Årsredovisning
fiir

Bambwa Group AB (publ)
559171-4463

Räkenskapsåret

202r

I (e)

Bambwa Group AB (publ)
Org.nr 559171-4463
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ör

Bambwa Group AB (publ) avger loljande årsredovisning för

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor'(k$. Uppgifter inorn parentes avser loregående år.

Förvaltnin gsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget ska äga och forvalta värdepapper, verksarnhetsutveckling och dänned fiirenlig verksamhet.
Företaget har sitt säte i Lund.

Ägarftirhållanden
Ägarkretsen består av ca 140 privatpersoner och foretag varav största enskilda aktieägare är VD Michael
Mathiesen med 14,50Ä av bolagets totala antal aktier.
Vösentliga händelser under riikenskcpsåret
Verksamhetsäret 2021 präglades återigen av den globala Coronakrisen. Många Corona relaterade
stängningar och andra restriktioner gforde det svårt lor Bambwa Group att arbeta med flera av
portfoljbolagen vilket medförcle att utvecklingen av de errskilda porttöljbolagen kraftigt hämmades.
Coronakrisen påverkade även Bambwa Groups och portföljbolagens ftirrnåga att skaffa kapital negativt.
Som en konsekvens av ovanstående har Bambwa Groups ledning under hela året arbetat med en strategi
där insatserna fokuserats på ett begränsat antal portföljbolag, såsom Sakarnico, Global River Center och
SuperManager. Dessutom pågick ett intensivt arbete med etableringen av ett nytt bolag, Padel Atiika AB.
Padel Africa har som mål att introducera världens snabbast växande sport i ett flertal afrikanska länder.
Bolaget arbetar for närvarande på en kapitalanskaffning genorn nyemission på upp till 2l miljoner
kronor. Före emissionen har Bambwa Group en ägarandel pä78 % som ftirväntas spädas ut till ca 45 %
efter genomfiird emission.

Även onr det liberianska guldgruvbolaget Sakamico hade stora örseningar på grund av långvariga och
allvarliga tekniska haverier i befintlig maskinpark, perioder av arbetskraftsbrist och svårigheter att skaffa
tillräckligt med kapital, kunde företaget fortsätta utvecklingen av området och ytterligare identifiering av
guld ådror. Det innebär att produktionsvolymen kan skalas upp snabbare under andra halväret2A22.
Förväntningarna är att bolaget ska skapa ett betydandc positivt kassaflöde och vinst innan utgången av år
2022. Sakamicos kommande produktion är helt beroende av en lyckad finansiering. Skulle bolaget
misslyckas med denna finansiering kan en lorsäljning av Sakamico komma att aktualiseras.
I december sålde Barnbwa Group 2 % af Sakamico, baseret på en värdering av bolaget

till US$ l0 mill.

Global Rivel Center, som har som mål att etablera multifunktionella utvecklingscentra utanftr de stora
afrikanska städerna, fortsatte under hela året aft arbeta med koncept- och affärsutveckling samt
etableringen av potentiella partners. MarknadsForutsättningarna ftir etablcring av lullservicecenter är

M
iJ

Bambwa Group AB (publ)
Org.ru' 5591'll-4463

2 (e)

dock mycket begränsade och bolaget har därf'ör ändrat sin utvecklingsstrategi till att bli mer selektiv
kring etableringen av ett begränsat antal funktioner som grund for kommande centrars.
Trots kraftigt begränsade atf?irsmöjligheter pga Corona nedstängningar, fick Unumed i slutet av året ett
antal beställningar från afiikanska sjukhus och kliniker'. Bolagets tillväxtpotential är fortfarande mycket
hög, rned ökat fokus på sjukvårdssektorn på tillväxtmarknader.
De två ghanesiska verksamheterna, Who's Who oclr Bambwa Media, har åter full verksamhet efter
Corona krisen och fiirväntas sluta ett ftirsta avtal med viktiga strategiska partners under året.
En av årets nya investeringar, SuperManager, utvecklas mycket positivt rned uppbyggnaden av
internationella digitala plattformar (chefer och lär'are). Företaget förväntas skapa stora synergieffekter
med andra portfoljbolag som t ex Who's Who.

Efter årets slut sålde Bambwa Group sin andel i Telconomic, med en liten vinst.
I samband med Bambwa Groups arbete mot en IPO i Stockholm har en process inletts i bolaget for att
förbättra informationsgivningen till våra befintliga och blivande aktieägare. Under 2021 skapades vårt
nya magasin, Let's go Bambwa, som beräknas komma ut en gång i kvartalet med information orn våra
olika portftiljbolag och den allmänna utvecklingen i Afrika. Strategiska beslut om att öka näwaron på
sociala medier (främst Facebook och Linkedln) har lett till att intresset ör Bambwa Group ökat vilket
underlättar vårt arbete med kommande investeringar och forväntas även ge en positiv effekt på
spridningen av aktien inlor kommande IPO.
Emissioner och lorsäljningar av aktier i bolaget har under året skett till kurs 8 kr/aktie.
Under vären2022 genornförde den internationella konsultfirman Apollonian en värdering av Barnbwa
Group och kom till ett resultat som ligger väsentligt över ovanstående aktiekurs.
Resultatet efter finansiella poster, men lore nedskrivning av vårt innehav i Bambwa Ghana Ltd, uppgår
till 3 306 731 kr. Corona pandemin har orsakat två års fiirskjutning av planerad verksamhet vilket
medfort att ett nedskrivningsbehov på - l0 000 000 kr har varit befogat. Verksamheten har återigen
komrnit igång vilket kommer att ge resultat under är 2023.

