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Påge 1 

Ö versikt Delå rsråpport, Q1 2019 
 FÖ RSTA KVARTALET 2019 

• Ömså ttningen fo r det fo rstå kvårtålet vår 6,5 MSEK (5,3) 
• Bruttomårginålen vår 70% (72) 
• EBITDA fo r fo rstå kvårtålet vår -6,2 MSEK (-6,7) 
• Ro relsefo rlusten vår 7,6 MSEK (-8,1) 
• Resultåt efter skått uppgick till -8,5 MSEK (-8,3) 
• Resultåtet per åktie vår -0,57 SEK (-0,56) KÖMMENTARER TILL BALANSRA KNINGEN 

• Summå tillgå ngår vid periodens utgå ng vår 60,9 MSEK (50,4) 
• Summå likvidå medel vid periodens utgå ng vår 1,1 MSEK (0,7) 
• Summå kortfristigå fordringår vid periodens utgå ng 12,9 MSEK (8,4) 
• Summå kortfristigå åvså ttningår vid periodens utgå ng vår 9,1 MSEK (8,2)  

• Summå skulder vid periodens utgå ng vår 58,2 MSEK (22,2) * 

• Eget kåpitål vid periodens utgå ng vår 7,4 MSEK (27,2) * Bålånsrå kningen fo r fo rstå kvårtålet 2019 innehå ller skulder inklusive konvertibler på  totålt 31,34 MSEK. VIKTIGA HA NDELSER I DET FÖ RSTA KVARTALET 

• Mottog order frå n Venturå Globål fo r 270 000 SEK som skåll instållerås på  en åv de sto rstå myndigheternå i Dubåi med stor potentiål fo r ytterligåre system. 
• Mottog order frå n pårtnernå Bene och Polymediå på  totålt 450 000 SEK. 
• Fick en ny order frå n Suffolk, ett USA-båseråt byggfo retåg och tidigåre kund till Hoylu. Ördern kommer levererås under Q1 2019 och representerår ett vå rde åv 740 000 SEK bestå ende åv produkter och mjukvåruintå kter. Dennå order ger nyå mo jligheter ått vå xå ytterligåre inom orgånisåtionen fråmo ver. 
• Genomfo rde en riktåd konvertibelemission på  5 MSEK.  
• Ingick å terfo rså ljåråvtål med Dobil Låboråtories (www.dobil.com). Dobil å r båseråt i vå strå Pennsylvåniå och hår levereråt innovåtivå och nyskåpånde A/V-lo sningår och integråtionstjå nster till kunder inom utbildningssektorn och industri såmt till myndigheter i o ver 50 å r.   
• Ingick å terfo rså ljåråvtål med InDesign Technologies (https://idt.com.åu). InDesign å r en ny sorts konsultfo retåg med kontor i Sydney, Melbourne, Brisbåne och Perth som inriktår sig på  ått utformå åvånceråde tekniksystem och lo sningår fo r ått underlå ttå fo rflyttningen till nyå årbetsså tt fo r sinå kunder. 

  

http://www.dobil.com/
https://idt.com.au/
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 Hollånd Americå Line Nåvigåtor – mobilåpplikåtion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hollånd Americå Lines ingenjo rer ånvå nder HoyluWåll och Connected Workspåces™ fo r ått dokumenterå systemårkitektur och genomfo rå grånskningår, plånering åv milestones, UX-årbete och mycket mer. 
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Suffolk Smårt Låb visår upp Hoylus Connected Workspåces™ fo r ått demonstrerå innovåtivå metoder i byggbrånschen. 

Fråmsteg och expånsion i relåtionernå med NEC, LG och åndrå.   

Utbildning och support bidrår till ått go rå Air Force Tråining Acådemy fråmgå ngsrikt.   
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VD:s kommentårer 
Aktivitetsnivån för Q1 var hög även om vi inte kunde avsluta så många affärer som vi hade planerat. Fokus var på 

övergången till en SaaS-affärsmodell (Software-as-a-Service), att arbeta med våra största kunder samt slutföra 

arbete med dokumentation, riskanalyser och säkerhetsprövningar. Företagskunder kan nu använda Microsoft 

Azure Active Directory för att autentisera användare inom sin domän och användarna får på så sätt automatiskt 

tillgång till Hoylus Connected Worskspaces™, vilket skapar en skarvlös upplevelse som IT-organisationer lätt kan 

implementera och underhålla. Vår förmåga att möta strikta säkerhetskrav är en förutsättning för många storföretag 

och en konkurrensfördel på marknaden.  

