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Bonzun AB (publ) Delårsrapport juli – september 2021
VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Väsentliga händelser under juli-september

juli-september 2021

373 +1 135% -2 200
tkr

Nettoomsättningen uppgick
till 373 (26) tkr.

tkr

Ökning av omsättningen jämfört
med tidigare period

Resultat efter skatt uppgick
till -2 200 (-2 262) tkr

• Bolaget erhöll villkorat godkännande för fortsatt handel av
Bonzun på Nasdaq First North Growth Market den 31 augusti 2021.
• En extra bolagsstämma beslutade den 30 september 2021
- att fullfölja förvärvet i enlighet med det villkorade avtal om
omvänt förvärv som ingicks den 7 juni 2021
- att ändra firma från Papilly AB (publ) till Bonzun AB (publ)
- att välja en delvis ny styrelse med Håkan Johansson som ny
ordförande samt Josefin Bin Jung som ny ledmot
- en sammanläggning av aktier där 100 gamla aktier blir 1 ny.

• Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,00 (-0,01) kr.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till – 1 507 (-1 376) tkr.

• Bonnie Roupé utsågs till ny verkställande direktör i Papilly
den 6 juli 2021.

• Eget kapital vid periodens utgång uppgick i moderbolaget till 105 353 tkr och i koncernen 74 097 tkr.

• Lån samt lånelöften har erhållits på totalt 8,4 Mkr .

• Soliditeten vid periodens utgång var i moderbolaget 93 (69) procent och i koncernen 85 (-) procent.
• Likvida medel uppgick vid periodens utgång i moderbolaget till 2 131 (2 748) tkr och i koncernen 2 566 (-) procent.

Väsentliga händelser under januari-maj

januari-september 2021

• En avsiktsförklaring ingicks den 16 april 2021 om att förvärv av samtliga
aktier i Bonzun Health Information AB, innebärande ett s k omvänt
förvärv.

627 +59%
tkr

Nettoomsättningen uppgick
till 627 (395) tk

Ökning av omsättningen
jämfört med tidigare period

-6833

tkr

• Avsiktsförklaringen om förvärv av My-E-Health avbröts i mars.
• Den 7 juni 2021 slöts avtal om att fullfölja förvärvet givet godkännande
från Nasdaq.

Resultat efter skatt uppgick
till -6 833 (-6 850) tkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,01(-0,02) kr.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 088 (-4 746) tkr.

• Första handelsdag på Nasdaq som Bonzun den 13 oktober 2021.
• Bolagets digitala program lanseras som Bonzun Evolve.
• Bolagets har ingått avtal med KTH, IVL Svenska miljöinstitutet och
transportföretagen om att ge delar av personalen tillgång till
tjänsten Bonzun Evolve
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VD ORD

Bonzuns vision är att vara marknadsledande inom patientstöd för
IVF-behandlingar och en ledande aktör inom digitala lösningar för
stresshantering. Med vårt motto ”Life improved” som ledstjärna har
det omvända förvärvet av Papilly gett oss en viktig plattform
i en noterad miljö på vägen mot våra mål, och jag är stolt över
att kunna presentera Bonzuns första delårsrapport som
noterat bolag.
På Bonzun har vi en global approach i allt vi gör. Med fokus på
uppskalning och utökad närvaro på flera plan har vi en spännande tid framför oss. Ett av sex par kämpar med infertilitet och
vår ambition är att göra en verklig skillnad i livet för så många
människor som möjligt. Behovet är stort och Bonzun erbjuder
en väg genom svåra tider.
Vår unika tjänst för par som genomgår fertilitetsbehandling
har redan visat sig öka antalet IVF-cykler med 115 procent och
sannolikheten för att bli gravid med 49 procent genom att
kraftigt sänka drop out rate. Med en D2C-strategi kombinerad
med partnerskap med IVF-kliniker står vi i startgroparna av
en aggressiv uppskalning med sikte på 50 000 betalande
användare inom några år.
Genom sommarens omvända förvärv har vi expanderat våra
tjänster och även kunnat tillgodogöra oss synergier mellan de
två affärsområdena. Den här kvartalsrapporten är den första
med bolagets nya namn och den nya strukturen, men eftersom
det omvända förvärvet ägde rum 30:e september, alltså vid tredje
kvartalets utgång, reflekterar den inte Bonzun IVF:s verksamhet.
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För att hålla en hög nivå inom produktutveckling och på den service
vi tillhandahåller våra kunder är det viktigt för oss att ha ett tech team
in-house. Tidigare har Papilly haft all teknikutveckling externt, dessa avtal
sägs nu upp och vi har genom det omvända förvärvet tagit in Bonzuns
techteam som kommer hantera både Bonzun IVF och Bonzun Evolve (som
tidigare kallades Stressprogrammet), vilket gör oss mycket mer agila, snabbfotade
och inte minst konkurrenskraftiga. Vi arbetar enormt mycket med att förbättra och
finna nya innovativa lösningar för våra tjänster och vårt starka tech team om tio
personer gör detta möjligt. Just nu arbetar vi med att flytta teknisk support och
utveckling av Bonzun Evolve till våra servrar, samt planera för att göra Bonzun