Framtida utveckling
Bolaget är beroende av att något av ovanstående faller väl ut och även om det är styrelsens fasta
övertygelse att en långsiktig finansieringslösning kommer att vara på plats under hösten 2022,kan man
inte sarntidigt utesluta att det finns en inneboende osäkerhet i dessa frågor. Skulle bolaget inte fä in nytt
kapital skulle det kunna inncbära att det uppstår betydande osäkerhet kring bolagets flormåga att fortsätta
bedriva verksamheten.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)

2021

20'9tza

20r8/r9

(15 mån)

(13 mån)

0

0

0

-6 593

-5 340

-5 497

56,7

95,9

37 132

34 687

-41
-15

-24

26 002
-44

-1

-42

43,1
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Förändring åv eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut

Aktie-

Överkurs-

Brlanserat

Årets

kapital

fond

resultat

resultat

30 434 924

av årets årsståmma:
Balanseras i ny räkning

Nyemission

Optionslikvid
Belopp vid årets utgång

r 454

300

-5 497 051

-5 340 415

I

31889224 I 4s4300

4ls

19 597 4s8

5 340 415

0
-3 684 669
80 000
ts 992 789

-5 340

-6 593 269

454 300
80 000

-t0737 466

Totalt

-6 593 269

Resultatdisposition
Styrelsen ftireslår att den ansamlade fiorlusten (kronor):

fri överkursfond
ansamlad ftirlust
årets lorlust

I 454 300
-t0757 466
-6 593 269
-r5 896 435

behandlas så att

i ny räkning överfiöres

-15 896 435
896 43s

-ls

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efter'fiiljande resultat- och balansräkning med noter
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Resultaträkning

Not

Summa rörelseintäkter, lagerftirändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

2

2021-01-01
-2021-12-31

2019-10-01
-2020-12-31
(15 mån)

0

0

-2197 967

-t 82t 074

-2753 02s
-2 195 014

-4 019 041
-4 0r9 041

-4 948 039
-4 948 039

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och

2 679 062

0

6 851 854

4 510 040

-r0 000 000
-2 rcs U4
-2 574 228
-6 593 269

-5 340 415

Resultat fiire skatt

-6 593269

-5 340 415

Årets resultat

-6 593 269

-5 340

kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

0

-4 902 416

-392376

4ls
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Not

Balansräkning

2021-12-31

2020-t2-31

TILLGÅNGAR
Anläggnin gstillgånga
Fin

o

r

nsi elh an I iiggnin gstil lgångnr

Andclar i koncernfbretag
3
Andelar i intresselclretag och gemensamt styrda foretag 4
Fordringar hos intresseloretag och gemensamt styrda

företag

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Su mma finansiella anläggningstillgångar
Sunrma anläggningstillgångar

5

6

l0 225 000
235 052

lt 563 263
3 079 045
25 102 360
2s 102 360

20 225 000
242 658
5
3
28
28

318 479
079 045

86s 182
86s 182

0msättningstillgångar
K o r tfi' i st ig n fo r dr i n g n r
Fordringar hos koncemforetag

't8 606

I
n

480 432
242 4',71
156 16l
879 064

Summa omsättningstillgångar

t2

150 149
150 t49
a29 213

5 822 202

SUMMA TILLGÅNGAR

37 13t 573

34 687 384

Övriga fordringar
Förutbctalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

I

Kassa oeh bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

97 489

4510040
4 686 135

I
r

136 067
136 067

{
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Not

202L-12-3t

2020-t2:31

3l
3t

30 434 924
3n $4924

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapitfll
Aktiekapital
Summn bundet eget kapital

889 224
889 224

Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Ärets resultat
Balanserat resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

I 454 300

0

-6 593 269

-5 340 415
-5 497 051

-t0757 466
-15 896 435

ts992189

-10 837 466
19 s97 4s8

616 693

254200

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernftiretag

23

Övriga skulder

12

84t 667

0
9 748 275

Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

7 657 324
21 138 784

508745r
l5 089 926

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

37 131

100

573

34 687 384
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Noter
Not I Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Ärsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokltiringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2012:l) Ärsredovisning och koncernredovisning. Bolaget är moderbolag, men rned stöd av

Ånl Z kap 3$ upprättas inte någon koncernredovisning.
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
Bolaget saknar avskrivningsbara tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2021-01-01

2019-10-01

2A2l-12-31

-2024-12-3t

2

2

Not 3 Andelar i koncernfiiretag
Företag
Orgnisationsnummer
Bambwa Ghana

Ltd

Säte
Ghana

Bambwa Ssandinavia ApS Danmark

AntallKap.

