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Styrelsen och verkställande direktören för Polynom Investment AB (publ) avger följande årsredovisning 
för räkenskapsåret 2020. 
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
  

Förvaltningsberättelse 
  
Information om verksamheten 
  
Företaget med säte i Malmö (Bunkeflostrand) registrerades år 2017 och bolaget skall genomföra 
långsiktiga investeringar där majoriteten ska ha en hög avkastningspotential i förhållande till en hanterbar 
risknivå. Bolaget kan också äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 
 
Om du har mycket kapital, kunskap och rätt kontakter kan du få access till en värld med attraktiva 
specialinvesteringar som allmänheten normalt aldrig hör talas om. Det kan till exempel vara private 
placements, pre-IPOs, brygglån med hög ränta eller teckningsåtaganden vid börsnoteringar. Dylika 
specialinvesteringar brukar över tid ha betydligt högre snittavkastning än den som allmänheten kan uppnå 
via mer normala investeringar som fonder, sparkonton och noterade aktier.  
 
Polynom vill hjälpa vanliga människor att få indirekt tillgång till denna högre avkastning vilket man får 
genom att bli delägare i Polynom. En av hakarna med många specialinvesteringar är att minsta godkända 
belopp ofta kan vara en miljon kronor eller mer. Det är extremt mycket pengar för de flesta men för 
Polynoms nuvarande 200 delägare är det bara 5000 kr vardera.  
 
Polynom har också ambitionen att utvecklas till ett levande investerarcommunity där våra fyra värdeord 
är vår ledstjärna: 
  

1. Lönsamt - Polynom söker aktivt efter investeringar som har en bra avkastningspotential i 
förhållande till risken. 
 

2. Lärorikt - Polynoms grundare har undervisat i finansiell intelligens under många år och tycker 
det är kul att öka kunskapen och engagemanget hos Polynoms delägare. Detta sker via 
pedagogiska nyhetsbrev, regelbundna studiebesök till våra portföljinnehav samt olika 
delägarträffar både digitala och fysiska 3-4 gånger per år. 
 

3. Lustfyllt - det finns många allvarliga och lite tråkiga investmentbolag. Vi tror att det är fullt 
möjligt att driva en allvarlig verksamhet och samtidigt ha lite kul också. Härvidlag har vi svenska 
Spiltan och amerikanska Berkshire Hathaway som förebilder som tydligt visat att det är fullt 
möjligt att nå båda målen. Vi vill bygga ett levande investmentbolag där vi på sikt hoppas kunna 
uppnå samma långsiktiga relation och ömsesidiga lojalitet med våra delägare. 
 

4. Långsiktighet - ränta på ränta-effekten är en extremt mäktig kraft om man studerar effekterna på 
längre tidsperioder t ex plus 30 år. Vi vill bygga ett investmentbolag med evigt liv där långsiktiga 
delägare ska kunna skörda frukterna av att de just är långsiktiga delägare.  
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Bolagets portföljvärde ökade från 45,1 MSEK 2020-01-01 till 112,5 MSEK. 26 MSEK var kapitaltillskott 
från befintliga och nya delägare (ett 50-tal under året), resten var värdeökning på våra innehav. 
 
Polynoms portfölj avkastade 59,9 % under 2020 jämfört med 14,6 % för Stockholmsbörsen allshare-index 
inkl utdelning (OMXSCAPGI).  
 
Under räkenskapsåret har viruset Covid-19 brutit ut. Styrelsen bedömer att utbrottet inte har haft en 
påverkan på bolagets resultat och ställning. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande 
åtgärder för att begränsa eventuella effekter. Den lilla börskraschen i feb-mars hade snarare positiv 
påverkan då den dels inte påverkade bolagets onoterade innehav men samtidigt gjorde det möjligt att 
komma in mycket billigt i nya investeringar under mars-maj. 
 
Ägarförhållanden 
Under året har nyemissioner genomförts och därmed har ägandet breddats. Ingen enskild ägare innehar 
mer än 10% av aktierna. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsåret och förväntad framtida utveckling 
Under februari gav vi ut enkla skuldebrev med kvittningsrätt för ca 14 Mkr som kan kvittas till aktier i 
juni 2021. I mars gav vi ut brygglån för ca 26 Mkr med löptid till december 2021. 
 
Polynoms portfölj värderades till 147 Mkr 210331 vilket motsvarade en uppgång på 16,8 % under årets 
första kvartal. Merparten av uppgången kom från värdeökningar i några av våra största onoterade 
innehav. Detta var 2,5 % bättre än OMXSCAPGI. 
 
Under 2021 ska vi professionalisera vår verksamhet på olika sätt. Vi har redan blivit ett publikt bolag och 
tillsatt en bra styrelse och revisor. Arbetet med att ta fram vårt första riktiga EU-tillväxtprospekt bör vara 
klart i juni. I samma månad bör Polynom också bli anslutet till Euroclear. En hemsida ska lanseras under 
april. Vi genomför även en intern process där vi tar fram styrdokument, investeringspolicy, checklistor 
och annan formalia som minskar beroendet av enskilda individers kunskap. 

Vi kommer även att fortsätta ta emot många nya delägare då det finns ett stort intresse att vara med i 
vårt investerarcommunity. Vidare kommer vi att börja organisera stora delägarträffar igen till hösten när 
de flesta har blivit vaccinerade. 
  

