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KVARTALSREDOGÖRELSE JUL-SEP 2017

– Intäkterna ökade med 617 % till 13 373 TSEK (1 863 TSEK)

– Kraftig resultatförbättring 4 121 TSEK (-116 TSEK) 

– Strategiskt samarbetsavtal med Fortum Värme

– Kraftig försäljningsökning i kärnverksamheten
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Viktigare händelser tredje kvartalet: juli-september

• Strategiskt samarbetsavtal tecknat med Fortum Värme

• Fortum Värme planerar i en första etapp 2017, 3 st installationer av Evertherm system

• Ökad omsättning och marginaler i resultatet för kvartalet som följd av avtalet

• Order ventilationsprojekt till Folkoperan om 1,1 MSEK

Viktigare händelser efter periodens utgång

• Beslut om företrädesemission

• Slutgodkännande av Evertherm installation för Norrtåg, utförd i samarbete med Bravida

• Ecoclimes finalplats i Skanskas Deep Green Challange tävling resulterar i medverkan vid 
 Skanskas årliga inköpsdag

• Kallelse till extra bolagsstämma för genomförande av apportemission

• Beslut om företrädesemission av Units

  Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Omsättning, TSEK: 13 373  1 863 5 416 1 005

Rörelseresultat, TSEK: 4 206 -110 3 714 40

Resultat efter finansnetto, TSEK: 4 121 -116 3 637 36

  Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Omsättning, TSEK: 23 725 5 093 8 108 2 836

Rörelseresultat, TSEK: 6 089 -219 3 880 -393

Resultat efter finansnetto, TSEK: 5 973 -253 3 789 -420

*Koncernen 2016 omfattar perioden april-september, 6 månader

Q3  JULI - SEPTEMBER

Q1 + Q2 + Q3  JANUARI - SEPTEMBER*



KOMMENTAR FRÅN VD

Kvartalets viktigaste händelse är det strategiska avtalssamarbetet 
med Fortum Värme. Samarbetet innebär i en första etapp att Fortum 
köper tre pilotinstallationer som installeras hos olika kunder med målet 
att det ska ske under 2017 och början av 2018. Som en följd av avtalet 
kan Fortum värme sälja ytterligare installationer för Ecoclime inom 
Fortum Värmes fjärrvärmenätområde under hela 2018. Glädjande 
är att försäljningen i kärnverksamheten nu tagit fart med en kraftig 
ökning under kvartalet. 

För att möjliggöra Ecoclimes tillväxtplan som innefattar förvärv av ett energiprojekteringsföretag under första kvartalet 
2018, har styrelsen beslutat om en företrädesemission med vederlagsfria teckningsoptioner i form av Units.  
Nyemissionen är säkerställd till 70% genom teckningsförbindelse från bolagets huvudägare och emissionsgarantier från 
ett garantikonsortium. 
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SUMMERING AV KVARTAL 3 
OCH 9 MÅNADER 2017

Kvartal 3
Nettoomsättning och övriga intäkter inklusive aktiverat 
utvecklingsarbete uppgick för koncernen till 13 373 TSEK 
(1 863 TSEK) och moderbolaget 5 416 TSEK (1 005 TSEK). 

Koncernen redovisar för perioden ett resultat efter 
finansnetton om 4 121 TSEK (-116 TSEK) och moderbolaget  
3 637 TSEK (36 TSEK) 

Årets 9 månader*
Nettoomsättning och övriga intäkter inklusive aktiverat 
utvecklingsarbete uppgick för koncernen till 23 725 TSEK  
(5 093 TSEK) och moderbolaget 8 108 TSEK (2 836 TSEK). 

Koncernen redovisar för perioden ett resultat efter 
finansnetto om 5 937 TSEK (-253 TSEK) och moderbolaget 
3 789 TSEK (-420 TSEK).

Resultatet har påverkats positivt genom förvärvet av 
Flexibel Luftbehandling, som sedan den 1 juni ingår i 
koncernredovisningen. 

Försäljningsutvecklingen

Försäljningen fortsätter starkt även under kvartal tre och 
prognosen är att det fortsätter även under kvartal fyra dock 
med en något lägre ökningstakt. Kärnverksamheten har 
under kvartalet ökat med 617% i jämförelse med 2016. 

