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Fortsatt tillväxt och kraftigt förbättrat resultat 

Första kvartalet, period 1 maj – 31 juli 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 207 (1 098 Tkr) 
• Periodens resultat uppgick till -1 329 (-2 116 Tkr) 
• Periodens EBITDA uppgick till -973 (-1 725 Tkr) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,15 kr (-0,24 kr) 
• Antal utestående aktier är 8 687 754 stycken (8 687 754 stycken) 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 691 (6 245) 
• Soliditeten uppgår till 70% (87%) 

 

Perioden har präglats av en något högre fakturering jämfört med motsvarande period föregående år. 

Under perioden har bolagets personalkostnader minskat med drygt 27% genom att organisationen anpassats och 
kompetenser omfördelats. Övriga kostnader har minskats med drygt 45%.  

Sammantaget innebär detta att EBITDA och EBIT kraftigt förbättrats jämfört med Q1 föregående år.  

 
Väsentliga händelser under kvartal 1 

Marknad och försäljning 

• Faktureringen ökade med nästan 10% under Q1 jämför med motsvarande period föregående år. Huvuddelen 
av faktureringen utgjordes av leveranser till avtalskunder samt till projekt inom gruppbebyggelse. Totalt 
levererades system till ett 70-tal bostäder. Ett flertal prognostiserade leveranser, till både avtalskunder och 
projektkunder har förskjutits till kommande kvartal. 

• Compare-IT kommunicerade den 27 maj att bolaget genomför en delvis garanterad företrädesemission om 
cirka 8,7 MSEK, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 14 juni 2019. Bolagets syfte med 
företrädesemissionen var att kapitalisera bolaget inför ett flertal viktiga förändringar i verksamheten, såsom 
att öka marknadsbearbetningen och att stärka ledningens exekveringsförmåga. Företrädesemissionen 
fulltecknades  till 8,7 MSEK, inklusive teckningsförbindelser och garanter. 48% tecknades direkt och 
resterande 52% tecknades av garanterna. Cirka 26% av emissionsvolymen tecknades med företrädesrätt. 
Compare-IT tillfördes därmed cirka 8,0 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.  

• Bolaget har bekräftat att integrationen med Google Home Assistant är igenom Googles certifieringsprocess. 
Detta ger användarna av Compare-IT:s smarta hem lösning tillgång till Googles ekosystem med röststyrning 
och integration med andra Google kompatibla komponenter. Även styrning via Googles App blir möjligt i och 
med detta. Integrationen är tillgänglig för både nya och existerande kunder med ett uppkopplat styrsystem 
från produktserien Home LineTM.  

• Formell order från Alcadon på Compare-IT:s smarta hem system till 54 bostäder i BRF Prostkvarnen 
registrerades den 5 juni med leveransdatum i oktober 2019. Ordervärdet är drygt 430 tkr, därtill tillkommer 
kompletterande produkter för vattenavstängningsfunktion samt anpassade brand- och rökdetektorer. Som 
tidigare kommunicerats har Riksbyggen som första större bostadsutvecklare valt Compare-IT:s smarta hem 
lösning som standard i ett lägenhetsprojekt. I projektet kommer Home Line™ levereras installerad i elcentraler 
från Alcadon AB. 

• Compare-IT meddelade att Igor Miskovic, med bakgrund inom Sony och Anima, anställts som ny CTO med start 
den 1 september 2019.  

  



Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång 

 

• Compare-IT har via Alcadon fått en order till ett projekt med Riksbyggen, där smarta hem erbjuds som tillval. 
Initial leverans utgörs av 5st Home LinesTM samt kompletterande produkter för vattenavstängning samt brand- 
och rökdetektorer till BRF Landgången i Halmstad.  