Evolve till en app för att bredda publiken. Vi ser en stor potential för Bonzun Evolve,
särskilt i dessa post-pandemi tider.
En bekräftelse på det är att vi redan i den här kvartalsrapporten kan se avtrycket av
våra ansträngningar, med en försäljningsökning på 59% jämfört med tidigare period*
och denna förändring är fortfarande bara i sin linda. Vi är övertygade om att vi kommer fortsätta se en försäljningsökning för Bonzun Evolve mot svenska företag.
Kostnaderna är högre än intäkterna, vilket är att förvänta sig med hänsyn till den
tillväxtfas Bonzun befinner sig i. Vi genomgår ett stort förändringsarbete för att
växa och driva affären framåt, och vårt primära fokus är att skala upp Bonzun IVF.
Målet är att bli det ledande digitala stödet för kvinnor som genomgår psykiskt
påfrestande IVF-behandlingar för att bli gravida.
Bonzun IVF säljs idag direkt mot konsument via App store, och affärsidén är enkel.
IVF-behandlingar är emotionellt påfrestande och kostsamma, och patienter väljer
idag att betala för appen själva eftersom de blir hjälpta av den. Därtill kommer
vi även återuppta försäljningen mot IVF kliniker och läkemedelsbolag nu när
restriktionerna börjar lätta på många marknader. Eftersom drop-out rate ligger på
30–50 procent efter en misslyckad IVF-cykel, trots att det krävs i snitt tre cykler
för en graviditet, finns därför det starka incitament för alla inblandade att avhjälpa
patienternas påfrestningar. Detta för att de ska orka göra de ytterligare behandlingar som statistiken visar att det krävs för att bli gravida. Med appen Bonzun IVF
kan kliniker och läkemedelsbolag minska drop out rate efter en första misslyckad
cykel från 60 procent till 18 procent, och därmed både öka sannolikheten för
att bli gravid samtidigt som IVF-klinikerna kan sänka sina personalkostnader för
kundtjänst och spara tid.
Bonzuns målsättning är att inom 3–5 år vara helt marknadsledande som patientstöd för IVF-behandlingar. Digital hälsa är en het bransch, men sjukvården är inte
alltid snabb att ta till sig nya arbetssätt. Förändring tar tid men med ett
fantastiskt team, ett unikt produkterbjudande och ett starkt strukturellt stöd för
efter-frågan på våra tjänster har vi all anledning att se ljust på framtiden och
förvänta goda resultat av hela teamets hårda arbete.
Bonnie Roupé, verkställande direktör
*) Omsättningen januari–september är 627 tkr 2021 jämfört med januari–september 2020 då omsättningen var
395 tkr. Värt att notera är att omsättningen juli–september 2021 är 373tkr. Under samma period 2020 var omsättningen
26 tkr vilket ger en ökning på 1 135 procent.
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VERKSAMHETEN

Verksamheten under
januari-september
Den stora händelsen under perioden var det omvända förvärvet av Bonzun
som slutligen godkändes vid en extra bolagsstämma den 30 september 2021.
Bakgrunden var följande:
I april ingick Papilly en avsiktsförklaring att förvärva samtliga aktier i Bonzun
Health Information AB. Bonzun utvecklar och säljer digitalt stöd inom hälsa,
primärt för IVF-behandlingar, där tydliga digitala synergier identifierades.
Avsiktsförklaringen innebar att Bonzuns ägare, givet bolagsstämmans godkännande, i den sammanslagna konstellationen skulle erhålla en 65 procent
ägarandel. Förvärvet var därmed att betrakta som ett s k omvänt förvärv. Då
Nasdaq fann att förvärvet skulle innebära att Papilly genomfört en genomgripande verksamhetsförändring erhöll Papilly observationsstatus i april. Papilly
och Bonzun presenterade sedan Nasdaq en verksamhetsbeskrivning och erhöll
ett villkorat godkännande den 31 augusti 2021.