Samarbete med Fortum Värme samägt med 
Stockholms stad

Under september månad tecknades ett strategiskt sam-
arbetsavtal med Fortum Värme. Samarbetet syftar till att 
Fortum Värme och Ecoclime, för Fortum Värmes räkning, 
ska utvärdera, via bland annat pilotinstallationer, hur 
Ecoclimes cirkulära energisystemlösningar kan integreras i 
fjärrvärmesystem. Avtalets materiella innehåll omfattas av 
sekretess.

Final i Skanska Deep Green Challange

Som följd av finalplatsen i Skanskas tävling är Ecoclime 
inbjudna till Skanskas nationella inköpsdag vid vilken 
särskilt utvalda leverantörer till Skanska bjuds in. 

Publik företrädesemission
Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission av högst 
2 793 966 aktier och emission av högst 1 396 983 teck-
ningsoptioner av serie TO 1 2017/2018 med företrädesrätt 
för aktieägarna.

Emissionen är garanterad till 70%, genom tecknings- och 
garantiförbindelser från nuvarande aktieägare och ett 
garantikonsortium. Kostnaden för garantierna utgör 6% av 
garantibeloppen och 2% av det totala emissionsbeloppet

Bolagets aktiekapital kommer genom nyemissionen och 
emissionen av teckningsoptioner att kunna ökas med 
sammanlagt högst 419 094,90 kronor, varav genom de 
nyemitterade aktierna med högst 279 396,60 kronor och 
genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna med högst 
139 698,30 kronor. Vid full teckning tillförs Bolaget genom 
nyemissionen 11 734 657,20 kronor och genom emissionen 
av teckningsoptioner lägst l 139 698,30 kronor (till 
kvotvärdet 10 öre per aktie) och högst 11 259 682,98 kronor 
(till högsta kurs 8,06 kronor per aktie), totalt högst 22 994 
340,20 kronor.

Mer information om nyemissionen finns i det investerings-
memorandum och den teaser som publiceras på Ecoclimes 
hemsida.

Kallelse till Extra bolagsstämma
Styrelsen i Ecoclime Group AB har kallat till en extra bo-
lagsstämma som kommer att hållas den 29 november 2017, 
där Bolagsstämman föreslås fatta beslut om nyemission av 
3 571 000 röststarka A-aktier med betalning genom apport 
(”Apportemissionen”). 

Genom apportemissionen kommer Ecoclime att erhålla 
cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader i form av 
apport av samtliga aktier i Celsium Facility Partners AB. 
Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Celsium Group i 
Umeå AB (”Celsium Group”).

Den föreslagna Apportemissionen innebär att Bolaget 
kommer att förfoga över och kontrollera den anläggning 
och fastighet i vilken de producerande verksamheterna i 
dotterbolagen Suncore AB och Evertech Energy Solutions 

*Koncernen 2016 omfattar perioden april-september, 6 månader
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AB bedrivs, vilket styrelsen ser som positivt och till gagn för 
Bolaget och dess aktieägare. Fastigheten är fullvärdesför-
säkrad och produktionsanläggningen är försäkrad till ett 
belopp om femtio miljoner (50 000 000) kronor. Apporten 
innebär vidare att Bolaget själv förfogar över hela kedjan 
från anläggningar där produktionen sker till säljkedjan och 
slutkund, som aktör och leverantör av unika komfort- och 
energilösningar.

(Kallelsen finns på bolagets hemsida, www.ecoclime.se och 
på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se)

Investerarträffar, events och 
websändning
Då verksamheten i Ecoclime nu är under snabb tillväxt 
som kräver prioriteringar av resurserna kommer Ecoclime 
att medverka sparsamt vid investerarträffar i samband 
med nyemissionen. De events som valts ut presenteras på 
företagets hemsida under rubriken events. Möjlighet ges 
för alla investerare att lyssna på Ecoclimes företrädare 
i samband med websändning vid Aktiespararnas stora 
Aktiedag den 13 november. Därtill kommer Ecoclime att 
medverka vid särskilda investerarträffar företrädesvis i 
Stockholm. Aktieintresserade som vill delta vid dessa kan 
antingen göra det via anmälan till Partner Fondkommission 
eller Ecoclime eller eventen via Aktiespararna och Avanza.
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FINANSIELLA NYCKELTAL
Mer information angående finansiella nyckeltal för perioden kan fås via det investeringsmemorandum som publiceras 
på bolagets hemsida.

Mer	information	om	nyemissionen	finns	i	det	investeringsmemorandum	och	den	teaser	som	
publiceras	på	Ecoclimes	hemsida.	
	
