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Halvårsrapport maj – oktober 2019 
Compare-IT Nordic AB (publ) 556689-5529 

 
 
 

Andra kvartalet, augusti - oktober 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 469 Tkr (1 762 Tkr) 

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 181 Tkr (-768 Tkr) 

• Periodens resultat uppgick till -1 560 Tkr (-1 141 Tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,091) kr (-0,13 kr)2) 
 
 
 

Första halvåret, maj – oktober 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 676 Tkr (2 860 Tkr) 

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 153 Tkr (-2 494 Tkr) 

• Periodens resultat uppgick till -2 888 Tkr (-3 257 Tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,171) kr (- 0,37 kr)2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Årets resultat per aktie är beräknat på antalet aktier efter emissionen 
2) Föregående års resultat per aktie är beräknat på antalet aktier före emissionen 
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Kommentarer till andra kvartalet och första halvåret 
  

Antalet levererade smarta hem lösningar till bostäder, både hustillverkare och styckehus under första 
halvåret ökade, totalt 180 stycken jämfört med 162 stycken under första halvåret 2018/2019. En större 
andel av dessa var mindre system till lägenheter varför andra kvartalets och första halvårets fakturering 
ligger något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. En viktig och mycket positiv förklaring 
är bolagets första större leverans till Riksbyggens projekt BRF Prostkvarnen i Jönköping. Denna 
projektleverans har gjorts via Compare-IT:s samarbetspartner Alcadon AB. 

 
Ledtiderna från order till leverans och fakturering är långa vid projektering för nybyggnation. Därför har 
Compare-IT ökat säljfokus mot elinstallatörsledet, där tiden till möjlig affär är betydligt kortare. Compare-
IT har en fortsatt unik ställning både avseende antalet installerade smarta hem lösningar och i avtalsbas. 

 
Bolaget har genomfört effektiviseringar och omfördelning av kompetenser, vilket lett till en mer optimerad 
organisation och därmed bl a minskat personalkostnaderna med ca 17 % och externa kostnader med ca 34 
% under första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år.   
 
Konsekvensen av ovan är att EBITDA för de två första kvartalen har förbättrats med ca 14 % eller 
motsvarande 341 Tkr jämfört med samma period föregående år. På EBIT-nivå har resultatet förbättrats ca 
12 % eller motsvarande 396 Tkr för halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. 
Resultatförbättringen skulle varit betydligt bättre om inte bolaget tagit kostnader av engångskaraktär 
under perioden. 
 
Som tidigare kommunicerats har produktserien Home LineTM uppdaterats bl a med ett förstärkt 
dimmerkort, som är anpassat för framtidens ljuskällor. Denna justering har uppgraderat och ytterligare 
framtidssäkrat produktserien. För att göra alla sedan tidigare levererade styrsystem anpassade för 
framtida digitala tjänster och andra kommande mjukvaruuppdateringar, har ett utbytesprogram 
genomförts under andra kvartalet. Detta har medfört kostnader av engångskaraktär och har påverkat 
bruttomarginalen under perioden men marginalen enligt ursprungskalkylen kvarstår. 
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Väsentliga händelser under kvartal 2 

• 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 med Google Home lanserades. Aktivering av assistenten görs direkt i Google Home 
Appen.  

• Bolaget fanns representerat och visade en ny, smart central i Alcadons monter på fackmässan Elmässan i 
Stockholm den 16-17 oktober 2019. Responsen var mycket positiv. 

• Som Compare-IT tidigare meddelat har bolaget ansökt och fått beviljat internationaliseringscheckar på ett 
sammanlagt värde av 250 tkr. Bidraget har använts för att förbereda och genomföra en satsning på den 
norska marknaden.  

• Compare-IT:s årsstämma tog den 27 aug 2019 beslut att ge ut max 800 000 teckningsoptioner till två 
nyckelpersoner. Dessa nyckelpersoner har nu fullt ut tecknat sina optionsavtal om totalt 800 000 optioner. 
Rätten att teckna har getts till nyckelpersoner på Compare-IT, bolagets VD (200 000) och bolagets CTO 
(600 000). Priset per teckningsoption är 0,114 kronor. Varje teckningsoption ger ägaren rätten att under 
optionens utnyttjandeperiod, som löper från och med den 5 september 2022 till och med den 16 
september 2022, teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 150 
procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlights officiella kurslista för stamaktien under 
perioden från och med den 19 augusti 2019 till och med den 30 augusti 2019. Denna snittkurs uppgår till 
0,99 kr/aktie och strikekursen blir därmed 1,49 kr/aktie.  

