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1 Bolagsinformation 
IQS Energi Komfort AB (publ), 556530-5868 

Tillverkarvägen 16, Box 7269, 187 14 Täby 

08-588 67 150 

info@energikomfort.se, www.energikomfort.se 

2 Företagspresentation 
IQS Energi Komfort AB (publ) etablerades 1996 av Jan 
Eric Kroon för att sälja bergvärmeanläggningar och 
erbjuda service till bergvärmekunder. 

Affärsidé 

IQS Energi Komfort ska till marknaden offerera miljö- 
och energibesparing och ansvara för hela värdekedjan 
från marknadsföring, inköp och försäljning till 
installation av energibesparande produkter och 
bergvärme, samt förebyggande- och efterservice. 

För de allra flesta fastighetsägare är idag den enskilt 
största kostnaden i förvaltningen av fastigheten 
uppvärmning.  

IQS Energi Komfort positionerar sig som en ”single point 
of contact” för allt som rör energioptimering i en 
fastighet. Detta innefattar initial analys, dimensionering, 
projektering, upphandling, montering, injustering, drift, 
driftsanalys, övervakning och service. 

Följaktligen ingår alla fastighetens uppvärmnings-
kostnader, varmvatten, radiatorer, distribution, fönster, 
tak, etc. i bolagets fokus. 

Många gånger är det av väsentlig betydelse för 
fastighetsägaren att åtgärder inom flera områden i 
fastigheten koordineras för att göras i rätt ordning och 
med rätt fokus med hela fastighetens behov på kort och 
lång sikt. 

Sammantaget kan stora delar av en fastighets 
energiförbrukning effektiviseras vilket ger 
fastighetsägaren stora besparingar men inte minst en 
kraftigt förbättrad miljöprofil. 

Värmepumpen är ofta hjärtat i en effektivare miljöprofil, 
och är en väl beprövad teknik som lämpar sig väl för att 
sammanlänka flera energikällor i en fastighet.  

För att säkerställa att kalkylerade besparingar uppnås 
arbetar IQS Energi Komfort aktivt med serviceavtal som 
inkluderar fjärrövervakning med löpande rapportering 
av energioptimeringsarbetets framgång för att tidigt 
identifiera avvikelser mot plan och i det fall avvikelser 
identifieras snabbt sätta in korrigerande åtgärder. 

”Värmepumpen hämtar sin energi från naturen och dess 
energi klassas som förnyelsebar. Energi från solen 
lagras i berget, jorden, luften och vattnet. Det är alltså 
en helt naturlig energikälla som vi utnyttjar. Det blir 
strängare och strängare krav på vår energianvändning i  

 

 

byggnader. EU har slagit fast att vi ska minska den med 
20% till år 2020. När det gäller uppvärmning är 
värmepumpar ett av de miljömässigt och 
driftekonomiskt absolut bästa alternativen. 

”Olika energikällor belastar vår miljö olika mycket. Väljer 
man en värmepump gör man en stor insats för miljön, 
eftersom 60-80% av energin kommer direkt från solen 
och således inte innebär någon miljöbelastning alls. 
Den energi i form av el som behövs för att driva 
värmepumpen utgör bara en liten del av den energi 
värmepumpen avger. Idag kan vi välja hur elen vi köper 
ska vara producerad. Väljer man då grön el, d v s el 
producerad enbart från förnyelsebara energikällor, blir 
bidraget till växthuseffekten i princip noll. Väljer man att 
installera värmepump, tar man samtidigt ansvar för vår 
gemensamma miljö.” Källa SKVF (SVEP). 
 
Besparingspotentialen är upp till 70% av energiinköpet 
(kWh) för en fastighetsägare. Nedan ett konkret 
exempel från en installation av bergvärme i centrala 
Stockholm 2015. 

 

Organisation, bolaget är organiserat enligt klassisk 
modell enligt nedan. Det är idag 25 personer 
verksamma i bolaget utöver underentreprenörer. 
Majoriteten av de anställda är servicetekniker, 
kyltekniker och montörer. 
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Maskinresurser, IQS Energi Komfort AB har all 
nödvändig kompetens, utrustning och material för 
värmepumpinstallationer och service av värmepumpar 
i alla storlekar och av alla märken 

Bolaget använder underentreprenörer för geoborrning 
och el för att säkerställa rätt kompetens vid rätt tillfälle. 

