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VIKTIG INFORMATION 

Informationen i detta dokument är framtaget som ett tillägg till den information som presenteras i det EU-

tillväxtprospekt som Bolaget tagit fram i samband med emissionen av units och noteringen på Spotlight 

Stock Market (”Spotlight”). Syftet med dokumentet är att komplettera med de uppgifter som anges i 

Spotlights regelverk men som inte är en del av ett EU-tillväxtprospekt. 
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Föreliggande dokument innehåller information   

om Tendo AB (”Tendo”) avseende följande: 

- Händelser i Bolagets utveckling 

- Kommentarer till den finansiella utvecklingen  

- Ägarförhållanden 

- Aktiekapitalets utveckling 

- Väsentliga avtal 

 

  

Tilläggsdokument avseende notering av 
Tendo AB på Spotlight Stock Market 
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2016
•Tendo grundas av Sofie Woge

•Teamet utökas och Pontus Renmarker samt Robin Gustafsson blir en del av Bolaget

2017

•Tendo blir antaget till OdenseRobotics StartupHub som är ett av världens främsta robotkluster

•Första prototypen av Tendo OneGrip färdigställs

•Tendo tar emot privata investeringar om totalt 3 275 000 SEK

•Bolaget tar emot bidrag från DigitaliseringsBoost och Vinnova om totalt cirka 620 000 SEK

2018

•Andra protypen av Tendo OneGrip färdigställs

•Tendo OneGrips användarvänlighet verifieras av en användare

•Bolaget tar emot bidrag från Vinnova, RobotUnion, InnoBoster och Ideon Innovation om totalt cirka 1 308 000 SEK

2019

•Tendo ingår partneravtal med Region Hovedstaden/Rigshospitalet specialistklinik för ryggmärgsskadade i Hornbæk, 
Danmark

•Trejde prototypen färdigställs

•Tendo blir av 200 sökanden från 32 länder utvalda som ett av Europas främsta robot-startup genom Horizion2020-
programmet "RobotUnion"

•Bolaget tar emot bidrag från RobotUnion, Vinnova och Ideon Innovation om totalt cirka 2 450 000 SEK

•Befintliga ägare investerar ytterligare 2 MSEK i Bolaget

•Tendo håller ett symposium på ISPO:s världskongress i Japan, med världsledande företag och forskare i publiken

2020

•Sofie Woge presenterar Tendo på TEDxOdenseWomen

•Tendo får patent godkänt i Sverige samt beviljat i Europa. Patentet omfattar Bolagets mekaniska lösning

•Tendo etablerar en plan för att kommersialisera Tendo OneGrip som en specialanpassad enhet

•Bolaget tar emot bidrag från Promobilia, RobotUnion och Ideon Innovation om totalt cirka 865 000 SEK

2021
•Teknologin i Tendo OneGrip optimeras ytterligare

•Tendo genomför en workshop tillsammans med medicinsk personal på Rehabmottagning spinal Orup i Höör, Sverige

 

HÄNDELSER I BOLAGETS UTVECKLING  
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

Inledning 

Tendos årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 samt 2020 har upprättats med tillämpning av 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).  

 

Finansiell kalender 

Aktivitet Datum 

Årsstämma 19 maj 2022 

Delårsrapport 1 19 maj 2022 

Halvårsrapport 17 augusti 2022 

Delårsrapport 3 7 november 2022 

 

Omsättning och resultat 

Räkenskapsåret 2020 

Tendos rörelseintäkter uppgick för perioden 

2020-01-01 – 2020-12-31 till 2 848 640 SEK. 

Rörelsens intäkter bestod av nettoomsättning 

om 7 100 SEK samt övriga rörelseintäkter om 

2 841 540 SEK. Nettoomsättningen utgjordes 

av försäljning inom Sverige (intäkter från 

föreläsningar genomförda av Bolagets VD) och 

de övriga rörelseintäkterna utgjordes av 

framför allt erhållna bidrag samt rörelseintäkter 

i Danmark. Rörelseresultatet för 

räkenskapsåret uppgick till -429 809 SEK och 

påverkades främst negativt av 

personalkostnader om -1 962 377 SEK och 

övriga externa kostnader om -1 264 556 SEK. 

De övriga externa kostnaderna bestod främst 

av konsultarvoden, kostnader för egna patent 

samt hyra för kontorslokaler. Årets resultat 

uppgick till -439 965 SEK.  