• Bolaget har via Alcadon AB levererat styrsystemet Home LineTM till Riksbyggens projekt BRF Prostkvarnen 
i Jönköping. Totalt utrustas 54 stycken bostäder i flerfamiljshus med Compare-IT;s smarta hem lösning. 
Beräknad inflyttning är under våren 2020.  
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Väsentliga händelser under året 

• 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. 

• Bolagetsintegration med Google Home Assistant lanserades efter godkännande i 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. 

• 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.  
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Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång 

• Nudging Capital AB, som ägs i lika delar av Compare-IT:s styrelseordförande Jeanette Andersson och 
Mats Johansson, grundare av bl a ZetaDisplay AB (publ) och Iconovo AB (publ), blir näst största ägare i 
Compare-IT Nordic AB. Jeanette Andersson överför sina Compare-IT aktier från sitt helägda bolag Jelifa 
AB till Nudging Capital AB. Nudging Capital har sedan tidigare 1 272 341 aktier i Compare-IT. Nudging 
Capital äger därefter 1 946 716 aktier i Compare-IT, motsvarande ett ägande om 11,2%. Compare-IT 
har i Softhouse, som äger drygt 19% och Nudging Capital, två långsiktiga ägare med ambition och 
förmåga att bygga ett starkt bolag inom smarta hem lösningar.  

• Bolaget kommunicerade att Fiskarhedenvillan kommer att utvärdera Compare-IT:s smarta hem lösning 
i ett kommande husprojekt i mellansverige. Huset är av typen Trend och kommer att bestyckas med 
Compare-IT:s smarta hem lösning med fokus på trygghet, säkerhet och komfort. Preliminär leverans är 
skiftet Q1/Q2 2020 och utvärderingen kommer att ske därefter. För mer information om 
Fiskarhedenvillan se https://fiskarhedenvillan.se/om-husleverantoren-fiskarhedenvillan/  

 
 

https://fiskarhedenvillan.se/om-husleverantoren-fiskarhedenvillan/
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VD har ordet 

Första projektleverans till Riksbyggen 
 
Vi är stolta att kunna bekräfta att leverans nu skett till Compare-IT:s första större lägenhetsprojekt, BRF 
Prostkvarnen, som uppförs av Riksbyggen i Jönköping. De 54 stycken lägenheterna, fördelade på lägenhetsstorlekar 
från 1:or till 4:or, utrustas alla med Compare-IT:s smarta hem lösning Home LineTM i två olika storlekar och 
konfigureringar. Stort fokus under kvartalet har varit på att standardisera och optimera den del i byggprocessen 
där smarta hem lösningen ska installeras och implementeras och att genom testning av all vald armatur säkerställa 
att t ex dimning av ljuskällor är möjlig där så önskas. Det har varit ett lärorikt projekt, som genererat ett riktigt bra 
samarbete mellan de olika aktörerna såsom byggentreprenad, elinstallatörsfirma och vår samarbetspartner 
Alcadon AB. Projektet är ett viktigt startskott för ökad bearbetning av lägenhetssegmentet, som i många avseenden 
fortfarande befinner sig i en avvaktande fas. 
 
Under perioden har vi också ytterligare utvecklat samarbetet med våra befintliga avtalskunder och gjort en 
intensifierad bearbetning av nya kunder och kundsegment. Det är glädjande att Fiskarhedenvillan genomför en 
testinstallation med Compare-IT:s smarta hem lösning Home LineTM. Huset kommer att uppföras under 
kvartalsskiftet Q1/Q2 2020 och därefter kommer utvärdering att ske.  
 