2021-01-01

2019-t0-01

andel %

-2021-t2-31

2020-12-31

t00%

l0 000 000

20 000 000

100%

200 000

200 000

100%

25 000

25 000

Telconomic Consulting
Sweden

AB

Sverige

Bambwa Ghana Ltd består av två aff;irsområden. Who is Whos verksamhet består av eventarrangemang
och bokutgivning i syfte att stimulera till nätverkande for positiv utveckling i olika afrikanska länder.
Bambwa Media är en intemetbaserad radiokanal med afrikanskt inneåll vars främsta målgrupp är
afrikaner boende utom lands.

Bambwa Scandinavia ApS är ett danskt holdingbolag som äger 48.5 o/o av Global River Cente AIS vars
verksamhet består i att bygga och på kornmersiella grunder driva multifunktionscentrer på den afrikanska
landsbygden. En App. River Life, är under utveckling med vilken man kan koppla ihop befolkningen med
centrema.

Telconomic Consulting Sweden AB är ett bolag vars verksamhe består i att göra analyser åt offentlig
verksamhets och privata tele- och dataörbrukning. Bolaget har under året varit vilande.
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Not 4 Andelar i intressefiiretag och gemensamt styrda ftiretag
Sakarnico Mining

Conectomed

Company.lnc

Ltd

Liberia

2021

48%

2020

234 932

England 25%

242 538

120

120

Sakamico Mining Co.lnk är ett liberianskt mining foretag som utvinner guld i östra Liberia.

ConectoMed Ltd erbjuder såväl Srsiska som digitala produkter på den internationella hälsomarknaden

Not 5 Fordringar hos intressefiiretag och gemensamt styrda fiiretag
2021-12-3t

2020-t2-31

Ingående anskaffningsvärden

5

3t8 479

0

Tillkommande fordringar
Avgående fordringar

6 s9t s64

s 318 479

-346 780

0

LJtgående ackumulerade anskaffningsvärden

1r 563 263

s 318 479

Utgående redovisat värde

lr

5 3r8 479

563 263

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31

2020-12-3r

Ingående anskaffningsvärden

3 079 04s

3 008 892

Inköp
Lltgående ackumulerade anskaffiringsvärden

0
3 079 045

3 079 045

Utgående redovisat värde

3 079 04s

3 079 045

70 153

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget har efter räkenskapsårets utgång med styrelsens bemyndigande genomört en nyemission oå
3 150000 kr genom kvittning av skuldcr till kurs 8 krlaktie.
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REVISIONSBER]iTTELSE
Till

bolagsstämman i Bambwa Group AB (publ)

Org.nr. 559171-4463

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi

har utfört en revision av årsredovisningen

fiir Bambwa Group AB (publ) for är 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rätfvisande bild av Bambwa Group AB (publ)s finansiella ställning per den 3l
december 2021 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillstyrker därftir att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grandfiir uttalanden
Vi har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i forhållande till Bambwa Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fiir våra
uttalanden.
Styrelsens och verkstöllande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direklören som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även for den interna kontroll som de bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direlitören lor bedömningen
av bolagets ftirmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om forhållanden som
kan påverka formågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti flor att en revision som utft)rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
forväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
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' identifierar och bedömer vi riskerna ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en grund for
våra uttalanden. Risken for att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter är högre
än for en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, fiirfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.

'

skaffar vi oss en forståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse ftir vår revision
ör att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte for att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

' utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
' drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller lorhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets formåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet lor
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller lorhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.
' ufvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten ör den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en revision av styrelsens och verkställande
direklörens forvaltning ör Bambwa Group AB (publ) för är 2021samt av forslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller forlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar florlusten enligt örslaget i forvaltningsberättelsen och
beviljar sfyrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet lor räkenskapsåret.
Grundftir uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i forhållande till Bambwa Group AB (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi

anser att de revisionsbevis

vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for våra

uttalanden.
Styrelsens oc h verkstöllande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fiir florslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust.
Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är forsvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.
Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och forvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokforingen, medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga ftir att bolagets bokforing ska fullgöras i överensstämmelse med lag och for att
medelsftirvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direklören i något väsentligt avseende:

.

öretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

'

på något annat sätt handlat

till

någon fiirsummelse som kan fiiranleda

i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fiirlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om forslaget är forenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti for att en revision som utfiirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller fiirsummelser som kan foranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner av bolagets vinst eller forlust
inte är fiirenligt med aktiebolagslagen

@ PRAXITVEmpowerlnr Eusine3s Globdllv

Sida 3(4)

Tnazars
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela.revisionen. Granskningen av forvaltningen och
ftirslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och forhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse fiir bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra forhållanden som är relevanta for vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag lor vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller forlust har vi granskat om forslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmörkning
Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10
aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter rdkenskapsårets utgång.
Lund den
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