Räkenskapsåret 2021 

Bolagets rörelseintäkter för perioden 2021-01-

01 – 2021-12-31 uppgick till 1 465 042 SEK, 

vilket var en minskning i jämförelse med 

föregående år, vilket kan härledas till minskade 

finansiella bidrag. Rörelsens intäkter bestod av 

nettoomsättning, arkiverat arbete för egen 

räkning och övriga rörelseintäkter. 

Nettoomsättning uppgick till 5 070 SEK, 

arkiverat arbete för egen räkning till 1 374 894 

SEK och övriga rörelseintäkter till 85 078 SEK. 

Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick 

till -1 430 023 SEK och påverkades negativt av 

personalkostnader om -1 870 411 SEK samt 

övriga externa kostnader om -961 581 SEK. De 

övriga externa kostnaderna bestod främst av 

kostnader för egna patent, tillsynsavgifter 

myndigheter, hyra för kontorslokaler samt 

konsultarvoden. Det försämrade 

rörelseresultatet i jämförelse med föregående 

år är framför allt hänförlig en minskning av 

övriga rörelseintäkter, vilket huvudsakligen 

grundar sig i en minskning av erhållna bidrag 

och ersättningar för personal, en minskning av 

övriga erhållna bidrag samt en minskning av 

övriga rörelseintäkter i Danmark. Årets resultat 

minskade i jämförelse med föregående år och 

uppgick till    -1 480 018 SEK. 

 

Tillgångar och skulder 

Balansräkning per 2020-12-31 

Per 2020-12-31 uppgick tillgångarna i Tendo 

till 4 402 091 SEK. Bolagets tillgångar 

utgjordes till största del av kassa och bank om 

3 263 507 SEK samt balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten, 

hänförligt immateriella anläggningstillgångar, 

om 688 295 SEK. De immateriella 

anläggningstillgångarna uppgick under 

perioden till totalt 990 217 SEK. Bolagets 

kortfristiga fordringar uppgick till 148 367 SEK 

och bestod främst av förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter om cirka 87 043 SEK. 

Bolagets långfristiga skulder uppgick till 

458 335 SEK. Bolagets kortfristiga skulder 

uppgick till 576 794 SEK och bestod främst av 

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

om 381 389 SEK samt övriga skulder om 

150 588 SEK. Bolagets soliditet uppgick vid 

periodens utgång till 76 procent. Bolagets eget 

kapital uppgick vid samma tidpunkt till totalt 3 

366 962 SEK. 
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Balansräkning per 2021-12-31 

Per 2021-12-31 uppgick tillgångarna i Tendo 

till 6 883 765 SEK, vilket var en ökning i 

jämförelse med föregående år. Bolagets 

tillgångar utgjordes likt förra året till största del 

av kassa och bank om  

4 215 947 SEK samt balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten om 2 

063 189 SEK. Ökningen i jämförelse med 

föregående år grundar sig främst i att fler 

aktiviteter har avskrivits samt ökade 

patentkostnader. Kortfristiga fordringar 

uppgick till 365 779 SEK och bestod likt 

tidigare främst av förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter om 253 355 SEK. Bolagets 

långfristiga skulder ökade i jämförelse med 

föregående år och uppgick till totalt 4 325 412 

SEK och bestod av obligationslån om 3 

999 902 SEK samt övriga skulder om 325 510 

SEK. Övriga skulder avser långfristig del av lån 

via Almi Företagspartner. Bolagets kortfristiga 

skulder ökade i jämförelse med föregående år 

och uppgick till totalt 675 718 SEK, vilket främst 

bestod av upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter om 446 735 SEK, övriga 

skulder om 209 378 SEK och 

leverantörsskulder om 17 635 SEK. Bolagets 

soliditet uppgick vid tidpunkten till 27 procent. 

Bolagets eget kapital uppgick vid periodens 

utgång till 1 882 635 SEK, vilket var en 

minskning i jämförelse med föregående år, 

detta till följd av en ökad balanserad förlust och 

en minskning av årets resultat i jämförelse med 

föregående år, vilket kan härledas till bl.a. 

minskade finansiella bidrag. 