Övriga operativt verksamma personer i bolaget är följande:
Josefin Svensson, COO
Olof Hermelin, CFO
Anish Tamrakar, CTO
Emma Wichman, CMO
I övrigt har följande rapporterats i bolaget (Papilly):
Avsiktsförklaringen om förvärv av My E-Health, som ingicks i november 2020,
avbröts i början av mars sedan förutsättningar för affär inte bedömts finnas längre.
I början av året ingick Papilly avtal med Hanken Svenska Handelshögskolan i
Helsingfors gällande leverans av Papillys digitala program för förebyggande
stress-hantering och ökat självledarskap för en doktorand-grupp.
Under maj månad bytte bolaget Certified Advisor till G&W Fondkommission.

På den extra bolagsstämman den 30 september 2021 beslutades således att
fullfölja förvärvet, vilket även innebar ändring av firma till Bonzun AB (publ),
och val av styrelse som inkluderar följande personer:
Håkan Johansson, ordf
Sverker Littorin, ledamot
Jacob Dalborg, ledamot
Josefine Bin Jung, ledamot
Bonnie Roupé, verkställande direktör i Bonzun, utsågs till ny verkställande direktör
i juli månad. Maria Kullman, som varit Papillys verkställande direktör, kvarstod i en
rådgivande roll i bolaget fram till början av oktober 2021.
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Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls den 18 maj 2021, fattades beslut om
omval av styrelseledamöterna Sverker Littorin, Henrik Källén och Jacob Dalborg,
medan Leni Ekendahl, Kajsa Räftegård och Anders Tengström avböjt omval.
Sverker Littorin valdes till styrelsens ordförande.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång

Övrigt

Första handelsdag hos Nasdaq under namnet Bonzun var den 13 oktober 2021.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med regelverket K3, Årsredovisningslagen
(ÅRL) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer, om inget annat anges nedan, med de redovisningsprinciper
som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Sammanläggning av bolagets aktie har genomförts, innebärande att 100 aktier
blev 1 aktie och där handeln efter detta startade den 25 oktober 2021.
Bolagets digitala program har börjat lanseras som Bonzun Evolve.

Finansiering samt kommentar om kassaflödet
Papilly slöt i februari ett låneavtal på 2,0 Mkr med Dividend Sweden AB, vilket
sedan kom att utökas med ytterligare 0,5 Mkr i juni. Samtidigt erhöll bolaget även
ett lån om 0,5 Mkr från BGL Consulting AB.
Under juli-augusti erhöll Papilly tillsammans med Bonzun ytterligare lån samt
lånelöften om totalt 8,4 Mkr varav 2,5 miljoner var villkorat av bolagsstämmans
godkännande av den föreslagna affären för fortsatt drift de kommande 12 månaderna. Detta var ett krav från Nasdaq för att kunna bli åternoterad. Kvarvarande
outnyttjade lån och lånelöften per den 30 september 2021 uppgick till 5 100 tkr.
Bonzun redovisade per den 30 september ett eget kapital i koncernen om
74 097 tkr och i moderbolaget 105 353 tkr.
I denna rapport ingår inte bolagets tjänster Bonzun IVF då rapporten innefattar
perioden som föregick det omvända förvärvet. Omsättningsökningen beror på
ett större fokus på försäljningen under augusti och september under den nya
VDns regi.

