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Styrelsen och VD för Colabitoil Sweden AB avger härmed  
bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017.

Colabitoil Sweden AB är en koncern som består av dotterbolagen Colabitoil Fastigheter AB, Colabitoil  
Produktion AB och Hällberg & Son Åkeri AB, som är under namnändring och omnämns i dokumentet som  
Colabitoil Tankanläggningar AB. Med ”Colabitoil” eller ”Bolaget” avses koncernen, det vill säga Colabitoil Sweden 
AB och de helägda dotterbolagen. 

Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående om inget annat anges och är genomgående  
i hela dokumentet. 

 
Sammanfattning av räkenskapsåret (1 januari till 31 december 2017).
•  Nettoomsättningen uppgick till 311  (68) MSEK.

•  Resultatet före finansiella poster uppgick till 3,7 (-3,9) MSEK.

•  Resultatet per aktie uppgick till 0,1 (-0,8) SEK.

•  Soliditeten uppgick till 57 (48) %.

Sammanfattning av fjärde kvartalet (1 oktober till 31 december)

•  Nettoomsättningen uppgick tilll 118 (31) MSEK.

•  Resultatet före finansiella poster uppgick till 4,5 (1,7) MSEK.

•  Resultatet per aktie uppgick till 0,41 (0,17) SEK.

COLABITOIL SWEDEN AB (publ), org.nr. 556478-4485
Säte: Gävle. Adress: Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet

Telefon 0771-10 10 40, info@colabitoil.com, www.colabitoil.com

”Vi förenar miljönytta, kundnytta och affärsnytta  
för ett hållbart samhälle”



VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2017 

Första kvartalet - Q1
• I mars 2017 genomförde Colabitoil en företrädesemission. 

• I mars meddelade Colabitoil att Bolaget genomfört ett fastighetsförvärv i Norrsundet inför  
uppbyggnad av större produktionsanläggning. Förvärvet omfattar 22 hektar mark med ett  
fastighetsbestånd på 33 300 kvadratmeter.

Andra kvartalet - Q2
• I april konstaterade Colabitoil att marknaden och efterfrågan för HVO växer kraftigt. Det förnybara  

dieselbränslet HVO ökade med 501 400 m3 vilket är en ökning med cirka 71 procent jämfört med 2015.  
Totalt uppgick konsumtionen av HVO till 1 206 100 m3 vilket var cirka 16 procent av den totala diesel  
användningen i Sverige under 2016.  

• I juni invigde Colabitoil den första publika tankstationen med HVO100 för både yrkestrafik och  
personbilar, belägen i Gävle. 

• I juni meddelade Colabitoil att Bolaget förvärvar Hällberg & Son med tillträde till aktierna per 1 juli.  
Hällberg & Son AB är ett familjeföretag, som i tre generationer framgångsrikt har bedrivit sin verksamhet  
med inriktning på försäljning och distribution av eldningsolja, dieselbränsle och smörjoljeprodukter,  
till företag och privatpersoner. 

Tredje kvartalet - Q3

• I september meddelade Colabitoil att Bolaget har anställt Daniel Arenholm som chef för kommunikation 
och IR. Arenholm har arbetat i ledande befattningar i 15 år och har framförallt erfarenhet från utvecklings- 
och tillväxtbolag. Arenholm har erfarenhet av noterade bolag och blir del av ledningsgruppen.

Fjärde kvartalet - Q4
• I oktober meddelade Colabitoil Sweden AB att Bolaget har erhållit besked om godkännande för notering 

på AktieTorget. Inför den planerade noteringen avser Colabitoil även att genomföra en nyemission om  
19,8 MSEK före emissionskostnader. 

• Den 2 november inleddes teckningstiden i Colabitoils nyemission. 

• I november meddelade Colabitoil att Bolaget har anställt Ulf Fredrixon som CFO. Fredrixon har arbetat 
i ledande befattningar i noterade bolag och har framförallt erfarenhet från finansbranschen i bolag som 
Carnegie och Erik Penser Bank. Fredrixon blir del av ledningsgruppen.  