 

Kassaflöde 

Kassaflöde från räkenskapsåret 2020 

Tendos kassaflöde från den löpande 

verksamheten för perioden 2020-01-01 – 2020-

12-31 var negativt och uppgick till cirka -

211 765 SEK.  Posten påverkades främst 

negativt av resultat efter finansiella poster om 

cirka -439 965 SEK. Kassaflödet från 

investeringsverksamheten uppgick till cirka -

315 365 SEK och påverkades negativt av 

investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar (patent). Kassaflödet 

från finansieringsverksamheten uppgick till 

358 335 SEK och var hänförligt till upptagna lån 

om 358 335 SEK. Bolagets likvida medel 

uppgick vid periodens slut till 3 263 507 SEK. 

Kassaflöde från räkenskapsåret 2021 

Bolagets kassaflöde från den löpande 

verksamheten för perioden 2021-01-01 – 2021-

12-31 försämrades i relation till föregående år 

och uppgick till cirka -1 539 743 SEK. Posten 

påverkades främst negativt av resultat efter 

finansiella poster om cirka -1 480 018 SEK 

(hänförligt till minskade finansiella bidrag) och 

förändring av kortfristiga fordringar om cirka -

213 036 SEK. Kassaflödet från 

investeringsverksamheten uppgick till cirka -1 

374 894 SEK vilket är hänförligt investeringar i 

immateriella anläggningstillgångar om -1 

374 894 SEK. Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten under perioden 

2021-01-01 – 2021-12-31 uppgick till 3 867 077 

SEK och var hänförlig upptagna lån om 3 

867 077 SEK (brygglån inför förestående 

emission av units). Bolagets likvida medel 

uppgick vid utgången av perioden till 4 

215 947 SEK.  

 

Investeringar 

I tabellen nedan redovisas bokförda värden 

avseende Bolagets anläggningstillgångar för 

de räkenskapsår som omfattas av den 

historiska finansiella informationen som ingår i 

prospektet. Immateriella 

anläggningstillgångar avser balanserade 

utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

arbeten, och koncessioner, patent, licenser, 

varumärken samt liknande rättigheter. För mer 

information om Bolagets patent, hänvisas till 

avsnittet ”Verksamhetsöversikt – Patent och 

övriga immateriella rättigheter” i tillhörande 

prospekt. Tendo har inga materiella 

anläggningstillgångar. 

 

Bolaget kommer fortsätta att investera i 
produktutveckling och patent. Huvudsakliga 
investeringar i verksamheten avser kostnader 
relaterade till utvecklingen av Bolagets produkt 
Tendo OneGrip. Bolaget har sedan den 
senaste rapportperiodens utgång den 31 
december 2021 fram till datumet för 
dateringen av prospektet inte genomfört några 
väsentliga investeringar. Bolaget har heller 
inga väsentliga pågående investeringar eller 
planerade investeringar för vilka fasta 
åtaganden redan gjorts.

 



 4             TILLÄGGSDOKUMENT TENDO AB  

(SEK) 2021 2020 

Immateriella anläggningstillgångar 2 302 039 990 217 

Summa anläggningstillgångar 2 302 039 990 217 

 

Principer för aktivering och avskrivningar 

Bolaget redovisar internt upparbetade 

immateriella anläggningstillgångar enligt 

aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga 

utgifter som avser framtagandet av en internt 

upparbetad immateriell anläggningstillgång 

aktiveras och skrivs av under tillgångens 

beräknade nyttjandeperiod, under 

förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 

2012:1 är uppfyllda. 

Vid redovisning av utgifter för utveckling 

tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att 

utgifter som uppkommit under 

utvecklingsfasen redovisas som tillgång när 

samtliga nedanstående förutsättningar är 

uppfyllda: 

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den 

immateriella tillgången så att den kan 

användas eller säljas. 

- Avsikten är att färdigställa den immateriella 

anläggningstillgången så att den kan 

användas eller säljas. 

- Förutsättningarna finns för att använda eller 

sälja den immateriella anläggningstillgången. 

- Det är sannolikt att den immateriella 

anläggningstillgången kommer att generera 

framtida ekonomiska fördelar. 

- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, 

ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja 

den immateriella anläggningstillgången. 

- De utgifter som är hänförliga till den 

immateriella anläggningstillgången kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Bolagets tillämpade avskrivningstider för 

koncessioner, patent, licenser och varumärken 

är 20 procent. 
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Ägarförteckning per den 31 december 2021  

Nedanstående tabell presenterar samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av 

kapitalet eller rösterna i Bolaget per den 31 december 2021. 

