Forvlirv av balanserade utgiftcr mr forskning 4 
m.m. -35 619 -28 359 0 0 
F6rvlirv av inventarier, verktyg och 5 
installationcr -6 612 -I 881 0 0 
Forvlirv av koncernfi>retag 6 0 0 0 -2 869 
Forsliljning av andelar i koncemf11retag 6 0 0 12 0 
Arets f11riindring av IAn till koncernforetag 7 0 0 4 738 0 
Ny deposition -18 -8 749 0 0 
Aterbetalning av deposition 399 308 0 0 

Kassaft6de frAn invesleringsverksamhelen -41 850 -38 681 4 750 -2 869 

Flnansleringsverksamhelen 
Nyemission 316 702 1940 316 702 1940 
Upptagna IAn 0 40016 0 0 
Andring av skulder till kreditinstitut 0 -I 477 0 -I 477 
Llimnat aktieagartillskou 0 0 -318 642 0 
Amortering IAngfristiga !An -9 951 0 0 0 

Kassaftode frAn finansleringsverksamhelen 306 751 40479 -I 940 463 

Fi)rlindrlng av llkvlda medel 177 475 -62 837 2 307 -2 381 
Likvida mcdel vid Arets btlrjan 17939 80776 2 120 4 501 

Llkvlda medel vld Arets slut 195 414 17939 4427 2120 

l 
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NOTER 

Not 1 Redovlsnings-och vltrderlngsprlnclper 

A.rsredovisningen lir uppriillad i enlighet med Arsredovisningslagen och BFNAR 2012: I A.rsredovisning och 
koncemredovisning. 

Principcma iir oftlrlindradc jlimfOrt med ftiregAende Ar. 

Fordri11gar 
Fordringar har upptagits till de bclopp varmed de berllknas innyta. 

Ovriga tillglmgar, avsiitt11i11gar oc/1 sk11lder 
Ovriga tillgAngar, avsllttningar och skulder har viirderats till anskaffningsvlirden om inget annal angcs nedan. 

/11tiiktsredovis11i11g 
lnkomsten redovisas till del verkliga viirdet av vad som erhAllits ellcr kommer au erhAllas. Ftiretaget redovisar dlirfor 
inkomsten till nominellt vllrde (fakturabclopp) om erslittningen erhAlls i likvida mcdel direkt vid leverans. Avdrag gtirs for 
liimnade rabatter. For bolaget inneblir det au man redovisar intlikter i takt med abonnemangstiden. 

Materiella a11liigg11illgstillgd11gar 
Materiella anUiggningstillgAngar redovisas till anskaffningsvllrde med avdrag for ackumulcrade avskrivningar och evcntuella 
ncdskrivningar. TillgAngama skrivs av linjlirl over tillgAngarnas bedtimda nyujandepcriod ftirutom mark som inte skrivs av. 
Nyttjandcperioden omprtivas per varje balansdag. Foljande nyttjandeperiodcr tillllmpas: 

lnventaricr, verktyg och maskiner 

lmmateriella a11liigg11i11gstillgti11gar 

Antal Ar 
3-5 

lmmatcriella anlllggningstillgAngar rcdovisas till anskaffningsviirde med avdrag for ackumulerade avskrivningar och 
eventuella ncdskrivningar. TillgAngama skrivs av linjiirt over tillgAngamas bedtimda nyujandcperiod. Nyttjandeperioden 
omprovas per varjc balansdag. PAgAende projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprtivas Arligen. Foljande nyttjandeperiodcr 
tilliimpas:lmmatcriclla anlliggningstillgAngar rcdovisas till anskaffningsvarde med avdrag for ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. TillgAngama skrivs av linjlirt over tillgAngamas bedtimda nylljandeperiod. PAgAendc projekt 
skrivs intc av utan nedskrivningsprtivas Arligen. 