• Svensk Husproduktion, med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus, har beslutat att erbjuda Compare-IT:s 
produktserie Home LineTM anpassad för 230V enhetlig installation. Denna paketering utgör resultatet från 
vårens gemensamma ansats att ta fram ett attraktivt tillvalspaket inför 2020 års leveranser. En övergång till 
230V installation innebär en förenklad installation vilket kraftigt reducerar installationstiden.  

• Den 15 augusti 2019 registrerades 8 687 754 nya aktier hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 

868 775,40 SEK. Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i 

Compare-IT till 17 375 508 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 737 550,80 SEK.  

• Under årsstämman den 27 augusti gjordes nyval av Torbjörn Sahlén som styrelseledamot. Torbjörn Sahlén har 

en stark industriell bakgrund bl a från Investor Growth Capital och Tetra Pak och arbetar idag som rådgivare 

och styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag. 

• Integrationen från Compare-IT:s sida har sedan länge varit färdig och vi är nu glada att bekräfta att även 
integrationsdelen som gjorts av Google har slutförts. Aktivering av assistenten görs direkt i Google Home 
Appen.  

• Compare-IT kommer att finnas på plats med demo av Home LineTM i Alcadons monter på Elmässan i Stockholm 

den 16-17 oktober 2019. 



VD har ordet 
 

Första ordern till Riksbyggen  
Perioden har för Compare-IT inneburit en ökning av fakturering jämfört med samma period föregående år och 
merparten utgörs av leveranser till våra avtalskunder.  

Vi har en stark ambition och målsättning att utöka antalet avtalskunder och antalet installerade system. För att nå 
affärer på kortare sikt intensifierar vi nu samarbetet med ett antal elinstallatörer, som fokuserar på nybyggnation, 
och som ser möjlighet med att sälja och installera smarta hem system i styckehus av varierande storlek. Dessa 
projekt utgör en utmärkt komplettering till de leveranser som sker till avtalskunderna. En uppenbar fördel är, att 
ledtiderna är kortare i platsbyggda styckehus, då det finns möjlighet att i ett senare skede utöka med smart 
funktionalitet i samband med att kanalisering och elinstallation utförs. Parallellt med detta arbetar vi med att öka 
tillgängligheten genom att ta fram kompletta, paketerade smarta elcentraler i ett antal olika storlekar, anpassade 
för styckehus. För att bredda tillgängligheten kommer dessa att på sikt kunna erbjudas via grossistkanalen.  

Generellt sett är startsträckan för att få leverera ny teknik till nybyggnation lång och då speciellt till 
lägenhetssegmentet, där man avvaktar i väntan på att någon ska ta initiativet. Vi kommer under mitten av oktober 
att via Alcadon leverera Home LineTM till samtliga bostäder i Riksbyggens projekt BRF Prostkvarnen i Jönköping. 
Projektet består av totalt 54 stycken bostäder i flerfamiljshus. Förutom styrsystemet Home LineTM kommer 
leveransen att kompletteras med vattenavstängningsprodukter samt brand- och rökdetektorer. Ett projekt, där 
Compare-IT:s smarta hem lösning ingår som standard i alla bostäder, är något som genererar uppmärksamhet från 
hela branschen.  

Precis som våra avtalskunder observerat, har även vi identifierat att det idag finns en outnyttjad tidsperiod då 
bostadsköpare lagt sin beställning fram tills överlämning och inflyttning. Under denna period kommer vi att bidra 
med att väcka nyfikenhet, informera och sätta in de blivande smarta hem användarna i systemet. Vid tidpunkten 
för inflyttning är de därmed redan registrerade, inloggade och är fullt ut informerade om funktioner och styrning. 
Detta projekt är del av den utökade digitala kommunikationen, med nya och befintliga användare, som vi nu 
påbörjar.  

Hållbarhet är ett viktigt fokusområde för både våra befintliga och potentiella avtalskunder. För att framgångsrikt 
kunna adressera och effektivt arbeta med detta område krävs att det finns givna målsättningar med mätbara 
variabler. Vi kommer att arbeta med och synliggöra den del som vi, genom Home LineTM, kan mäta och positivt 
påverka. Vi kan på så sätt bidra till våra avtalskunders ambitionsnivåer i denna aktuella fråga.  