Koncernen består from den 30 september 2021 av moderbolaget Bonzun AB
(publ), (f.d Papilly AB (publ)), dotterbolaget Bonzun Health Information AB och
det vilande dotter- bolaget Stressklubben AB.
Som en följd av att förvärvet anses genomförd på bokslutsdagen för delåret har
Bonzun Health ABs utfall för perioden inte inkluderats i resultatutfallet. Däremot
har balansräkningen konsoliderats, därav att balansräkning redovisats dels för
koncernen dels för moderbolaget. Då koncernen uppstod per den 30
september 2021 har däremot ingen konsolidering av balansräkning gjorts för
tidigare perioder.
Då ägarna i Bonzun Health Information AB genom transaktionen fått kontroll över
Bonzun AB (publ) utgör denna ett s k omvänt förvärv. Det innebär att den legala
förvärvaren, Bonzun AB (publ), f.d Papilly AB (publ), redovisningsmässigt blir det
förvärvade bolaget.
Köpeskillingen uppgick till 109 909 tkr, baserat på en apportemission av
1 099 086 470 aktier till 0,10 kr per aktie. Identifierade förvärvade tillgångar och
övertagna skulder per den 30 september 2021 motsvarar vad som framgår av
moderbolagets balansräkning i denna rapport exklusive ovanstående köpeskilling,
här kortfattad sammanfattad enligt följande:
Tillgångar
Skulder
Summa förvärvade nettotillgångar

3 279 tkr
-7 825 tkr
-4 556 tkr

Enligt bolagsledningens uppskattning av värdet på nettotillgångarna tillkommer
ett värde på den marknadsnotering Bonzun ABs aktie har. Baserat på kursen per
den 30 september 2021, 0,062 kr, uppgick det totala värdet till 36 689 tkr. Den
sammanlagda effekten av detta och summa förvärvade tillgångar blir därmed
netto 32 133 tkr.
Effekt av omvänt förvärv
Köpeskilling
Verkligt värde
Summa (goodwill)

109 909 tkr
-32 133 tkr
77 766 tkr

Goodwillvärdet kommer löpande att prövas genom s k impairment test för att
säkerställa värdet.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Granskningsrapport

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för risker och osäkerhetsfaktorer.
Verksamheten befinner sig i en kommersialiseringsfas. Koncernens nuvarande
intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov är osäkerhetsfaktorer. Som framgår
ovan har bolaget erhållit lån och lånefaciliteter under sommaren 2021 på 8,4 Mkr.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns mer utförligt beskrivet i
Bonzuns bolagsbeskrivning. Denna finns tillgänglig på bolagets webbsida.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 17 november 2021 klockan 07:30 CEST.
Bolagets aktie är noterat vid Nasdag First North Growth
Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Transaktioner med närstående
Under perioden har konsultarbete utförts av närstående. Den f.d styrelseledamoten Anders Tengström har utfört konsultarbete avseende programutveckling, projekt-ledning och handledning uppgående till 131 tkr för tiden
januari-april.

Kommande rapport
24 februari 2022		

Bokslutskommuniké 2021

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns
på bolagets webbsida https://investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.
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Kontaktinformation:
G&W Fondkommission
Tel: 08-503 000 50
e-post: info@gwkapital.se
För ytterligare information, kontakta
Bonnie Roupé, VD, 073-414 91 49, Bonnie@bonzun.com
eller
Olof Hermelin, CFO, 070-789 81 77, olof@bonzun.com
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Avlämnande av delårsrapport
Stockholm den 17 november 2021
Håkan Johansson
Styrelseordförande

Sverker Littorin
Styrelseledamot

Jacob Dalborg
Styrelseledamot

Josefine Bin Jung
Styrelseledamot

Bonnie Roupé
Verkställande direktör

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt
till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina
graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna
att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun Evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och
hantering av stress genom beteendeterapi.
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Balansräkning i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag (moderbolaget)*
jul-sep
Tkr
Intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar/nedskrivningar

2021

jan-sep
2020

2021

Helår
2020

2020

Tkr

Koncern

Moderbolag

Moderbolag

Moderbolag

30 sep 2021

30 sep 2021

30 sep 2020

30 sep 2020

82 501

108

3 114

2 394

50

109 959

527

50

Anläggningstillgångar

374

26

627

395

555

-1 775

-1 379

-4 739

-4 237

-5 585

Immateriella anläggningstillgångar

-536

-867

-2 287

-2 602

-3 470

Finansiella anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader

-2 311

-2 246

-7 026

-6 839

-9 055

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Rörelseresultat

-1 937

-2 220

-6 399

-6 444

-8 500

Summa anläggningstillgångar

82 551

110 067

3 641

2 444

-263

-42

-434

-406

-935

Kortfristiga fordringar

2 415

990

347

409

-2 200

-2 262

-6 833

-6 850

-9 435

Likvida medel

2 566

2 131

2 748

1 219

-

-

-

Summa omsättningstillgångar

4 981

3 121

3 095

1 628

-6 833

-6 850

-9 435

SUMMA TILLGÅNGAR

87 532

113 188

6 736

4 072

Eget kapital

74 097

105 353

4 660

2 277

1 000

0

0

0

Omsättningstillgångar
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
RESULTAT EFTER SKATT