Villasegmentet, definierat 
som värmepumpar under 
20 kW. Vi har historiskt 
haft en mycket stark 
ställning i villasegmentet 
med över 10 000 
värmepumpinstallationer 

Bolaget avser att 
bibehålla eller öka sin 
marknadsandel i detta 
segment, speciellt med 
hänsyn tagen till den stora 
utbytesmarknaden som 
nu har börjat ta fart. 

En stor del av kunderna 
kommer via referens. 

 

Servicesegmentet, bolaget har en egen 
serviceorganisation för löpande underhåll, reparation 
och jourservice. I service ingår även serviceavtal med 
fjärrövervakning inklusive löpande rapportering. 

Fastighetssegmentet, definierat som värmepumpar 
över 20 kW, bolaget växer kraftigt i detta segment och 
har sedan starten installerat hundratals 
fastighetspumpar. Bolaget växer kraftigt inom detta 
område. 

 

Ovanstående utfall från en BRF i Bromma. 

IQS Energi Komfort arbetar med detaljerad uppföljning 
av våra installationer, med hjälp av t.ex. 
fjärrövervakning, för att säkerställa att kalkylerade 
besparingar uppnås, alternativt att vi i samarbete med 

kunden sätter in åtgärder för att uppnå önskade 
besparingar. 

IQS Energi Komfort AB är ett av de ledande bolagen i 
segmentet från och med 2016 vad det gäller 
marknadsandel och omsättning. 

Certifiering, IQS Energi Komfort har påbörjat 
implementering av ett kvalitetssystem, FR 2000, för att 
visa våra fastighetskunder att vi har ett långsiktigt 
åtagande till dem och att vår ambition är att vara det 
naturliga valet av leverantör i segmentet i Stockholm-
Mälardalen. 
 
3 Kundfokus och Personalfokus 

 
 Energi Komfort ska ha segmentets mest nöjda 

kunder 
 Energi Komfort ska ha segmentets bästa 

kundservice  
 Energi Komfort ska ha segmentets mest nöjda 

medarbetare 

4 Kunden 
Bland IQS Energi Komforts kunder märks villaägare, 
fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, både i 
segmentet nyproduktion och vid energieffektivisering i 
äldre fastigheter.  
 
Grant Thornton konstaterar i sin Fastighetsrapport 2014 
att ”energikostnaderna är en stor utgiftspost för många 
fastighetsbolag, i snitt utgör den 40% av de totala 
driftsbudgetarna”. 
 
Kunderna kan minska sina energiinköp med 50-70% och 
lika mycket i SEK lite beroende på förhållandet kWh pris 
och elpris. 

5 Ägarförhållande 
IQS Energi Komfort aktie är noterad på Nordic MTF 
(NGM) och har ca 1000 aktieägare. 
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Aktien har haft en god omsättning sedan listningen. 
Intresset är stort för aktien tack vare det stora 
miljöintresset i marknaden generellt och kanske 
speciellt för att bolaget är det enda marknadsnoterade 
bolaget i sin jämförbara bransch.  

Det finns per den 31/12, 2016, 4 326 884 aktier i 
bolaget. 

Genom en listning av bolagets aktie stärker vi bolagets 
långsiktiga åtagande till de kunder som investerar i 
bergvärmelösningar och säkerställer att kunden har en 
stark samarbetspartner lång tid framöver. 

6 Styrelsen 
Bolaget har en mycket erfaren styrelse och ledning med 
stor erfarenhet av tillväxtbolag, fastighetssegmentet 
och av värmepumpar. 

Sverker Littorin, ordförande 

Cai Essén, ledamot 

Anders Hörnqvist, ledamot 

Johan Ryding, ledamot 

Pär Lindblad, VD tom mars 2017 

Malin von Post, fom 3 april 2017 

 

7 Bokslutskommuniké 2016 

Noteringen av bolaget augusti 2016 på NGM´s lista 
Nordic MTF stärker bolagets kvalitativa profil och ökar 
transparensen till kunderna. 