En annan viktig diskussion, som vi gärna bidrar till, rör hur hustillverkarna kan erbjuda bostäder som är 
framtidsförberedda. Vi har länge pratat om att Compare-IT:s produktserie Home LineTM är framtidssäker eftersom 
det är en molnuppkopplad lösning som går att uppdatera och bygga ut. Det är därför glädjande att det nu verkar 
som om marknaden börjar prata i samma termer. Det som idag benämns som Proptech (Property Technologies), 
där smarta hem funktioner sannolikt utgör en del, är beroende av att fastigheterna förses med system som är 
framtidsförberedda för att det fullt ut ska fungera och gå att uppdatera och anpassa under hela fastighetens 
livslängd.  

Trots att det i Boverkets indikatorer (juni 2019) kommuniceras en 11% minskning av antalet påbörjade 
nybyggnationer jämfört med föregående år, är det glädjande att konstatera att t ex Svensk Husproduktion i sin 
årsredovisning rapporterade 12% omsättningstillväxt. Det finns ett fortsatt stort behov av bostäder och många 
hustillverkare och byggbolag har stått starka även under en period av inbromsning i byggbranschen. 
Småhustillverkare intygar att man upplever en stabilisering just nu, men det förekommer vissa geografiska 
variationer. Compare-IT har en relativt liten marknadsandel vilket genererar en stor potential för fortsatt tillväxt 
på befintlig marknad.  

Företrädesemissionen, som vi genomförde under sommaren blev fulltecknad och vi är mycket glada för den starka 
tron som finns på bolaget från större, befintliga ägare, som garanterade en stor del av emissionen. En viktig aspekt 
är att garanterna har ett långsiktigt intresse av bolaget. Nyemissionen har förändrat ägarbilden och Softhouse 
Invest är nu största ägare följt av styrelseordförande Jeanette Andersson med familj. Vi har även fått in ett par nya, 
långsiktiga ägare i bolaget. Vi har därmed tagit in tillräckligt med kapital för att kunna fortsätta vår resa och bygga 
bolaget till nästa nivå.  

I samband med företrädesemissionen genomförde vi ett antal förändringar. Organisationen har förstärkts med en 
ny CTO. Vi hälsar Igor Miskovic, med ytterst relevant bakgrund från Sony och Anima, välkommen till Compare-IT. 
På säljsidan har vi utökat vår närvaro i den viktiga Stockholms- och Mälarregionen genom att en av grundarna till 
Compare-IT, Martin Strandqvist, sedan i somras arbetar utifrån regionen. Ytterligare några kompetenser har 
omfördelats, vilket lett till en mer effektiv organisation. 

Vi välkomnar Torbjörn Sahlén som ny styrelseledamot och delägare i Compare-IT. Torbjörns starka industriella 
bakgrund är en viktig kompetens i Compare-IT:s fortsatta utveckling liksom Torbjörns erfarenheter av finansiering 
och företagsförvärv. 
 

 
Kerstin Lindkvist Toms 
VD Compare-IT Nordic AB 



Compare-IT i korthet 
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta 
hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som 
kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt 
andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande 
programmering i samband med driftsättning. Compare- IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på 
ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation anpassad för byggprocessen med 
trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny 
funktionalitet. 

 
 

Kommande rapport 

2019-12-16 
 
 

Granskning av revisor 
Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. 

 
 

Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsredogörelsen ger en rättvisande översikt av företagets 
ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. 

 
Lund den 2019-09-16 

Styrelse och VD för Compare-IT Nordic AB (publ) 

 
VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA: 
VD Kerstin Lindkvist Toms 

Telefon: +46 733-19 06 30 

E-post: kerstin@compare-it.se 

 
 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för 
offentliggörande den 16 september 2019. 
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