Vi får ständigt bekräftelser på att vår lösning fyller ett viktigt behov på marknaden och att man uppskattar 
kombinationen av fast, robust installation med kompletteringsmöjligheter. Det finns dock fortfarande en tröghet i 
marknaden och man söker långsiktigt gångbara affärsmodeller och tekniknivå som gör att fler fastighetsutvecklare 
vågar ta steget fullt ut. Ett annat fokus under halvåret har varit utveckling av en standardiserad lösning i form av en 
komplett smart elcentral samt metoder för en mer effektiv installationsprocess. 
 
Förutom aktiviteter med våra befintliga avtalskunder, t ex utbildningsgenomgångar med deras resurser inom 
entreprenad och sälj/marknad, har vi under senare delen av kvartalet påbörjat en bearbetning av kategorin 
elinstallatörer som ser en möjlighet att göra smarta hem installationer i styckehus, d v s bostäder som inte 
levereras av en småhustillverkare. Med vår enhetliga 230V lösning kan vi erbjuda ett mycket kostnadseffektivt 
paket i form av en komplett central inklusive styrsystem och mediadel. Just att det är paketerat med en 
funktionsspecifikation och en tydlig prislapp, gör elinstallatörens införsäljning mycket enklare. Vi har fått mycket 
gott gehör från de elinstallationsfirmor vi redan hunnit träffa.  
 
Under kvartalet har vi med hjälp av bidrag från så kallade internationaliseringscheckar genomfört en 
marknadsundersökning och kartläggning inför försäljning på den norska marknaden. Vi har bla besökt ett par 
relevanta mässor och träffat potentiella kunder och samarbetspartners. Det som erbjuds i Norge idag är främst 
trådlösa system, t ex Eaton, och dessa erbjuds i de flesta fall som möjligt tillval. Vi bedömer att det finns en unik 
möjlighet för Compare-IT att positionera sig med ett till byggprocessen anpassat smarta hem system som standard. 
Vi fortsätter den påbörjade bearbetningen för att hitta ett lämpligt första projekt och en partner i form av en 
återförsäljare.  
 
Som vi tidigare kommunicerat, har styrsystemet Home LineTM uppdaterats med ett förstärkt dimmerkort, förberett 
för framtida ljuskällor, mjukvaruuppdateringar på distans och möjliga digitala tjänster. Det finns en mycket stor 
flora av ljuskällor och vårt nya dimmerkort kan hantera majoriteten av de ljuskällor som används på marknaden. 
För att säkerställa att alla befintliga användare har samma utgångspunkt avseende hårdvara, har ett 
utbytesprogram genomförts under kvartalet. Detta utbytessystem har innefattat de tidigt levererade styrsystemen, 
som haft vissa begränsningar avseende möjliga framtida uppgraderingar. Utbytesprogrammet har utförts av våra 
egna support- och serviceresurser och denna proaktiva insats har upplevts som väldigt positiv av användarna. För 
Compare-IT:s del har det också varit en värdefull kontakt som inneburit att vi kunnat inhämta feedback om hur 
man använder systemet samt önskemål om framtida funktioner.  
 
Under vår/sommar informerade vi om att vi planerade för ett VD-byte under hösten. Processen med rekrytering av 
ny VD har förskjutits i jakten på en lämplig kandidat och undertecknad har på förfrågan av styrelsen accepterat att 
stanna kvar i rollen som VD under de inledande månaderna på nya året.    
 
Med önskan om en god jul och ett gott nytt år 2020! 
 

Kerstin Lindqvist Toms  
| VD, Compare-IT Nordic AB 



— 9 —  

Finansiell information avseende maj-oktober 2019 
 

 
Alla belopp i tusentals kronor 

Andra kvartalet 

2019 

Andra kvartalet 

2018 

Halvår 
2019 

Halvår 

2018 

 
Nettoomsättning 

 
1 469 

 
1 762 

 
2 676 

 
2 860 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 181 -768 -2 153 -2 494 

Rörelseresultat -1 526 -1 136 -2 851 -3 247 

Periodens resultat -1 560 -1 141 -2 888 -3 257 

 

Medarbetare 

Vid periodens utgång uppgick antalet anställda i bolaget till 7,4 (8,5) personer. Genomsnittligt antal 
medarbetare uppgick för kvartalet till 7 (8,5) personer. 