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2017/18   
Nettoomsättning 0 0 0     
Resultat efter finansiella poster 19 567 -201 -22     
Balansomslutning 101 018 39 949 8 049     
Soliditet (%) 81,8 -0,6 0,0     
            

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. 
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Förändring av eget kapital 
  Aktie- Ej registrerat Överkurs- Balanserat Årets Totalt 
  kapital aktiekapital fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 50 000  0 -21 547 -200 594 -172 141 
Nyemission 14 486 000  28 660 980   43 146 980 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:    -200 594 200 594 0 
Pågående nyemission  6 443 000 17 007 250   23 450 250 
Årets resultat      16 246 423 16 246 423 
Belopp vid årets utgång 14 536 000 6 443 000 45 668 230 -222 141 16 246 423 82 671 512 
       
       
       
       

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
ansamlad förlust -222 141 
fri överkursfond 45 668 230 
årets vinst 16 246 423 
 61 692 512 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 61 692 512 
 61 692 512 
  
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31   

  

 

 

 
 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.           
Övriga rörelseintäkter   852 092   210 000   
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   852 092   210 000   
            
Rörelsekostnader           
Övriga externa kostnader   -546 357   -76 564   
Personalkostnader 2 -1 221 271   -398 856   
Övriga rörelsekostnader   -1 816   0   
Summa rörelsekostnader   -1 769 444   -475 421   
            
Rörelseresultat   -917 352   -265 421   
            
Finansiella poster           
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar   22 954 466   30 000   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   190 624   35 734   
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och 
kortfristiga placeringar   -2 653 951   0   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -6 566   -907   
Summa finansiella poster   20 484 573   64 827   
            
Resultat efter finansiella poster   19 567 221   -200 594   
      
Bokslutsdispositioner      
Förändring av periodiseringsfonder                                                  -2 022 000  0  
Summa bokslutsdispositioner                                                         -2 022 000              0  
            
Resultat före skatt   17 545 221   -200 594   
            
Skatter           
Skatt på årets resultat   -1 298 798   0   
            
Årets resultat   16 246 423   -200 594   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31   
  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 1 519 946   0   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 66 076 542   0   
Andra långfristiga fordringar 5 25 664 110   34 856 899   
Summa finansiella anläggningstillgångar   93 260 598   34 856 899   
            
Summa anläggningstillgångar   93 260 598   34 856 899   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Övriga fordringar   2 992 733   1 237 296   
Summa kortfristiga fordringar   2 992 733   1 237 296   
            
Kortfristiga placeringar           
Övriga kortfristiga placeringar   1 019 986   2 197 320   
Summa kortfristiga placeringar   1 019 986   2 197 320   
            
Kassa och bank           
Kassa och bank   3 744 371   1 657 128   
Summa kassa och bank   3 744 371   1 657 128   
            
Summa omsättningstillgångar   7 757 090   5 091 744   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   101 017 688   39 948 643   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31   
  

 

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Aktiekapital   14 536 000   50 000   
Ej registrerat aktiekapital   6 443 000   0   
Summa bundet eget kapital   20 979 000   50 000   
            
Fritt eget kapital           
Fri överkursfond   45 668 230   0   
Balanserat resultat   -222 141   -71 547   
Årets resultat   16 246 423   -200 594   
Summa fritt eget kapital   61 692 512   -272 141   
            
Summa eget kapital   82 671 512   -222 141   
      
Obeskattade reserver      
Periodiseringsfonder  2 022 000  0  
Summa obeskattade reserver  2 022 000  0  
      
Kortfristiga skulder           
Förskott från kunder   250 000   0   
Leverantörsskulder   123 168   0   
Skatteskulder   1 279 185   0   
Övriga skulder   14 275 748   40 170 784   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   396 075   0   
Summa kortfristiga skulder   16 324 176   40 170 784   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   101 017 688   39 948 643   
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Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).  
 
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Övergången har inte föranlett någon ändring i redovisningsprinciperna. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Finansiella instrument 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. 
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.  
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 
 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 
 
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
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Not 2 Medelantalet anställda 
  2020 2019   
        
Medelantalet anställda 2 1   
        

  
Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 0 0   
Inköp 1 519 946 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 519 946 0   
        
Utgående redovisat värde 1 519 946 0   
        

  
Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 0 0   
Inköp 67 233 285 0   
Försäljningar -17 811 376 0   
Omklassificeringar 19 308 584 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 68 730 493 0   
        
Årets nedskrivningar -2 653 951 0   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 653 951 0   
        
Utgående redovisat värde 66 076 542 0   
        

  
Not 5 Andra långfristiga fordringar 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 34 856 899 8 000 000   
Tillkommande fordringar 35 514 110 26 856 899   
Avgående fordringar -25 398 315 0   
Omklassificeringar -19 308 584 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 664 110 34 856 899   
        
Utgående redovisat värde 25 664 110 34 856 899    
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Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Bolaget har inga ställda säkerheter och det är av styrelsens bedömning att inga eventualförpliktelser finns. 
 
 
Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Bolaget är från och med 2021-02-05 publikt. Under februari gav vi ut enkla skuldebrev med kvittningsrätt 
för ca 14 Mkr som kan kvittas till aktier i juni 2021. I mars gav vi ut brygglån för ca 26 Mkr med löptid 
till december 2021. 
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