Ambitionen är att i framtiden vara det ledande bolaget 
i segmentet energioptimering. 

Bokslutskommuniké för 2016 i korthet nedan: 

 Nettoomsättning uppgick till KSEK 62 035 (f å KSEK 
25 0140) 

 Periodens resultat före skatt uppgick till KSEK 1 577 (f å 
KSEK – 10 534) 

 Resultat per aktie efter skatt uppgår till 0,33 SEK (f å – 
1,49) 

 Soliditet 29 % (f å negativt) 
 Skulder till kreditinstitut KSEK 1 688 (f å KSEK 7 157) 
 Eget kapital KSEK 4,6 (f å negativt) 
 

 

8 Året 2016 i korthet 

Under 2016 har intäkterna från fastighetssegmentet 
ökat markant, vilket är en trend som håller i sig. 

Nyförsäljning i fastighetssegmentet uppgick 2016 till 
ca 60 MSEK. 

Större delen av nytecknade order i fastighetssegmentet 
levererades 2016. Ca 20 MSEK av tecknade order från 
2016 beräknas bli levererade och färdigställda under 
2017.  

Enligt SKVP statistikuppföljning har försäljningen av 
fastighetsvärmepumpar ökat med ca 29%.   

Villasegmentet har enligt SVEP ökat/minskat med totalt 
5% och IQS Energi Komfort har försvarat sina 
marknadsandelar och har ökat omsättningen med ca 
12%. 

9 Inledningen på 2017 i korthet 

Ökad omsättning mot föregående år, jan – feb, enligt 
nedan. 

 

-15

5

25

45

65

Oms Res

2015 2016

 -

 1 000 000,00

 2 000 000,00

 3 000 000,00

 4 000 000,00

 5 000 000,00

 6 000 000,00

2015 2016 2017

Omsättning jan - feb



   

6 
 

Nya order, borrtillstånd eller avsiktsförklaringar 2017 
uppgår till ca 5 MSEK. 

Bolaget förväntar sig ytterligare tecknade order i 
fastighetssegmentet om ca 20 MSEK före sommaren 
2017. 

Då bostadsrättföreningarna tar beslut om investeringar 
på stämmor under våren kommer många order i 
samband med detta i linje med föregående år. 

Bolaget kommer även att offerera bergvärmelösningar 
för nyproduktion i Stor Stockholm. 

Fastighetsmässan i mars 2017 bekräftar det mycket 
stora intresse fastighetsägare och bostadsrätts-
föreningar nu har för energioptimering i större skala.  

 

Uppvärmning av fastigheten står idag för den enskilt 
största kostnaden i förvaltningskostnaderna. I linje 
med Grant Thorntons Fastighetsrapport 2014 uppgår 
uppvärmningskostnaderna till ca 40% av de totala 
förvaltningskostnaderna. Dessa kostnader kan 
fastighetsägarna minska med ca 50% med hjälp av 

värmepumpar, sol el och andra lösningar för 
energioptimering. 

Komplexiteten i de större projekten förväntas öka med 
fjärrövervakning och löpande COP mätning som krav 
från de mer kvalificerade kunderna vilket är standard i 
IQS Energi Komforts erbjudande i fastighetssegmentet.  

Tillgången till en egen service- och 
installationsorganisation, löpande rapportering till 
kunderna om anläggningarnas prestanda och att 
kalkylerna infrias blir en avgörande framgångsfaktor för 
att fortsätta växa i segmentet.  

Med anledning av detta fortsätter IQS Energi Komfort 
löpande att förstärka sin organisation med relevant 
kompetens. 

Målet för 2017 är att bolaget ska fortsätta sin 
omsättningsökning organiskt och komplettera denna 
med ett eller flera förvärv. 

Offertstocken fortsätter att växa och tangerar nu ca 
200 MSEK (f å 100 MSEK). Målet är att under 2017 
dubbla volymen till 400 MSEK och att löpande teckna 
nya order om ca 10 - 20% av denna volym.  

10 Årsstämma 

Årsstämman för IQS Energi Komfort AB kommer att 
hållas den 4 april, kl. 15.30, på Polygonvägen 1, 
Arninge i restaurang MJ´s lokaler.  

 

 

 

 