• I november meddelade Colabitoil att Bolaget tecknat avtal med Avantherm AB om att överta Avantherm 
AB:s befintliga kunder. Affären motsvarar en årsomsättning på 35 MSEK. Kundstocken gör att Colabitoil 
fortsatt expanderar geografiskt i området från Stockholm till Skåne.



Fjärde kvartalet - Q4 (fortsättn.) 

• I november meddelade Colabitoil att Bolaget tecknat avtal med Yilport Gävle gällande leverans av HVO100. 
Yilport Gävles konsumtion, baserat på historik, beräknas motsvara cirka 10 MSEK på årsbasis. Avtalet 
innehåller även en nyetablering av tankanläggning. Anläggningen om 20 kubikmeter beräknas stå färdig 
innan årsskiftet och bidra till merförsäljning till övriga aktörer som besöker och verkar på hamnområdet. 

• I november avslutades teckningstiden i Colabitoils nyemission av aktier inför planerad notering på  
AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 26,7 MSEK, inklusive teckningsåtagande om cirka 9,1 MSEK, 
motsvarande en teckningsgrad om cirka 135 procent.  

• I december meddelade Colabitoil att Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission till Qualified Adviser.

• I december utfördes en extern värdering på beståndet av tankanläggningar, till ett värde av 28,9 MSEK,  
i jämförelse med bokfört värde 9,3 MSEK. 

• Den 12 december noterades Colabitoils aktier på AktieTorget.

• I slutet av december förstärkte Colabitoil sitt team för forskning och utveckling genom nyrekrytering av 
Shiromini Gamage, som kommer att arbeta med anpassning av biobaserade produkter i processen för 
framställan av biodrivmedel och HVO. Shiromini Gamage kommer närmast från GrönaPro-projektet på 
Mittuniversitetet, Mastersprogrammet i miljökemi på Umeå Universitet och har dessutom yrkeserfarenhet 
från AkzoNobel Pulp & Performance och Department of Agriculture i Sri Lanka.

• I december, i samband med bokslutet för 2017 upprättades en ny förvärvsanalys avseende förvärvet av  
Hällberg & Son AB. Resultatet av analysen medförde att tidigare redovisad Goodwill om 6,1 MSEK nu  
redovisas som negativ Goodwill om 3,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• I januari 2018 meddelade Colabitoil att Bolaget genomför strukturella förändringar genom att samordna 
produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag. Som 
helägda dotterbolag till Colabitoil Sweden AB kommer Colabitoil Produktion AB att bedriva produktion av 
förnyelsebara drivmedel och Colabitoil Tankanläggningar AB bedriva drift och underhåll av tankanlägg-
ningar. Den organisatoriska förändringen trädde i kraft vid årsskiftet.

• I januari tecknar Colabitoil Fastigheter AB avtal med nya hyresgäster som ger en vakansgrad på 1,5%  
av  33 300 kvadratmeter vid fullt utnyttjande av optioner och som medför årliga potentiella intäkter  
på 7,8 MSEK.



”Den 12 december noterades Colabitoils aktier 
på AktieTorget och flera fick möjligheten att bli 
med på resan mot ett hållbart samhälle”

Björn Norrbom, Styrelsens Ordförande och Jan Nordlöf, VD                                                                                                          Foto: Magnus Nilsson



VD JAN NORDLÖF HAR ORDET

Utveckling
Utvecklingen under året har präglats av strategiska förvärv, organisk tillväxt och en god finansiell utveckling. Vår 
nettoomsättning har ökat med 357 procent i jämförelse med föregående år och vi har vuxit från 18 till 35 heltids-
anställda. Vi fortsätter fokusera på förnybara varor och tjänster som är hållbara socialt och ekonomiskt, samt för 
hälsa och klimat. Den största händelsen var dock noteringen på AktieTorget i december. 