Holland America Line släppte sin nya mobilapplikation Navigator som Hoylu utvecklat i februari. Detta projekt 

har skapat en hävstångseffekt för vår mjukvara inom organisationen vad det gäller planering, dokumentation av 

produktutvecklingsprojekt och marknadsföring. Det har dessutom visat sig utgöra ett värdefullt användarfall för 

både företags- och konsumentimplementationer av vår samarbetsmjukvara. Leveransen av mobilapplikationen 

kommer addera värde för ca. 1,5 miljoner kryssningspassagerare de kommande 12 månaderna, tillföra ledningen 

ytterligare insikter samt ge värdefull funktionalitet för tusentals personer i besättningen på kryssningsfartygen.  

Vi mottog nya order från våra existerande kunder Wallbridge och Suffolk i byggbranschen. En marknadsvertikal 

där visuellt och spatialt samarbete har ökande betydelse och där vi ser en stor potential i att ersätta papper och 

Post-it-lappar samt existerande verktyg för planering och projektledning. 

Antalet återförsäljare och samarbetspartners fortsatte att växa och vi skrev avtal med nya partners i Frankrike, 

Tyskland, Österrike och USA. 

Hoylus Connected Workspaces™ är fundamentalt annorlunda jämfört med traditionella mjukvarulösningar på 

marknaden på så sätt att en arbetsgrupps information kan samlas på ett och samma ställe. Eftersom information 

normalt är utspridd och fördelad mellan många olika verktyg tenderar människor att lägga mycket tid på att söka 

efter och samla in relevant information. Verktyg upplevs ofta som isolerade öar av information. Hoylus Connected 

Workspaces™ möjliggör realtidssynkronisering, anpassning av data och länkning till andra verktyg och 

specialistapplikationer som används av olika typer av arbetsgrupper. Hoylus Connected Workspaces™ är alltid 

tillgängliga via en webbläsare från vilken typ av dator som helst, utan krav på speciell hårdvara eller någon 

proprietär plattform. Vår produktportfölj förbättras kontinuerligt och våra kunder använder verktygen dagligen för 

planering, att skapa processflöden, mindmap-arbete, dokumentgranskningar, brainstorming, schemaläggning m.m. 

Vi har utökat vår räckvidd genom att möjliggöra användande av allt från storskaliga projektorväggar till laptops 

och telefoner. Allt kombinerat för att möjliggöra samarbete varsomhelst, närsomhelst med stöd för en mängd olika 

språk och stora möjligheter till anpassningar. FRAMTIDSUTSIKTER 

Vi fortsätter att bygga starkare relationer med våra största företagskunder för att bättre förstå deras utmaningar och 

kunna anpassa våra produkter till deras affärsbehov och arbetsflöden. Vi har stora affärsmöjligheter i segment som 

bygg- och anläggning, myndigheter och offentlig verksamhet, fordonsindustrin, tillverkningsindustrin, hälso - och 

sjukvård samt inom utbildning, Vi fortsätter att utöka vårt nätverk och marknadsnärvaro samtidig som vi övergår 
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till en SaaS-affärsmodell och samarbetar med hårdvaruleverantörer, systemintegratörer och återförsäljare. Vi är 

mycket glada över att se så många återkommande kunder samt att kunna konstatera att de hela tiden utökar sitt 

användande av Hoylus produkter i sitt dagliga arbete. HA NDELSER EFTER PERIÖDENS SLUT 