 

 

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner av betydande omfattning har skett med närstående under innevarande period eller 
jämförelseperioden. 

 

 

Risk och känslighetsanalys 
De mest relevanta riskerna och osäkerhetsfaktorerna beskrivs i årsredovisningen för 2018/2019 och avser 
tekniska risker. Inga ytterligare väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer än de som finns beskrivna i 
årsredovisningen 2018/2019 har tillkommit. 

 
 

Aktiedata och ägare 

Aktiekapitalet per den 31 oktober 2019 uppgick till 1 737 550,80 kr och antalet aktier till 17 375 508 stycken. 
Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. En aktie medför 1 röst. 
Bolagets aktier listades den 3 maj 2017 på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget). 
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Bolagets resultaträkning 
 

 
Alla belopp i tusentals kronor 

2019-08-01 

-2019-10-31 

2018-08-01 

-2018-10-31 

2019-05-01 

- 2019-10-31 

2018-05-01 

- 2018-10-31 

2018-05-01 

- 2019-04-30 

Rörelsens intäkter 
     

Nettoomsättning 1 469 1 762 2 676 2 860 6 339 

Förändring av lager av produkter i 
arbete, färdiga varor och pågående 
arbete för annans räkning 

 
-993 

 
-695 

 
-1 633 

 
-1 079 

 
-2 347 

Aktiverat arbete för egen räkning 123 163 320 269 719 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 5 17 

Totala intäkter 599 1 230 1 363 2 055 4 728 

Rörelsens kostnader 
     

Handelsvaror -243 -340 -471 -564 -1 167 

Övriga externa kostnader -549 -649 -1 084 -1 631 -2 810 

Personalkostnader -988 -1 009 -1 961 -2 354 -4 639 

Rörelseresultat före 
avskrivningar -1 181 -768 -2 153 -2 494 -3 888 

Av- och nedskrivningar av 
materiella och immaterialla 
anläggningstillgångar 

 
-345 

 
-368 

 
-698 

 
-753 

 
-1 460 

Totala kostnader -2 125 -2 366 -4 214 -5 302 -10 076 

Rörelseresultat -1 526 -1 136 -2 851 -3 247 -5 348 

Resultat från finansiella poster 
     

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 

Räntekostnader -34 -5 -37 -10 -18 

Resultat efter finansiella poster -1 560 -1 141 -2 888 -3 257 -5 366 

 
Antal aktier 

 
17 375 508 

 
8 687 754 

 
17 375 508 

 
8 687 754 

 
8 687 754 

Resultat per aktie -0,09 -0,13 -0,17 -0,37 -0,62 
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Bolagets balansräkning - Tillgångar 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2019-10-31 2018-10-31 2019-04-30 

Anläggningstillgångar 
   

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 389 6 920 8 158 

Summa immateriella anläggningstillgångar 8 389 6 920 8 158 

 
Materiella anläggningstillgångar 

   

Inventarier, verktyg och installationer 0 37 14 

Summa materiella anläggningstillgångar 0 37 14 

Summa anläggningstillgångar 8 389 6 957 8 172 

 
Omsättningstillgångar 

   

Varulager m.m.    

Varor under tillverkning 2 187 1 386 1 857 

Färdiga varor och handelsvaror 746 914 820 

Förskott till leverantörer 26 26 26 

Summa varulager 2 959 2 326 2 703 

 
Kortfristiga fordringar 

   

Kundfordringar 1 232 1 027 1 055 

Aktuell skattefordran 4 4 2 

Övriga fordringar 67 0 1 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 103 99 85 

Summa kortfristiga fordringar 1 406 1 130 1 143 

Kassa och bank 7 530 4 544 1 115 

Summa omsättningstillgångar 11 895 8 000 4 961 

SUMMA TILLGÅNGAR 20 284 14 957 13 133 
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Bolagets balansräkning - Eget kapital och skulder 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2019-10-31 2018-10-31 2019-04-30 

Eget kapital 
   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 1 738 869 869 