HVO100 - det enda gröna drivmedlet
Vi på Colabitoil tillhandahåller sedan i september 2015 drivmedlet HVO100 som, utöver att det är 100 procent  
förnybart och erbjuds till ett pris som är i paritet med konventionellt dieselpris, är det dessutom ett premium-
drivmedel som har bättre egenskaper än fossil diesel samt ett högre energiinnehåll, vilket innebär att drivmedlet 
räcker två till fem procent längre än fossil diesel. Med HVO100 körs fossilfritt bränsle fullt ut och därmed reduceras 
koldioxidutsläppen med upp till 92 procent. Även utsläppen av kväveoxider reduceras väsentligt. HVO100 har en 
högre tändvillighet och ett högre energiinnehåll vilket medför att bränslet räcker längre än om fordonet tankats 
med fossilt bränsle. Detta innebär ekonomiska fördelar för företag såsom bussbolag och åkerier. Att HVO100 inte 
kräver specialbyggda fordon eller tankanläggningar medför snabbare driftsättning utan omställningskostnader.

Hällberg & Son med Hälsingeoljor
Under 2017 har vi stärkt vår position på biodrivmedelsmarknaden genom förvärv av Hällberg & Son. Förvärvet 
innefattar drivmedelsdelen, där varumärket Hälsingeoljor, 4 000 kortkunder, 25 tankanläggningar, elva anställda 
och fem tankbilar ingår. Hällberg & Son har en stark position i Hälsingland, Jämtland och Härjedalen och har 
mycket goda kundrelationer. Förvärvet ligger helt i linje med strategin för Colabitoil och våra ambitioner att 
ha ett rikstäckande nätverk av tankanläggningar. En av Colabitoils styrkor är den goda kundkontakt som har 
etablerats och att vi har många upparbetade kunder till vilka vi köper in och levererar HVO100.

”Vi ser till att dieseldrivna fordon,  
utan modifieringar, blir fossilfria vid 
nästa tankning utan att det blir  
dyrare för kunden”

Jan Nordlöf, VD                                                                                                                                                    Foto: Magnus Nilsson



Notering på AktieTorget
Vi expanderar just nu Colabitoils verksamhet och vi har ett stort antal planerade aktiviteter på gång. Vi vill 
fortsätta utveckla våra stationslägen och arbetet med våra kunder och dessutom bygga ut vårt distributionsnät 
för att därigenom kunna öka våra leveranser till befintliga kunder. Vidare vill vi expandera verksamheten genom 
ytterligare förvärv. Vi vill också utveckla Colabitoils varumärke, marknadsföring och kommunikation för att öka 
tillströmningen av nya kunder. Under 2017 genomförde vi därför en nyemission 19,8 MSEK och noterade dessut-
om Bolaget på AktieTorget. Likviden från denna nyemission är främst avsedd att finansiera vidareutveckling av 

stationslägen, marknadsföring och försäljning.

Tillväxt och Marknad
I januari genomförde vi en strukturell förändring genom att samordna produktion i ett nytt dotterbolag och 
verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag. Förutom att uppnå operativa fördelar ökar vi 
också insynen genom att driva produktion och tankanläggningar i dotterbolag. Det gör det lättare för kapital-
marknaden och andra intressenter att analysera och förstå vår verksamhet. Under 2017 etablerade vi 12 nya 
tankanläggningar  och har nu 37 tankanläggningar. Utöver egna tankanläggningar levererar vi till ytterligare 
cirka 250 leveranspunkter direkt hos kunder. Vi siktar på att etablera 8-10 nya tankanläggningar under 2018.  
Vi fortsätter att utveckla vårat varumärke för att positionera oss på en bredare marknad. Våra anläggningar  
ska attrahera och vara tillgängliga för både privatperson och företag inom transport och med yrkesfordon.  

Vi fortsätter fokusera på strategiska partnerskap och att växa med kunderna. 