-2 200

-2 262

Långfristiga skulder

Nyckeltal

Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
jul-sep

jan-sep

Helår

Kortfristiga skulder

Tkr

2021

2020

2021

2020

2020

Leverantörsskulder

1 544

776

333

452

Resultat per aktie

0,00

-0,01

-0,01

-0,02

-0,02

Övriga kortfristiga skulder

8 753

5 712

640

827

EBIT marginal/rörelsemarginal

neg

neg

neg

neg

neg

Genomsnittligt antal aktier, tusen

591 816

449 157

591 816

448 851

464 010

Antal registrerade aktier, tusen

591 816

591 816

591 816

591 816

591 816

93

69

93

69

56

Soliditet % (moderbolaget)

2 138

1 347

1 103

516

Summa kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 435

7 835

2 076

1 795

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

87 532

113 188

6 736

4 072

*)
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Som en följd av att förvärvet anses genomförd på bokslutsdagen för delåret har
Bonzun Health ABs utfall för perioden inte inkluderats i resultatutfallet. Däremot har
balansräkningen konsoliderats, därav att balansräkning redovisats dels för koncernen
dels för moderbolaget.
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Kassaflödesanalys i sammandrag (moderbolaget)
jul-sep
Tkr

2020

2021

2020

2020

-4 086

-1 507

-1 476

-4 746

-6 472

Kassaflöde från investeringsverksamheten

—

—

—

-16

-164

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 500

-810

5 000

7 340

7 685

Periodens kassaflöde

993

-2 286

912

2 578

1 049

Likvida medel vid periodens början

1 138

5 034

1 219

170

170

Likvida medel vid periodens slut

2 131

2 848

1 138

2 748

1 219

Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Helår

jan-sept

2021
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Förändring i eget kapital
Koncernen
Tkr
Ingående eget kapital 2021-01-01

Moderbolaget
Aktiekapital

Annat
eget kapital

Periodens
resultat

Totalt

Tkr

208

7 368

-5 984

1 592

Ingående eget kapital 2020-01-01

-5 984

5 984

Omföring årets resultat
Nyemission

11

0

Fond för utvecklingsutgifter

11

Nedskrivning aktiekapital

Nyemission

3

1 234

1 237

Nyemission

Nyemission

19

2 612

2 631

Resultat för perioden

-4 584

-4 584

Resultat för perioden jan-sep

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat inkl
periodens
resultat

Totalt

18 891

905

42 831

-62 267

360

-275

275
17 002

0

-9 435

-9 435

53 388

-54 700

2 277

53 388

-54 700

-17 002
1 070

0
11 352

10 282

Utgående eget kapital 2020-12-31

2 959

630

Ingående eget kapital 2021-01-01

2 959

630

Effekter av omvänt förvärv av f.d Papilly
Belopp vid årets ingång

2 959

8 753

Effekt av omvänt förvärv

-241

78 007

Resultat för perioden
Utgående eget kapital 2021-09-30

10

2 959

87 406

-9 435

2 277
77 766

Pågående nyemission

-6 833

-6 833

Resultat för perioden

-16 268

74 097

Utgående eget kapital 2021-09-30

2 959

630

163 297

2 277
109 909

109 909
-6 833

-6 833

-61 533

105 353

Bonzun AB (publ) Delårsrapport juni – september 2021
DEFINITIONER

Definitioner
EBIT (rörelseresultat)
Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.
EBIT-marginal (rörelsemarginal)
EBIT (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättningen.
Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter
utspädning.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.
Finansnetto
Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader.
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Adresser
Bolaget
Bonzun AB (publ)
Grevturegatan 30
114 38 Stockholm
Certified Adviser
G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Aktiebok
Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm
Advokater
Berghco
Jungfrugatan 6
114 44 Stockholm
Revisor
Johan Kaijser (Auktoriserad revisor)
Kungsgatan 59
111 22 Stockholm
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