Balanseradc utgifler for utvecklingsarbcten och liknande arbeten 

Fi11a11siella instrumelll 

Antal Ar 
5 

Finansiella instrument som redovisas i balansrlikningen inkluderar kundfordringar, ovriga fordringar, levcranttirsskulder och 
IAneskulder. lnstrumcnten redovisas i balansrlikningen nlir bolaget blir part i instrumcntcts avtalsmlissiga villkor. Finansiella 
tillgAngar las borl frAn balansriikningen nllr riillcn all erhAlla kassafltiden frAn instrumenicn har ltipl ut eller tivcrftirls och 
bolaget har overfort i stort sett alla risker och ftirmAncr som lir fOrknippade med liganderlltten. 

Finansiella skuldcr las bort frAn balansrllkningen nllr fllrpliklelserna har rcglerats ellcr pA annal siitt upphorl. 

Leasi11g 
Samtliga leasingavtal kostnadsRlrs linjlirt over leasingperioden. 

/11komstskatt 
Aktuell skatt lir inkomstskatt for innevarande riikenskapsAr som avser Arets skauepliktiga resultat och den dcl av tidigare 
rlikenskapsArs inkomstskatt som annu inte har redovisats. 
Aktuell skatt vlirderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gliller pA balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skauemiissiga avdrag redovisas i den utstriickning 
det llr sannolikt all avdraget kan avriiknas mot llvcrskott vid framtida beskattning. 

l 
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Funnel Holding AB 
Org.nr. 556731-9248 

NOTER 

Fordri11gar och skulder i 111lii11dsk val11ta 
Monetllra fordringar och skulder i utHindsk valuta har rllknats om till balansdagens kurs. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omrllkning av monetllra poster redovisas i resuhatriikningen det 
rlikenskapsAr de uppkommer, antingen som en rorelsepost eller som en finansiell post utifrAn den underliggande 
affllrshllndelsen. 

Ko11cemredovis11i11g 
DotterRlretag 
DotterRlretag llr ft!retag i vilka moderRlretaget direkt ellcr indirekt innehar mer iin 50 % av rfistetalet eller pA annal slitt har 
ett bestlimmande inflytande. Bcstiimmande inflytande inneblir en riitt all utforma ell f!lretags finansiella och operativa 
strategier i syfte au erhAlla ekonomiska ffirdelar. Redovisningen av rfirelseffirvllrv bygger pA enhetssynen. Oct innebllr au 
fiSrvlirvsanalysen uppriillas per den tidpunkt da fdrvllrvaren f4r bestllmmande inflytande. FrAn och med denna tidpunkt ses 
filrvllrvaren och den ffirvllrvade enheten som en redovisningsenhet. Tillllmpningen av enhetssyncn inneblir vidare all alla 
tillgAngar (inklusive goodwill) och skulder samt intiikter och kostnader mcdriiknas i sin helhet liven rnr dclllgda 
dollerforetag. 
Anskaffningsvlirdet fijr dotterfilretag berllknas till summan av verkligt vllrde vid forvarvstidpunkten rnr erlagda tillgAngar 
med tillllgg av uppkomna och 6vertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som iir direkt hanftirliga till 
rorelsef6rviirvct samt eventuell tillllggskopeskilling. I forvlirvsanalysen faststlills det verkliga viirdet, med nAgra undantag, 
vid f6rvlirvstidpunkten av forvlirvade identifierbara tillgAngar och fivertagna skulder samt minoritetsintresse. 
Minoritetsintressc viirderas till verkligt vlirde vid f6rvlirvstidpunkten. FrAn och med forvlirvstidpunkten inkluderas i 
koncemredovisningen dct rnrvllrvade f!lretagets intlikter och kostnader, identifierbara tillgAngar och skulder liksom eventuell 
uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Med bakgrund till strukturen f6r prefcrensaktier har inget minoritetsintrcssc redovisats. 