Produktionsbolaget
Produktionen av eget förnybart drivmedel har kommit långt på väg mot en kontinuerlig drift. Vi har driftat 
anläggningen i omgångar och haft vissa störningar med system och funktioner i hjälpsystemen. Enligt tidplan så 
påbörjar vi en längre testperiod och mindre volymer har producerats i testbädden under december/januari som 

just nu genomgår analys.

Runt hörnet
Vi står inför ett spännande 2018. I samband med att bolaget genomför strukturella förändringar sattes större 
fokus på att öka beläggningen på uthyrbara ytor i dotterbolaget Colabitoil Fastigheter AB. Med fastighetsbolaget 
har Colabitoil Sweden AB nu tre dotterbolag. Vi fortsätter resan mot visionen att producera förnybara drivmedel 
med fabrik i Norrsundet, samt offensiva mål att utveckla marknaden. Samtidigt utvecklar vi strategier för de 
potentiella förändringar som från politiskt håll kan påverka marknaden. Internt har det initierades en handfull 
projekt som kommer att sjösättas i början på 2018. Tjänster som kommer att effektivisera internt samt förenkla 
och öka tjänsterna till kunderna. 

Vårt fokus ligger nu på att nå lönsamhet i alla delar i koncernen samtidigt som vi är ett tillväxtbolag - med mod och 
tålamod så kommer Colabitoil som helhet stärkas under 2018 i sin resa mot en storskalig produktionsanläggning.   

Jan Nordlöf

VD, Colabitoil Sweden AB



OM COLABITOIL 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget 
och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra 
framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges 
logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumen-
ter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör 
det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att 
kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget 
leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och har nu Sveriges 
första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av 
vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastig-
het, produktion och tankanläggningar. 

HVO100 - Förnybar Diesel
HVO (hydrerad vegetabilisk olja), även kallad andra generationens 
biodiesel är förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan 
minska växthusgasutsläppen med upp till 92 procent och bränsle-
förbrukningen med upp till fem procent jämfört med konventionell 
diesel baserad på råolja. HVO har samma kemiska egenskaper som 
fossil diesel och fungerar i dieselfordon utan modifieringar. HVO100 
är namnet på ren HVO som inte spätts ut med råoljediesel. 

Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det  
dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. 
HVO är det tredje största drivmedlet på marknaden, näst efter 
bensin och diesel. 

I korthet
Colabitoil har för avsikt att göra HVO till ett etablerat drivmedel på 
den svenska marknaden med målsättningen att ersätta den fossila 
dieseln och därmed nå positiva klimateffekter. Colabitoils huvud-
fokus är i dagsläget att etablera Bolagets varumärke ytterligare och 
att ta marknadsandelar på den snabbt växande marknaden. 
Colabitoil har idag 37 egna tankstationer, belägna mellan  
Norrköping och Umeå. Merparten av dessa tillhandahåller premi-
umbränslet HVO100. Bolaget är unikt i jämförelse med sina direkta 
konkurrenter eftersom det utöver distribution av HVO100 dess-
utom bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete 
kring drivmedel och produktionsmetoder samt har egen produk-
tion av HVO i sin pilotanläggning i Norrsundet. Detta är framförallt 
fördelaktigt eftersom en omfattande kunskap om utveckling och 
produktion av drivmedel byggs upp i Bolaget och medför även att 
Bolaget på sikt minskar sitt beroende av externa HVO-leverantörer. 





Strategi och Vision
Bolagets nuvarande strategi innefattar främst att distribuera HVO från andra tillverkare samt bygga distributions-
lösningar i samarbete med andra aktörer. Den främsta anledningen till denna strategi är de mycket omfattande 
kostnaderna att bygga upp en egen storskalig produktion. Bolaget har även för avsikt att fortsatt expandera ge-
nom strategiska förvärv. Colabitoil fokuserar på en snabbt växande marknad med särskild inriktning på Sverige. 
Bolaget har framöver även för avsikt att komplettera utbudet med egentillverkad HVO. Den långsiktiga visionen 
är att starta storskalig egen produktion som helt ska kunna tillgodose kundernas behov. Bolaget har idag ingen 
detaljerad plan för den investeringen eftersom den bland annat är förutsatt en långsiktig politisk vilja att satsa 
på biodrivmedel. Härutöver arbetar även Bolaget tillsammans med högskolor och universitet med att utveckla 
framtidens råvaror i nära samarbete med forskning och utveckling.