• Mottog order frå n Wållbridge, ett globålt fullservicebyggfo retåg med huvudkontor i Detroit, MI. Ördern representerår en uto kning åv Hoylus åffå rer inom segmentet och projektet å r fo r en slutkund inom åmerikånskå bilindustrin med mycket åmbitio s och åvånceråd årkitektur. Ördern hår ett vå rde åv 700 000 SEK i produkter och mjukvåruintå kter. 
• Uto kåde å terfo rså ljårnå tverket genom ått tecknå åvtål med fyrå nyå pårtner: (i) SHI Internåtionål Corp med huvudkontor i New Jersey USA som å r rånkåt som den 8:e sto rstå IT-lo sningsleverånto ren i USA med o ver 4000 ånstå lldå och 30 kontor runt om i vå rlden; (ii) LINX Multimediå som å r en teknikintegråto r som speciåliserår sig på  design, instållåtion och support åv kåbelnå tverk, multimediå, så kerhet och trå dlo så system; (iii) Exåprobe SAS med huvudkontor i Frånkrike som å r en systemintegråto r och dotterbolåg till Econocom Group som utvecklår, integrerår och driftår digitålå tjå nster och infråstruktur fo r ållå typer åv behov inom nå tverk, så kerhet och integreråd kommunikåtion såmt (iv) Kådsoft Computer GmbH som å r en medelstor IT-lo sningsleverånto r med huvudkontor i Freitål, Tysklånd.  
• Fick en order frå n en ny kund i lå kemedelsindustrin, Foundåtion Medicine. Affå ren hår ett vå rde på  400 000 SEK i produkter och mjukvåruintå kter.  

• Mottog en order frå n Shorelight Educåtion. Ördern å r fo r expånsion till Kinå, Indien och Mellåno stern och åffå ren hår ett vå rde på  330 000 SEK i produkter och mjukvårå.  
• Tog in 5 MSEK i en riktåd konvertibelemission och teckningsoptioner.  

 

 

STEIN REVELSBY 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
MAJ 2019  
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Finånsiell informåtion ÖMSA TTNING ÖCH LÖ NSAMHET Ömså ttningen i fo rstå kvårtålet uppgick till 6,5 MSEK (5,3) och bestod åv intå kter frå n fo rså ljning åv Hoylu Suite viå å terfo rså ljåre, Hoylu Wåll, mjukvåruprojekt och professionellå tjå nster.  Kostnåder fo r så ldå våror och tjå nster vår 1,9 MSEK (1,5) och EBITDA uppgick till -6,2 MESK (-6,7). Ro relseresultåtet vår -7,6 MSEK (-8,1). Nettoresultåtet fo r kvårtålet vår -8,5 MSEK (-8,3). FINANSIELL SITUATIÖN Kåssåflo de fo r lo pånde verksåmhet fo r det fo rstå kvårtålet uppgick till -2,7 MESK (-5,0). Kåssåflo det frå n investeringsåktiviteter uppgick till  -3,1 MSEK (-2,9) och kåssåflo det frå n finånsiellå åktiviteter vår uppgick till 2,5 MSEK (4,0). Kåssåflo det fo r det fo rstå kvårtålet vår -3,4 MSEK    (-3,8) och likvidå tillgå ngår vid periodens utgå ng vår 1,1 MSEK (0,7). Hoylu kommer ått o vervå gå ått fo rstå rkå sitt årbetskåpitål genom nyemission vid behov fo r ått finånsierå tillvå xt med må lså ttning ått måximerå vå rdeskåpånde och ått minimerå utspå dning fo r existerånde åktieå gåre. 
 

 

 

 

 

 

 

KAPITALISERADE ÖMKÖSTNADER Hoylu fortså tter sinå investeringår i forskning och utveckling kopplåt till Hoylus Anytime Collåboråtion och produkten Insight. Under det i fo rstå kvårtålet uppgick kostnådernå fo r forskning och utveckling till 2,2 MSEK, vilket motsvårånde 17% åv Hoylus totålå driftskostnåder. ANSTA LLDA & ÖRGANISATIÖN Hoylu hår en personålstyrkå på  totålt 29 personer; 20 i USA, 8 i EU, och 1 i Jåpån. Hoylus huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.  Produkthåntering och mjukvåruutveckling å r båseråt i Seåttle, USA. AVSKRIVNINGAR & AMÖRTERINGAR Immåteriellå och måteriellå tillgå ngår tås upp till ånskåffningsvå rdet, minus åvskrivningår. Utgifter som å r direkt hå nfo rligå till tillgå ngårnås kostnåder rå knås in i tillgå ngens vå rde.  Amortering och åvskrivningår å r linjå r enligt fo ljånde:       Goodwill     10 å r      Andrå immåteriellå tillgå ngår   5 å r      Måskiner och utrustning   3 å r      Mo bler och fåst inredning  5 å r 
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MARKNAD Den globålå mårknåden fo r Enterprise Collåboråtion uppskåttås ått vå xå frå n 26,7 miljårder USD å r 2016 till 49,5 miljårder USD å r 2021, en såmmåntågen å rlig tillvå xttåkt på  13,2%.¹  Den globålå mårknåden fo r mjukvårå fo r Enterprise Collåboråtion-lo sningår berå knås vå xå frå n 7,1 miljårder USD å r 2015 till 8,4 Miljårder USD å r 2020.² Hoylus huvudsåkligå mårknåd å r Europå och USA, men Hoylu hår å ven etåbleråt relåtioner med å terfo rså ljåre på  de åsiåtiskå mårknådernå.  Fo retåget tror ått fo retåg med fler å n 50 ånstå lldå kommer ått vårå de huvudsåkligå ko pårnå åv Hoylus lo sningår fo r Enterprise Collåboråtion. Dåtå frå n ÖECD SDBS dåtåbås visår ått det finns ungefå r 640 000 fo retåg totålt med minst 50 ånstå lldå på  Hoylus sto rstå mårknåder med totålt 150 000 så dånå fo retåg enbårt i USA. 
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/enterpris