Eliminering av transaktioner mellan konccrnf6retag och intresseforetag 
Koncerninterna fordringar och skulder, intlikter och kostnadcr och orcaliserade vinster eller ffirluster som uppkommer vid 
transaktioner mcllan konccrnforetag, climineras i sin helhet. Orcaliserade vinster som uppkommcr vid transaktioner med 
intresscforetag elimineras i den utstrlickning som motsvarar koncernens ligarandcl i f6retaget. Orealiserade forluster 
elimincras pA samma salt som orealiserade vinster, men cndast i den utstrlickning det intc finns nAgon indikation pA n4got 
nedskrivningsbehov. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 2 Personal 

Medelantalet anstiillda 
Medelantalet anstlillda bygger pa av 
bolaget betalda 
nlirvarotimmar relaterade till en 
normal arbctstid. 

Medelantal anstllllda har varit 
varav kvinnor 
varav mlin 

Not 3 Resultat rrAn andelar I 
koncernfflretag 

Utdelning 
Realisationsresultat 
Nedskrivningar 

S1d•9av 12 

Koncernen 
2020 

139,00 
29,00 

II0,00 

Koncernen 

2020 

0 
-252 

Q 
-252 

2019 

98,00 
16,00 
82,00 

2019 

0 
0 
0 
0 

Moderbolaget 
2020 

0,00 
0,00 
0,00 

Moderbolaget 

2020 

0 
0 
0 
0 

2019 

0,00 
0,00 
0,00 

2019 

244 705 
54 211 

-244 705 
54 211 
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Funnel Holding AB 
Org.nr. 556731-9248 

NOTER 

Not 4 Balanserade utglfter ffir 
utveckllngsarbeten och llknande 
arbeten 

lngAende anskaffningsvarde 
Arets aktiverade utgifter, 
internutveckling 
UtgAcnde ackumulerade 
anskaffningsvllrden 
lngAende avskrivningar 
Arets avskrivningar 
UtgAende ackumulcrade 
avskrivningar 
UtgAcnde redovisat varde 

Not 5 lnventarier, verktyg och 
lnstallationer 

lngAcnde anskaffningsviirde 
lnk6p 
Omklassificeringar 
Omrllkningsdifferens 
UtgAende ackumulerade 
anskaffningsvllrden 
Ingaende avskrivningar 
Omklassificeringar 
Arets avskrivningar 
Omriikningsdifferens 
UtgAende ackumulerade 
avskrivningar 
UtgAende rcdovisat vilrdc 

Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

76 500 48 141 

35 6112 28 lli 

112 119 76 500 
-32 884 -22 782 
-16499 - 0 I 2 

-42 383 -32 884 
62 736 43 616 

Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

3 853 I 972 
6612 I 881 

28 0 
____ -3_1 0 

10456 3 853 
-1 731 -898 

-28 0 
-I 883 -833 

66 0 

-3 576 -I 731 
6 880 2 122 

Sid• 10 av 12 

Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31 

0 0 

0 

0 0 
0 0 
0 Q 

0 0 
0 0 

Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 ___ o 
0 0 
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Funnel Holding AB 
Org.nr. 556731-9248 

NOTER 

Not 6 Andelar I koncerruoretag 
Moderbolaget 

Ftiretag 
Organlsatlonsnummer Siite 
Funnel AB 
559062-1263 Stockholm 
Funnel Equity AB 
559065-1344 Stockholm 

Uppglfter om eget kapltal och 
resultat 
Funnel AB 

Funnel AB 
lngAende anskaffningsvlirde 
Aiets anskaffningar 
fl)rsllljningar/utrangeringar 
UtgAende ackumuleradc 
anskaffningsvlirden 
lngAende nedskrivningar 
F6rsliljningar/u1rangeringar 
Arels nedskrivningar 
UtgAende ackumulerade 
nedskrivningar 
UtgAende redovisal vlirde 