Målsättningar i närtid
• Starta produktion av en fossilfri eldningsolja i mindre skala.
• Etablera ytterligare 8 till 10 nya tankstationer under 2018.
• Bygga ut distributionsnätet för ökad leverans till befintliga kunder i enlighet med tecknade avtal.
• Ha fortsatt god tillströmning av nya kunder.
• Ökad tillströmning i våra tankanläggningar.

• Utvärdera produktion i pilotanläggning.
• Färdigställa miljöansökan för stor produktionsanläggning.
• Påbörja design av stor produktionsanläggning.

Christer Sundin, Ledamot och Ulf Fredrixon, CFO                                                                                Foto: Magnus Nilsson



Affärsmodell
Colabitoil har sedan i september 2015 bedrivit försäljning av HVO och har sedan dess upparbetat en trogen kund-
bas. En av Colabitoils styrkor är att Bolaget arbetar nära dess kunder med hög tillgänglighet och är lyhörda för 
kundens behov, med avsikt att skapa en ökad kundtillströmning och ett gott kundsamarbete. Colabitoil levererar 
HVO till bland annat bussbolag och åkerier samt distribuerar HVO till kundernas tankanläggningar genom part-
ners och 8 egna tankekipage. Colabitoil har dessutom tecknat avtal med åkerier avseende distribution av HVO. All  
handel med HVO sker på veckopriser, vilket innebär att priset som fastställs på måndagen sträcker sig till söndagen 
samma vecka, vartefter det på efterföljande måndag fastställs nytt pris. Om priset på fossil diesel sjunker förändras 
inte konkurrenssituationen mellan fossil diesel och HVO, eftersom även priset på HVO sjunker. Ett lägre pris på fossil 
diesel innebär således att Colabitoil kan leverera HVO till ett lägre pris, med bibehållen marginal. För att minimera 
risken avseende valuta och indexförändringar avseende olja så sker huvudsakligen faktureringen i samband med att 
inköpet görs. Colabitoil ser en stadig volymökning genom tillströmning av nya kunder, samt utökade leveransom-
fattningar av befintliga avtal i takt med att distributionskapacitet och antal tankanläggningar utökas. Vi driver  
försäljning mot kunder med egna anläggningar (bulkkunder), mot företagskunder (kortkunder) och konsumenter. 

Marknad 
Användningen av fossila bränslen utgör i dagsläget drygt 30 procent av Sveriges totala energianvändning. För 
att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling finns behov av att minska denna siffra markant. Drivmedels-
branschen står inför stora förändringar och krav på förnyelsebara drivmedel ökar för varje dag som går. 

HVO står för den största ökningen av drivmedel och mer än fördubblades jämfört med samma period förra året. Ren 
HVO (HVO100) är det drivmedel som växer mest och mer än fördubblades första halvåret 2017, i jämförelse med hel-
året 2016 (statistik från SCB som sammanställts av Svebio). I september 2017 presenterades dessutom en rapport 
från Energimyndigheten  som visade att HVO är det tredje största drivmedlet i Sverige, näst efter diesel och bensin. 
Regeringen har som målsättning att Sverige ska vara fossilt bränsleoberoende år 2030. Därför lanserade regeringen 
hösten 2015 initiativet ”Fossilfritt Sverige” inför klimatmötet COP21 i Paris. Initiativet bidrar till att öka takten i arbetet 
med att nå miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Därav lyfter kommuner och regioner vikten av hållbara 
drivmedel och har initierat arbetet med att ställa högre krav på dagens drivmedel och miljövänliga alternativ till 
bussar. Regioner och kommuner genomför miljöstrategiska program för en fossilfri miljö och HVO leder den om-
ställningen. Riksdagens  beslut  om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige och reduktionsplikt som träder i kraft 1 juli 
2018 främjar biodrivmedel med låga utsläpp av växthusgaser. Det beslutade målet om 70 procent om att minska ut-
släppen av växthusgaser från inrikes transporter, utom luftfart, till  2030 innebär  en fortsatt ökad efterfrågan på HVO.