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%) 

Sofie Woge1 1 261 000 34,06 

Robin Gustafsson2 606 500 16,38 

Pontus Renmarker3 606 500 16,38 

Escitura AB (Mats och Erik Mared) 567 500 15,33 

Bertil Allard Holding (Bertil Allard) 567 500 15,33 

Övriga 93 000 2,52 

Totalt 3 702 000 100,00 
 

1 Grundare, VD och styrelseledamot i Bolaget. Har ett samboförhållande med styrelseledamot Robin Gustafsson.  
2 Medgrundare och styrelseledamot i Bolaget. Har ett samboförhållande med VD Sofie Woge. 
3 Medgrundare och styrelseledamot i Bolaget. 

 

Ägarförteckning vid fulltecknad emission 

Nedanstående tabell presenterar samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av 

kapitalet eller rösterna i Bolaget efter initial emission av units, under förutsättning att emissionen 

fulltecknas 

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%) 

Sofie Woge1 1 261 000 19,46 

Robin Gustafsson2 606 500 9,36 

Pontus Renmarker3 606 500 9,36 

Escitura AB (Mats och Erik Mared) 567 500 8,76 

Bertil Allard Holding (Bertil Allard) 567 500 8,76 

Övriga 93 000 1,44 

Tecknat genom IPO 2 778 000 42,87 

Totalt 6 480 000 100,00 
 
1 Grundare, VD och styrelseledamot i Bolaget. Har ett samboförhållande med styrelseledamot Robin Gustafsson.  
2 Medgrundare och styrelseledamot i Bolaget. Har ett samboförhållande med VD Sofie Woge. 
3 Medgrundare och styrelseledamot i Bolaget. 

 

. 
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 

Aktiekapital 

• Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 SEK 

och högst 2 000 000 SEK. 

• Antalet aktier ska vara lägst 3 700 000 och 

högst 14 800 000 aktier. 

• Registrerat aktiekapital är idag 518 280,00 

SEK fördelat på 3 702 000 aktier. 

• Kvotvärde är 0,14 SEK. 

• Aktierna har emitterats enligt 

Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska 

kronor (SEK). 

• Det finns ett aktieslag. Envar aktie berättigar 

till en (1) röst på bolagsstämma. 

• Tendos aktiebok förs av Euroclear Sweden 

AB. Aktieägare i Tendo erhåller inga fysiska 

brev. Samtliga transaktioner med Bolagets 

aktier sker på elektronisk väg genom 

behöriga banker och 

värdepappersförvaltare. Nyemitterade 

aktier registreras på person i elektroniskt 

format. 

• Emissionsinstitut och kontoförande institut 

är Nordic Issuing med postadress 

Stortorget 3, 211 22 Malmö. 

• Aktiens ISIN-kod är SE0017486426. 

• Aktiens kortnamn är TENDO. 

• CFI: ESVUFR 

• FISN: TENDO/SH 

 

Aktiekapitalets utveckling 

Nedanstående tabell presenterar aktiekapitalets utveckling i Bolaget. 

År Händelse Pris per 
aktie (SEK) 

Ökning av 
antalet 

aktier 

Ökning av 
aktiekapital 

(SEK) 

Totalt antal 
aktier 

Totalt 
aktiekapital  

(SEK) 

Kvotvärde 
per aktie 

(SEK) 

2016 Nybildning - 5 000 50 000 5 000 50 000 10 

2017 Nyemission 1 365,00 550 5 500 5 550 55 500 10 

2017 Nyemission 2 451,00 1 306 13 060 6 856 68 560 10 

2019 Nyemission 3 650,00 548 5 480 7 404 74 040 10 

2022 Aktieuppdel
ning (500:1) 

- 3 694 596 - 3 702 000 74 040 0,02 

2022 Fondemissio
n 

- - 444 240 3 702 000 518 280 0,14 

2022 Emission av 
units* 

6,75 2 778 000 388 920 6 480 000 907 200 0,14 

2023 Optionsinlös
en TO 1** 

8,10 1 389 000 194 460 7 869 000 1 101 660 0,14 

*Förestående emission av units under förutsättning av fullteckning. 