Not7 Fordrlngar hos koncernffiretag 

lngAende anskaffningsvlirde 
AvgAende 
UtgAende ackumulerade 
anskaffningsvlirden 
UtgAende redovisal vlirde 

Not8 Ftirutbetalda kostnader och 
upplupna lntlikter 

Upplupna intlikter 
fl)rutbetalda hyror 
fl)rutbetalda kostnader 

Not9 Upplupna kostnader och 
rorutbetalda lntllkter 

Upplupna 11.iner 
Semesterl6ner 
Fl.irutbetalda inllikter 
Sociala avgiftcr 
Upplupna kostnadcr 

Kapltal-
andel % 

100,00% 

100,00% 

2020-12-31 

Redovlsat 
vlirde 

730 195 

0 

730 195 

Eget kapital 
207 300 

975 165 
0 

-244 970 

730 195 
-244 705 
244 705 

_____ 0. 

0 
730 195 

Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

113 869 
5 322 4888 
52.2.1 I D±'5. 

10726 6802 

Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

0 171 
4094 2 517 

46659 31 171 
I 171 644 
3 069 3 433 

54993 37 936 

StdJ II av 12 

2019-12-31 

Redovlsat 
viirde 

730 195 

265 

730 460 

Resultat 
-127 359 

160346 
814 869 

-50 

975 165 
0 
0 

-244 705 

-244 705 
730460 

Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 

7 454 
·1.454 

30229 
-22 775 

----~o ---~7~4=5~4 
0 7454 

Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31 

0 0 
0 0 

0 
0 0 

Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31 

0 0 
0 76 
0 0 
0 0 
0 0 
0 76 
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Funnel Holding AB 
Org.nr. 556731-9248 

NOTER 

Noter till kassaflodesanalysen 

Not IO Justering for poster som inte ingar 
i~ffiidet 

Avskrivningar 
Omriikningsdifferens 
Realisationsresultat 

Not 11 Eventualforpliktelser 

Foretagsinteckningar 
Andelar i dotterbolag 

Not 12 Vlisentllga hlindelser efter rlikenskapsirets slut 

Inga viisentliga hiindelser efter riikenskapsarets slut. 

Not 13 Definition av nyckeltal 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

VA.r revisionsberiittelse har liirnnats den I';. (J" 2021. 

Koncemen Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

18377 10935 0 0 
21 0 0 0 

_____ _:252 ----~o ----~Q ----~o 
18 146 10 935 0 0 

Koncernen Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Sodal2avl2 

42600 
0 

42600 

42 600 0 0 
o __ no 1_2_5 ___ 130 460 

42 600 730 195 730 460 

~~ 
Alston Zecha 
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Revisionsberattelse 

Till bolagssUlmman i Funnel Holding AB, org.nr 556731-9248 

Rapport om arsredovisningen och koncernredovlsnlngen 

Uttalanden 

Vi har utfOrt en revision av arsredovisningen och koncernredovisningen fOr Funnel Holding AB for Ar 2020. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen och koncemredovisningen upprattats I enlighet med 
llrsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella sttlllning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflOde for aret enligt 
arsredovisningslagen. FOrvaltningsberattelsen ar fOrenlig med arsredovisningens och koncernredovisningens 
Ovriga delar. 

Vi tillstyrker dArfOr att bolagsstamman faststaller resultatrtlkningen och balansrakningen fOr moderbolaget och 
koncernen. 

Grund f6r uttalanden 

Vi har utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. VArt 
ansvar enligl dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i fOrhAllande till 
moderbolaget och koncemen enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vArt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund tor vara uttalanden. 