Efterfrågan på miljöanpassade drivmedel är stor från offentliga förvaltningar, transportindustrin samt från företag 
och privatpersoner som vill bidra till ett hållbart transportsystem. Det fossilfria HVO-alternativet kan ge mellan två 
och fem procents lägre bränsleförbrukning och betydligt bättre kallstarter, vilket innebär en bättre totalekonomi 
för åkerier eller andra storförbrukare. Att HVO dessutom går att använda utan att modifieringar behöver göras i 
motorerna samt att den går att blanda med vanlig fossil diesel medför snabb driftsättning och inga omställnings-
kostnader. Efterfrågan på HVO växer starkt, på såväl marknaden i Sverige som i Europa och USA. På den svenska 
marknaden har HVO fram till 2014 i första hand använts för iblandning i fossil diesel. Responsen avseende HVO 
har från marknaden varit god och år 2015 fick HVO sitt stora genombrott i Sverige och internationellt som det 
främsta fossilfria drivmedlet som finns att tillgå i dagsläget. Sedan den 4 juni 2016 är 100 procent HVO godkänt 
som drivmedel i Sverige. Efterfrågan från marknaden är vida överstigande tillgången och behovet av HVO be-
döms vara stort under en överskådlig framtid. I och med godkännande att använda HVO från tillverkare av tung 
trafik har efterfrågan på HVO från bussbolag och åkerier på kort tid ökat markant. Omställning till miljövänliga 
drivmedel har för busstrafiken gått snabbt, och mer än 66 procent av bussarna i den upphandlade kollektivtrafi-
ken använder förnyelsebara drivmedel.



Dieselmarknaden 2017
Marknaden och efterfrågan för förnybar diesel HVO växte kraftigt även under 2017. Försäljningen av HVO uppgick 
till 1 441 800 m3, en ökning med 235 400 m3 eller 20 procent jämfört med 2016. Det är ren HVO, HVO100 som 
ökar i konsumtion med cirka 302 300 m3, medans låginblandad HVO (drop-in) minskar svagt med 66 900 m3. 
Även försäljningen av antalet fordon med dieselmotor fortsätter att öka konsekvent (Enligt statistik från SCB som  
behandlats av Svebio).

Fossil Diesel                     HVO

FAME

Marknaden för Diesel 2017
. 



Colabitoil på marknaden 2017
Colabitoils tillväxt under 2017 är större än tillväxten av fossilfria drivmedel totalt sett. Colabitoil har under 2017 
ställt om en merpart av tankanläggningarna från diesel till HVO som driver våra affärer i tankanläggningarna.  
Colabitoil har i sin affärsstrategi för sina kunder att kunna erbjuda logistiklösningar längs deras rutter med  
fossilfritt drivmedel. Vårt fokus ligger på att öka andel tankningar i våra stationer från dagens 1 000 kbm/mån till  
3 000 kbm/mån under 2018. Målet är att vi skall omsätta volymen i våra tankanläggningar på veckobas. 

. 

Kvartal

Nettoomsättning & Rörelsemarginal 2017
. 



AKTIEN 

Bolagets aktie är noterad på AktieTorget under tickern ”COLAB”. Det finns ett aktieslag i Bolaget. Samtliga aktier 
har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Per den 31 december 2017  
uppgick antalet aktier till 8 775 120 och 79 258 aktier är under registrering. 