**Förutsätter fulltecknad initial emission och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 till högsta lösenkurs. 
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VÄSENTLIGA AVTAL  

Nedan följer en sammanfattning av befintliga väsentliga avtal som Bolaget ingått och som innehåller 

rättigheter eller förpliktelser som är av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet. Bolaget har 

sedan dateringen av prospektet och detta tilläggsdokument inte ingått några nya väsentliga avtal. 

Avtal 

Hyresavtal med Ideon Innovation (Lund 

Business Incubator AB)  

Tendo har ett hyresavtal med Ideon 

Innovation (Lund Business Incubator AB) som 

inleddes den 15 februari 2022 och löper tills 

vidare, med en uppsägningstid om en månad. 

Avtalet avser hyra av kontorslokaler samt 

rådgivning från Ideon Innovation. 

 

Uppdragsavtal med BioFinans AB 

Tendo har ett uppdragsavtal med BioFinans 

AB som inleddes den 24 januari 2022 och 

löper till och med den 24 januari 2023, med en 

uppsägningstid om två månader. Avtalet avser 

inhyrning av en CFO. 

 

Uppdragsavtal med Mazars AB 

Tendo har ett uppdragsavtal med Mazars AB 

som inleddes den 15 december 2021 och 

löper tills vidare utan någon avtalad 

uppsägningstid. Avtalet avser 

revisionsuppdrag.  

 

Konsultavtal med Blanking Design AB 

Tendo har ett konsultavtal med Blanking 

Design AB som inleddes den 10 februari 2022 

och löper till och med den 6 februari 2023, där 

uppdragsgivaren har rätt att när som helst, 

med omedelbar verkan, avbeställa 

uppdraget. Avtalet avser konsulttjänster för 

produktutvecklingsarbete. 

 

Försäkringsavtal med If Försäkring AB 

Tendo har ett försäkringsavtal med If 

Försäkring AB som inleddes den 1 november 

2021 och löper till och med den 31 oktober 

2022. Försäkringsavtalet omfattar egendom-, 

ansvar- och personförsäkring. 

 

Avtal avseende rättigheter med Micro Technic 

A/S 

Tendo har ett avtal med Micro Technic A/S 

som upprättades den 11 oktober 2020. 

Avtalet omfattar förvärv av rättigheter, vilket 

beskrivs mer ingående i tillhörande prospekt 

(avsnittet ”Verksamhetsöversikt – Patent och 

övriga immateriella rättigheter”).  

 

Letter of intent med Rigshospitalets 

specialistklinik för ryggmärgsskadade i 

Hornbæk 

Tendo har slutit ett letter of intent med 

Rigshospitalets specialistklinik för 

ryggmärgsskadade i Hornbæk, som 

upprättades den 16 april 2020 och gäller 

tillsvidare. Detta avtal syftar till att utvärdera 

Tendos produkt så snart situationen i Covid-

19-pandemin är under kontroll. 

 

Krediter och annan finansiering 

Låneavtal med Almi Företagspartner 

Den 18 juli 2019 beviljades Tendo en kredit via 

Almi Företagspartner om totalt 1 MSEK med 

en kredittid om 60 månader. Bolaget har av 

krediten nyttjat/lånat totalt 550 000 SEK, varav 

100 000 SEK lyftes i november 2019 och 

450 000 i november 2020. Lånet var 

amorteringsfritt de första 18 månaderna. Den 

årliga räntesatsen är 4,55 procent månad ett 

till tolv och uppgår fr.o.m. månad 13 till 9,09 

procent, vilket gäller till dess att kredittiden 

löper ut, dvs. år 2024. Tendo har sedan 

årsskiftet 2020/2021 inte rätt att nyttja mer av 

krediten. Lånebalansen uppgick per den 31 

december 2021 till cirka 460 000 SEK (cirka 

135 000 SEK som kortfristig del av långfristig 

skuld, och cirka 325 000 SEK som långfristig 

del), vilket i sin helhet ska återbetalas med 

erhållen emissionslikvid under Q2 2022. 

Allmänna bidrag och statligt stöd 

Tendo har mellan åren 2017–2020 mottagit 

finansiering genom bidrag, utmärkelser och 

statlig finansiering om totalt cirka 5,3 MSEK. 

Detta har mottagits från bl.a. Vinnova, 

RobotUnion, Ideon Innovation och 

Promobilia. 
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