Styrelsens och verkstallande dlrektorens ansvar 

Det ar styrelsen och verkstallande direktOren som har ansvaret fOr att arsredovisningen och 
koncernredovisningen upprattas och att de ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkstallande direktOren ansvarar aven tor den lnterna kontroll som de bedOmer ar nOdvandig for att uppratta en 
arsredovisning och koncemredovisning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprilttandet av arsredovisningen och koncemredovisningen ansvarar styrelsen och verkstallande direktOren 
for bedOmningen av bolagets och koncernens fOrmaga att fortsatta verksamheten. De upplyser, nar sa ar 
tillampligt, om fOrhallanden som kan paverka formagan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillllmpas dock inte om styrelsen och verkstallande direktOren avser 
att likvldera bolaget, upphOra med verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ till att gOra nagot av 
detta. 

Revisorns ansvar 

Vara mAI ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen och koncemredovisningen som 
helhet inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare slg dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att 
lamna en revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. Rimlig &akerhet ar en Mg grad av sakerhet, men ar 
ingen garanti fOr att en revision som utfOrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka 
en vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppstA pa grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrvantas paverka de ekonomiska beslut som 
anvandare fatter med grund i Arsredovisningen och koncemredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vart ansvar for revisionen av arsredovisningen och koncemredovisningen finns pa 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning ar en del av 
revisionsberlttelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 

Uttalanden 

Utover var revision av arsredovisningen och koncemredovisningen har vi aven utfOrt en revision av styrelsens och 
verkst!lllande direktOrens fOrvaltning fOr Funnel Holding AB fOr ar 2020 samt av ftirslaget till dispositioner 
betr!lffande bolagets vinst eller fortust. 

Vi tillstyrker att bolagsst!lmman disponerar vinsten enligt fOrslaget I fOrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens 
ledamoter och verkstallande direktOren ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Grund f6r uttalanden 

Vi har utfort revisionen enllgt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet 
Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i fOrhAllande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed I Sverige 
och har i Ovrigt fullgjort v4rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund fOr vAra uttalanden. 

Styrelsens och verkstillande dlrekt6rens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for fOrslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller ftirlust. Vid fOrslag 
till utdelning innefattar detta bland annal en bedomning av om utdelningen ar fOrsvarlig med hiinsyn till de krav 
som bolagets och koncemens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pa storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och st!Ulning i ovrigt. 

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och fOrvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland 
annal att fortlopande bedOma bolagets och koncemens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation ar utformad sA att bokfOringen, medelsfOrvaltningen och bolagets ekonomiska angelligenheter i 
Ovrigt kontrolleras pA ett betryggande satt. Den verksUlllande direktoren ska skOta den IOpande fOrvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de atg!lrder som !Ir nOdvandiga ftir att bolagets 
bokfOring ska fullgoras i Overensst!lmmelse med lag och for att medelsfOrvaltningen ska skOtas pA ett 
betryggande satt. 

Revisorns ansvar 

Vart mAI betr!lffande revisionen av forvaltningen, och d!lrmed vArt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta 
revisionsbevis fOr att med en rimlig grad av sllkerhet kunna bedOma om nagon styrelseledamot eller verksUillande 
direktOren i nagot vasentligt avseende: 

• foretagit nagon atg!lrd eller gjort sig skyldig till nAgon fOrsummelse som kan fOranleda 
ers!lttningsskyldighet mot bolaget 

pa nAgot annal s!itt handlat i strid med aktiebolagslagen, 4rsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vart mal betr!lffande revisionen av fOrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust, och d!lrmed vart 
uttalande om detta, ar att med rimlig grad av s!lkerhet bedOma om fOrslaget ar forenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig sakerhet ar en hag grad av s!lkerhet, men ingen garantl for att en revision som utfors enligt god 
revisionssed I Sverige alltid kommer att upptacka atgarder eller fOrsummelser som kan fOranleda 
ersllttnlngsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner av bolagets vinst eller fortust inte ar fOrenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vlllrt ansvar for revisionen av fOrvaltningen finns pa Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning ar en del av revlslonsber!lttelsen. 

Stockholm den 17 maj 2021 
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Peter Burholm 
Auktoriserad revisor 
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