Insynspersoners innehav (per 31 december 2017)

Styrelse           Aktier  
Per-Erik Holmgren       1 424 358  
Christer Sundin          1 083 992
därutöver ägs aktier via delägt bolag Subo Konsult AB          48 309  
Björn Norrbom            1 060 000
därutöver ägs aktier via delägt bolag Grizzly Konsult AB         72 301  
Jan Nordlöf       1 132 301  
Lennart Sjögren                               35 500  
Antonio Martinez             11 000  

Ledande befattningshavare         Aktier
Daniel Arenholm                    -
Daniel Trabold                        1 040 644
Hannah Börefelt                    -
Ulf Fredrixon                                                                                                                              2 500    
Jan Nordlöf           se styrelse ovan

Christer Sundin, Ulf Fredrixon, Jan Nordlöf  och Björn Norrbom                                                     Foto: Magnus Nilsson



UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN

KONCERNEN

Omsättning
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 118 (31) MSEK, en ökning med 287 procent  
Nettoomsättningen för helåret 2017 uppgick till 311 (68) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 357 procent.  
Omsättningen är främst hänförlig till försäljning av HVO. 

Finansiell utveckling
Rörelseresultatet, EBIT, för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 4,5 (1,7) MSEK. Motsvarande utfall för helåret 
uppgick till 3,7 (-4,0) MSEK. 

Likviditet
Koncernens likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 4,5 (0) MSEK exklusive ej utnyttjade  
checkräkningskrediter. Kvartalets kassaflöde uppgick till 2,0 (-0,8) MSEK. För helåret uppgick kassaflödet  
till 4,4 (-1,1) MSEK.

MODERBOLAGET

Omsättning
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 74 (31) MSEK, en ökning med 141 procent Nettoomsätt-
ningen för helåret 2017 uppgick till 229 (68) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 236 procent. Omsättningen 
är främst hänförlig till försäljning av HVO. 

Finansiell utveckling
Rörelseresultatet, EBIT, för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 1,3 (1,7) MSEK. Motsvarande utfall för helåret 
uppgick till 0,0 (-4,0) MSEK. 

Likviditet
Bolagets likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 4,5 (0) MSEK exklusive ej utnyttjade  
checkräkningskrediter. Kvartalets kassaflöde uppgick till 1,9 (-0,8) MSEK. För helåret uppgick kassaflödet  
till 4,4 (-1,2) MSEK.

Nyckeltal Koncern



BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG



RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - Q4

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 2017



KASSAFLÖDESANALYS 2017



KASSAFLÖDESANALYS - Q4



Daniel Arenholm, IR och Kommunikationschef och Malin Granlund, Ekonomi.                                                                                Foto: Magnus Nilsson
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28 FEBRUARI
Bokslutskommuniké

5 MARS
Förslag till valberedningen

26 MARS
Årsredovisning

17 MAJ
Delårsrapport Q1
Årsstämma

23 AUGUSTI
Delårsrapport Halvår/Q2

8 NOVEMBER
Delårsrapport Q3

2018

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION

MÅNAD   DATUM  HÄNDELSER 2018
Feb      28  Offentliggörande - Bokslutskomminike
Mars      26  Offentliggörande Årsredovisning
Maj      17  Offentliggörande Delår Q1
Maj      17  Årsstämma, Norrsundet
Aug      23  Offentliggörande Halvår / Delår Q2
Nov       8  Offentliggörande Delår Q3



Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BF-
NAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med årsredovisningen 2016.

Koncernredovisning
Koncernen består av moderbolaget Colabitoil Sweden AB (556478-4485)samt de helägda dotterföretagen 
Colabitoil Fastigheter AB med oganisationsnummer 559075-2043 (bildat 2016-09-06), Hällgren & Son Åkeri AB 
med organisationsnummer 556260-0196 (under namnändrig till Colabitoil Tankanläggningar AB) förvärvat den 
2017-07-01 samt Colabitoil Produktion AB med organisationsnummer 559140-1830 (bildat 2017-12-18).