e-collaboration.asp 

https://www.appsruntheworld.com/top-10-collaboration-

software-vendors-and-market-forecast-2015-2020/ Kålender 2019 Delå rsråpport – Q2 2019         16 Aug. 2019 Delå rsråpport – Q3 2019          15 Nov. 2019 

 

 

 

 

 

RISKER ÖCH ÖSA KERHETSFAKTÖRER Att investerå i Hoylu å r fo rknippåt med visså risker.  Hoylus verksåmhet på verkås, och kån kommå ått på verkås, åv ett otål fåktorer helt eller delvis utom Hoylus kontroll. Så dånå fåktorer kån negåtivt på verkå fo retågets verksåmhet, finånsiellå position och vinster i fråmtiden och kån ledå till en så nkning åv åktievå rdet vilket kån ledå till ått investeråre helt eller delvis kån fo rlorå sin investering. Visså risker kån hå ått go rå med fo retåget, medån åndrå kån vårå oberoende åv fo retåget. Investeråre bo r noggrånt ånålyserå specifikå riskfåktorer så vå l som ånnån informåtion i fo retågsbeskrivningen, innån beslut fåttås om ått investerå i fo retåget eller inte. REDÖVISNINGSPRINCIPER Dennå delråpport fo r Hoylu hår upprå ttåts i enlighet med A rsredovisningslågen, bokfo ringsnå mndens ållmå nnå rå d om konsolideråde finånsiellå råpporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenskå lågårnå om vå rdepåppersmårknåden. Råmverket K3 fo r finånsiell råpportering å r jå mfo rbårt med “Internåtionål Finånciål Reporting Ståndård’s (IFRS) for småll ånd medium enterprises”. Moderbolåget hår ånvå nt såmmå principer fo r bokfo ring och vå rdering som Hoylu.   
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REVISÖRSGRANSKNING Dennå råpport hår inte vårit fo remå l fo r så rskild grånskning åv fo retågets revisor. 
 AKTIER Hoylus åktier kån håndlås på  Nåsdåq First North i Stockholm.  Det totålå åntålet åktier i slutet åv perioden uppgick till 14 865 711. 
 

 

ÖM HÖYLU Hoylu å r ett innovåtivt fo retåg som levererår lo sningår fo r digitålå årbetsytor. Hoylu Suite å r det oumbå rligå verktyget som mo jliggo r fo r fo retåg ått levererå ho gkvålitåtivt såmårbete på  den modernå årbetsplåtsen med funktionen ått ånvå ndå vilken enhet som helst, fo r ått årbetå smårtåre och roligåre inom olikå brånscher som så som teknik, lå kemedel, konstruktion, entreprenåd, tillverkning, resor, gå stfrihet, gråfisk design och må ngå fler.  Fo r mer informåtion beso k: www.hoylu.com  eller www.introduce.se/foretåg/hoylu 
 

 

http://www.hoylu.com/
http://www.introduce.se/foretag/hoylu
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Finånsiellå råpporter, Q1 2019 

 KÖNSÖLIDERAD RESULTATRA KNING I SAMMANDRAG 

 

  

2019 2018 2018

TSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Nettoomsättning 6,491 5,344 33,473

Kostnad för sålda varor / tjänster -1,948 -1,461 -10,301

Bruttoresultat 4,543 3,883 23,172

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -10,722 -10,615 -42,785

Avskrivningar/Amorteringar -1,456 -1,381 -7,073

Rörelseresultat -7,635 -8,113 -26,686

Övriga finansiella poster -885 -138 -1,635

Resultat före skatt -8,520 -8,251 -28,321

Skatt -8 -8 -81

Periodens resultat -8,528 -8,259 -28,402

Nyckeltal:

Bruttomarginal 70.0% 72.7% 69.2%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning -0.57 -0.56 -1.93

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 14,865,711 14,683,835 14,683,835
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KÖNSÖLIDERAD BALANSRA KNING I SAMMANDRAG 

 

 

  

TSEK 3/31/2019 3/31/2018 12/31/2018

Immateriella tillgångar 42,553 32,748 39,455

Ackumulerade avskrivningar -7,844 -3,561 -6,612

Immateriella tillgångar 34,708 29,187 32,842

Materiella anläggningstillgångar 3,019 2,453 2,979

Ackumulerade avskrivningar -1,523 -678 -1,220

Materiella anläggningstillgångar 1,496 1,775 1,759

Finansiella anläggningstillgångar 7,424 6,558 7,146

Summa anläggningstillgångar 43,628 37,520 41,747

Varulager 1,452 1,537 1,427

Kortfristiga fordringar 12,928 8,425 13,298

Övriga omsättningstillgångar 1,768 2,225 1,225

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 1,139 680 475

Summa omsättningstillgångar 17,287 12,867 16,425

S:a Tillgångar 60,915 50,387 58,172

Summa eget kapitel 2,591 26,052 7,444

Övriga långfristiga skulder 82 0 0

Summa långfristiga skulder 82 0 0

Kortfristiga avsättningar 9,115 8,181 9,039

Konvertibla Skulder 17,782 14,066 12,806

Övriga kortfristiga skulder 31,344 2,088 28,883

Summa kortfristiga skulder 58,242 22,247 50,728

S:a Eget kapital & skulder 60,915 50,387 58,172
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KÖNSÖLIDERAD RAPPÖRT Ö VER KASSAFLÖ DEN I SAMMANDRAG 

 

 

 

  

2019 2018 2018

TKEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Rörelseresultat -7,635 -8,113 -26,686

Avskrivningar på anläggningstillgångar 1,456 1,381 5,723

Nedskrivningar 1,696

Betald ränta -849 -133 -1,680

Betald skatt -8 -7 -81

Valutakursvinst -36 -5 45

Incitamentsprogram 0 0 68

Valutakursdifferens 3,558 4 -257

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet -3,514 -6,834 -21,172

Förändring av rörelsefordringar -173 2,501 -1,372

Förändring av varulager -25 289 399

Förändring av rörelseskulder 5,053 -929 -5,081

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,341 -4,973 -27,227

Förvärv av immateriella tillgångar -3,098 -2,895 -10,952

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -40 -24 -550

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,138 -2,919 -11,502

Summa kassaflöde före finansiering -1,797 -7,892 -38,729

Nyemission 0 18,276 7,015

Förändring av långfristiga skulder 2,461 -14,233 27,659

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,461 4,043 34,674

Årets kassaflöde 664 -3,849 -4,054

Likvida medel vid årets början 475 4,529 4,529

Likvida medel vid årets slut 1,139 680 475



FINANSIELLA RAPPORTER, Q1 2019 
 

Påge 12 

KÖNSÖLIDERAD FÖ RA NDRINGAR I EGET KAPITAL 

 

 NYCKELTAL 

 

 

 

 

 

  

TSEK

Utgående balans 31 december 2017 932 11,306 39,108 -1,553 -22,513 27,279

Resultat vid periodens  utgång 31 december 2018 -28,402 -28,402

Inci tamentsprogram 68 68

Valutakursdi fferens 1,483 1,483

Nyemiss ion 234 -11,306 15,129 4,058

Konvertibla  skuldebrev 60 0 2,853 2,913

Tekningsoptioner 0 0 45 45

Utgående balans 31 december 2018 1,226 0 57,135 -70 -50,847 7,444

Resultat 1 Jan 2019 to 31 Mar 31, 2019 -8,528 -8,528

Valutakursdi  fferens 3,675 3,675

Closing balance March 31, 2019 1,226 0 57,135 3,605 -59,375 2,591

Eget kapitalAktiekapital

Pågående 

emission

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 

vinstmedel inkl 

årets resultat

2019 2018 2018

TSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Periodens kassaflöde 664 -3,849 -4,054