Fond för utvecklingskostnader 7 690 5 895 7 293 

Summa bundet eget kapital 9 428 6 764 8 162 

Fritt eget kapital 
   

Överkursfond 35 543 28 272 28 310 

Balanserad vinst -27 089 -19 927 -21 325 

Erhållet aktieägartillskott 1 050 1 050 1 050 

Årets resultat -2 888 -3 257 -5 366 

Summa fritt eget kapital 6 616 6 138 2 669 

Summa eget kapital 16 044 12 902 10 831 

Långfristiga skulder 
   

Skulder till kreditinstitut 1 296 157 102 

Övriga långfristiga skulder - - - 

Summa långfristiga skulder 1 296 157 102 

Kortfristiga skulder 
   

Skulder till kreditinstitut 778 161 128 

Leverantörsskulder 1 400 828 1 014 

Aktuell skatteskuld 0 0 0 

Övriga skulder 211 205 178 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 555 704 880 

Summa kortfristiga skulder 2 944 1 898 2 200 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 284 14 957 13 133 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
   

Ställda säkerheter 2 000 600 600 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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      Bolagets kassaflödesanalys 
 

 
Alla belopp i tusentals kronor 

  

-  
2019-05-01 
2019-10-31 -  

2018-05-01 
2018-10-31 

Den löpande verksamheten 
    

Rörelseresultat   -2 851 -3 247 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 
    

Avskrivningar enligt plan på tidigare aktiverade 
utvecklingsprojekt   698 753 

Finansiella intäkter   0 0 

Finansiella kostnader   -37 -10 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

 
 

 
 

 
-2 190 

 
-2 504 

 
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 

    

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar   -453 110 

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder   26 -1 105 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2 617 -3 499 

 
Investeringsverksamheten 

    

Förvärv av anläggningstillgångar   -915 -1 539 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - -915 -1 539 

 
Finansieringsverksamheten 

    

Nyemission   8 102 0 

Amorteringar / Upptagna lån   1 844 -89 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   9 946 -89 

 
Ökning/minskning av likvida medel 

 
 

 
 

 
6 414 

 
-5 127 

Likvida medel vid periodens början   1 115 9 671 

Likvida medel vid periodens slut   7 530 4 544 
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Nyckeltal 
 

 
2019-10-31 2018-10-31 2019-04-30 

Soliditet 79% 86% 82% 

Kassalikviditet 304% 299% 103% 

 
 

 
Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 
Redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. 

 
Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen för 2018-05-
01 – 2019-04-30. 

 
Översiktlig granskning 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. 
 
 

Kommande finansiell information 

Kvartalsredogörelse november 2019 - januari 2020 tillkännages 15 mars 2020. 
 

Bokslutskommuniké maj 2019 - april 2020 tillkännages 15 juni 2020. 

 
Ytterligare information 

 

Kerstin Lindqvist Toms VD, 

Compare-IT Nordic AB 

Telefon: 0733-190 630 

E-post: kerstin@compare-it.se 

Jeanette Andersson 

Ordförande, Compare-IT Nordic AB 

Telefon: 0733-181 982 

E-post: jeanette@compare-it.se 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 

 
Kassalikviditet 

Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående 

balansomslutning. 

Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder. 

mailto:kerstin@compare-it.se
mailto:jeanette@compare-it.se
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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. CompareIT 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. 

 

 

Vision och strategi 

Compare-IT utvecklar, producerar och marknadsför lösningar för smarta hus som är 
kostnadseffektiva och användarvänliga. Compare-IT erbjuder smarta hem för alla. 

 

 

Försäljningsstrategi 

Fokus ligger på smarta hem då det bedöms som en mer skalbar och snabbrörlig marknad som kommer att 
konsolideras de kommande åren. Kommersiella belysningsprojekt är en kompletterande del av Compare-
IT:s affär. 

 
Digitala tjänster bedöms bli en viktig del av bolagets framtida intäkter. Den installerade basen utgör grunden 
för att kunna erbjuda dessa tjänster. 

 

 

 
Styrelsen försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. 

 
Lund den 16 december 2019 | Compare-IT Nordic AB (publ)  

 

Styrelsen 

 
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 december 2019. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compare-IT Nordic AB 

Åkergränden 7 

226 60 Lund 

040 – 41 37 00 

www.compare-it.se 

http://www.compare-it.se/