Kallelse	till	Extra	bolagsstämma	
Styrelsen	i	Ecoclime	Group	AB	har	kallat	till	en	extra	bolagsstämma	som	kommer	att	hållas	den	
29	november	2017,	där	Bolagsstämman	föreslås	fatta	beslut	om	nyemission	av	3	571	000	
röststarka	A-aktier	med	betalning	genom	apport	(”Apportemissionen”).		
Genom	apportemissionen	kommer	Ecoclime	att	få	in	cirka	25	miljoner	kronor	före	
emissionskostnader	i	form	av	apport	av	samtliga	aktier	i	Celsium	Facility	Partners	AB.	Rätt	att	
teckna	de	nya	aktierna	tillkommer	Celsium	Group	i	Umeå	AB	(”Celsium	Group”).	
	
Den	föreslagna	Apportemissionen	innebär	att	Bolaget	kommer	att	förfoga	över	och	kontrollera	
den	anläggning	och	fastighet	i	vilken	de	producerande	verksamheterna	i	dotterbolagen	Suncore	
AB	och	Evertech	Energy	Solutions	AB	bedrivs,	vilket	styrelsen	ser	som	positivt	och	till	gagn	för	
Bolaget	och	dess	aktieägare.	Fastigheten	är	fullvärdesförsäkrad	och	produktionsanläggningen	är	
försäkrad	till	ett	belopp	om	femtio	miljoner	(50	000	000)	kronor.	Apporten	innebär	vidare	att	
Bolaget	själv	förfogar	över	hela	kedjan	från	anläggningar	där	produktionen	sker	till	säljkedjan	
och	slutkund,	som	aktör	och	leverantör	av	unika	komfort-	och	energilösningar.	
(Kallelsen	finns	på	bolagets	hemsida,	www.ecoclime.se	och	på	AktieTorgets	hemsida,	
www.aktietorget.se)	
	
Investerarträffar,	events	och	websändning	
Då	verksamheten	i	Ecoclime	nu	är	under	snabb	tillväxt	som	kräver	prioriteringar	av	resurserna	
kommer	Ecoclime	att	medverka	sparsamt	vid	investerarträffar	i	samband	med	nyemissionen.	De	
events	som	valts	ut	presenteras	på	företagets	hemsida	under	rubriken	events.	Möjlighet	ges	för	
alla	investerare	att	lyssna	på	Ecoclimes	företrädare	i	samband	med	websändning	vid	
Aktiespararnas	stora	Aktiedag	den	13	november.	Därtill	kommer	Ecoclime	att	medverka	vid	
särskilda	investerarträffar	företrädesvis	i	Stockholm.	Aktieintresserade	som	vill	delta	vid	dessa	
kan	antingen	göra	det	via	anmälan	till	Partner	Fondkommission	eller	Ecoclime	eller	eventen	via	
Aktiespararna	och	Avanza.	
	
FINANSIELLA	NYCKELTAL	
	
Mer	information	angående	finansiella	nyckeltal	för	perioden	kan	fås	via	det	
investeringsmemorandum	som	publiceras	på	bolagets	hemsida.	
	
Ecoclime Group AB 		 		 		 		 		
  3 mån 9 mån 9 mån  
KONCERNEN Juli -Sep Jan - Sep April - Dec 
 2017 2016 2017 2016* 2016 
Antal utestående aktier 11 175 870 10 775 870 11 175 870 10 775 870 10 775 870 
Resultat, kr/per aktie 0,29 -0,01 0,42 -0,02 0,00 
Eget kapital, kr/per aktie 3,17 2,50 3,17 2,50 2,57 

*för koncernen omfattar perioden t.om september 2016, april-september, att jämföra med januari-september 2017 
	
Ecoclime Group AB 		 		 		 		 		
  3 mån 9 mån 12 mån  
MODERBOLAGET Juli -Sep Jan - Sep Jan - Dec 
 2017 2016 2017 2016 2016 
Antal utestående aktier 11 175 870 10 775 870 11 175 870 10 775 870 10 775 870 
Resultat, kr/per aktie 0,25 0,00 0,26 -0,04 -0,07 
Eget kapital, kr/per aktie 3,04 2,58 3,04 2,58 1,32 

Redovisningsprinciper 
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och BFN 2012:1, det s.k. K3-regelverket.

Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Koncernredovisningen påbörjades 2016-04-01.

Granskning
Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2017 15 februari 2018 

Vilhelmina 6 november 2017

Lennart Olofsson, VD
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