Utdelning, årsstämma och årsredovisning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är planerad att publiceras på bolagets hemsida www.colabitoil.com  
den 26 mars 2018. Årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) är planerad att hållas i Norrsundet den 17 maj 2018. 

Rapportens undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av  
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Norrsundet den 28 februari 2018

Björn Norrbom    Per-Erik Holmgren  Antonio Martinez Lopez
styrelsens ordförande

Niclas Lundqvist    Lennart Sjögren   Christer Sundin 
         

Jan Nordlöf
verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.



DEFINITIONER

Antalet aktier
Utestående antal aktier:  antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt.
Genomsnittligt antal aktier:  vägt genomsnittligt antal utestående aktier under vis period.

Börsvärde
Antalet aktier per balansdagen multiplicerat med registrerat antal aktier.

Resultat efter skatt per aktie
Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Soliditet (%)
Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid periodens utgång.

Eget kapital per aktie (kr)
Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens utgång.

Rörelseresultat, EBIT
Resultat före finansiella intäkter och kostnader.

Rörelsemarginal ( %)
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.



MILJÖN I TANKEN





Utformning av en märkning av drivmedel vid pump
Under året har ett förslag från Energimyndigheten arbetats fram för märkning vid pump, med syfte att kunden  
ska tydlighet i vilken klimatnytta som det specifika drivmedlet gör. Underlaget för uträkning ses nedan. 
Ur Energimyndighetens text går att läsa följande: 

” Om en märkning av drivmedel vid pump ska införas bör den utformas så att informationen är lätt för konsu-
menten att ta till sig och möjliggör en jämförbarhet mellan drivmedel. Hur mycket information som är möj-
ligt att presentera vid pumpfundamenten är begränsat och varierar mellan leverantörer, se exempel nedan  
(figur 4). I och med införandet av infrastrukturdirektivets obligatoriska märkning så kommer utrymmet att bli än mer 
begränsat. Huvudsyftet bör vara att ange drivmedlens växthusgasutsläpp per energienhet. Det bör tydligt framgå 
att informationen är baserad på leverantörens totala försäljning av det aktuella drivmedlet under föregående år. 
Märket bör ange drivmedlets namn, drivmedelsbolag, växthusgasutsläpp per energienhet, standard enligt infra-
strukturdirektivet samt andel fossila- respektive förnybara komponenter. Uppgifter om råvaror och ursprung bör 
redovisas på leverantörernas hemsidor med en tydlig hänvisning.

Utifrån erfarenheter från energimärkningen så är någon form av skala eller kategorisering att föredra framför att 
enbart redovisa det faktiska utsläppsvärdet. Detta i syfte att underlätta konsumentens förståelse och möjlighet att 
enkelt göra jämförelser mellan drivmedel vad gäller växthusgasutsläppen. I figuren nedan ges ett exempel på hur 
årsmedelvärden av växthusgasutsläpp för totala mängder sålda drivmedel i Sverige under 2015 hamnar på en 
skala från låg- till hög klimatpåverkan. Årsmedelvärdena av växthusgasutsläpp för olika drivmedel kan variera från 
år till år, beroende på klimatprestandan hos de råvaror som ingår.

Om syftet med märkningen även ska påverka leverantörerna i att utveckla drivmedel med en lägre utsläppsvär-
den så är en kategorisering att föredra. Erfarenheter från energimärkningen har visat att producenter utvecklar 
nya produkter i syfte att hamna i en bättre kategori. Enligt den beslutade energimärkningsförordningen så kan en 
EU-medlemsstat i sin nationella lagstiftning använda en märkning som liknar energimärkningen för drivmedel då 
produkten inte omfattas av en förordning under energimärkningsramverket.”



Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom  
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ), org.nr. 556478-4485
Säte: Gävle. Adress: Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet

Telefon 0771-10 10 40, info@colabitoil.com, www.colabitoil.com
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