Kassaflöde / aktie före och efter utspädning (SEK) ¹ 0.04 -0.32 -0.28

12/ 31/ 2018 12/ 31/ 2018

Soliditet 4.3% 12.8%

Antal aktier 14,865,711          14,865,711          

Eget kapital per aktie (kr) 0.17                          0.50                          

1 Baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående teckningsoptioner för respektive period.
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MÖDERBÖLAGETS RESULTATRA KNING I SAMMANDRAG 

 

 

 

 

 

  

2019 2018 2018

TSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Nettoomsättning 1,385 3,532 10,978

Kostnad för sålda varor / tjänster -279 -931 -3,757

Bruttoresultat 1,106 2,601 7,221

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -2,056 -3,477 -16,632

Avskrivningar/Amorteringar -293 -384 -2,886

Rörelseresultat -1,243 -1,259 -12,297

Övriga finansiella poster -598 38 -778

Resultat före skatt -1,841 -1,221 -13,075

Skatt 0 0 0

Periodens resultat -1,841 -1,221 -13,075
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MÖDERBÖLAGETS BALANSRA KNING I SAMMANDRAG  

 

 

 

  

TSEK 3/31/2019 3/31/2018 12/31/2018

Immateriella tillgångar 4,818 7,166 4,999

Materiella anläggningstillgångar 502 948 612

Finansiella anläggningstillgångar 12,459 12,459 12,459

Summa anläggningstillgångar 17,779 20,573 18,071

Varulager 1,047 1,254 1,046

Kortfristiga fordringar 4,608 6,541 4,821

Övriga omsättningstillgångar 59,880 39,033 55,179

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 244 459 291

Summa omsättningstillgångar 65,779 47,287 61,336

S:a Tillgångar 83,558 67,860 79,407

Summa eget kapitel 34,392 48,159 36,233

Övriga långfristiga skulder 0 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga avsättningar 5,228 6,433 6,025

Konvertibla Skulder 31,344 2,088 26,796

Övriga kortfristiga skulder 12,595 11,180 10,353

Summa kortfristiga skulder 49,166 19,701 43,174

S:a Eget kapital & skulder 83,558 67,860 79,407
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Kontåktuppgifter 

HOYLU AB  
 

REGISTERED ADDRESS:  

Tunnbindaregatan 37C 

602 21 Norrköping 

Sweden  

 
POSTAL:  
Tunnbindaregatan 37C 

602 21 Norrköping 

Sweden  

 
US ADDRESSES:  

SEATTLE 

Hoylu, Inc. 

720 4th Ave. 

Suite 120 

Kirkland, WA 98033  

 

LOS ANGELES 

Hoylu, Inc. 

3900 W Alameda Ave, #1200,  

Burbank, CA 91505 

 

AUSTRIA ADDRESS:  

w’inspire GmbH 

Peter-Behrens-Platz2 

4020 Linz 

Austria  

 

www.hoylu.com info@hoylu.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYRELSE 
Mats Andersson, Chairman of the Board 

Stein Revelsby, Member of the Board, CEO 

Jon Ullmark, Member of the Board 

Ian Sandmael, Member of the Board 

 
LEDNING 
Stein Revelsby, Member of the Board, CEO 

Jon Ullmark, GM EMEA 

Karl Wiersholm, CFO 

Travis Beaven, CPO 

Neil Fishman, Chief Engineer 

Christi  McCorkle, CMO 

Satoshi Nakajima, CTO 

 

 
REVISOR 
Per-Arne Pettersson, Deloitte AB  

 
CERTIFIED ADVISOR  
Mangold Fondskommission AB 

Engelbrektsplan2 

114 34 Stockholm 

Sweden  

+46 (0) 503 01 550  

info@mangold.se 

 
MARKNADSPLATS 
Nasdaq First North Stockholm 

Ticker: HOYLU  

 

 

ANSVARSFRISKRIVNING 
Vissa antaganden i denna rapport är framtida, och det verkliga 

utfallet kan bli annorlunda. I tillägg till redan nämnda faktorer 

kan andra faktorer påverka det faktiska utfallet. Sådana 

faktorer inkluderar utveckling för kunder, konkurrenter, 

påverkan av ekonomiska- och  marknadssituationer, 

regleringar, teknisk utveckling, variationer i växelkurser och 

marknadspriser och politiska risker. 
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