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VD JAN NORDLÖF HAR ORDET 
 

2019 ett år med stora förändringar, marknaden är avvaktande med anledning av avsaknaden av politiska 

beslut. Reduktionsplikten har ingen genomförandeplan fram till 2030. Vad som är fossilfritt och vad som är 

fossilt är ännu inte klarlagt. Vad är klimatkompenserat drivmedel och hur skall man som konsument eller 

entreprenör hålla koll på vad som är fossilfritt? Nu kommer förslag på kilometerskatt på elbilar, vad leder det 

till? Hur kommer certifieringarna att se ut om några år för att politiken skall nå sina mål? 
  
Ja frågorna är fler än svaren. Vi på Colabitoil är trots detta fortsatt positiva till förändringar och vi har utvecklat 

vårt erbjudande mot marknaden.   
 

Utveckling  
Genom vårt fokus på affärsområdena har vi nu en stark organisation och struktur på plats för att klara en god 

tillväxt under 2020. Vi konstaterar att kundtillströmningen är fortsatt god, antal kunder har ökat under 2019 

med 14 procent och volymen genom våra tankstationer har ökat med 39 procent jämfört med 2018. Svenska 

marknaden på HVO100 har minskat med 45 procent. Extra glädjande då att vår HVO100 försäljning har ökat med 

7 procent under 2019.  
 

Nettoomsättning uppgick till 598 MSEK vilket är 9 procent högre jämfört med 2018. Vi fortsätter fokusera på 

förnybara varor och tjänster som är hållbara för klimatet, socialt och ekonomiskt. Under slutet av 2019 började 

vi resan mot att dubblera antalet säljresurserför att stärka försäljningsorganisation och säkerställa vår fortsätta 

volymökningar. 

  

Årets resultat på minus 30,6 MSEK har påverkats av stora kostnader för forskning och utveckling avseende de 

förnybara bränslena, bensin, flygbränsle och diesel. Vidare har vi tagit stora kostnader för marknadsföring 

bland annat när det gäller våra engagemang i WRC (Svenska Rallyt), Alpina VM, Skidskytte VM samt Skidskytte 

WC. Utöver detta har vi tagit kostnader för omorganisation och förstärkt organisation. Dessa ekonomiska 

satsningar är nödvändiga för att Colabitoil ska vara rätt positionerade och kunna möta kommande 

förväntningar och mål 2020 och framåt. 
 

Sammanfattningsvis  
Året som gått har varit ett lärorikt år med stora utmaningar, strategiska beslut och omställningar av 

organisationen för att möta 2020. Det har inte varit ett år av självklarhet som de tidigare åren, utan vi har sökt 

nya vägar för att utveckla bolaget för att möta framtiden. Jag tror att 2020 blir det mest spännande året i 

bolagets korta historia, nya affärer, ny organisation, nya partners och produkter som kommer på plats och med 

vår ambition att utöka vårt erbjudande. Jag känner en glädje att åka till jobbet varje dag, det är roligt och 

utmanande med fantastiska medarbetare. Vi är stolta över vårt bolag som kommit fantastiskt långt på endast 

6 år.  

 

Under början av året drabbades världen av Covid-19 pandemin. Hur det påverkar vår verksamhet i ett längre 

perspektiv är svårt att bedöma men vi har kunder inom turism och reserbranschen som drabbats och i och med 

det påverkas även vi. I det sammanhanget känns det bra att säljorganisationen arbetar stringent med 

nykundsbearbetning och att vi idag har en bred kundbas.  

 

I det korta perspektivet följer vi utvecklingen av Covid-19 och hur den kan påverka våra anställda, kunder och 

vår affärsverksamhet. Ledningsgruppen har regelbundna möten där vi diskuterar detta och vi håller våra 

anställda informerade. Likaledes har vi en löpande dialog med styrelsen för att snabbt kunna sätta in åtgärder 

om så behövs. 

 

Jag har sedan bildandet av Colabitoil (2013) varit VD och drivkraften i bolaget. Det har varit fantastiskt roliga år 

med högt tempo och ett lärande utöver det vanliga. Jag har sett/följt utvecklingen hos mina medarbetare där 

vi tillsammans tagit stora steg och styrt bolaget mot vad det är idag. Jag var med och rekryterade Magnus Nyfjäll 

med tanke på att han skall leda koncernen och fortsätta utveckla bolaget mot den målbild som finns i bolaget. 
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Nu efter en tid där vi arbetat tillsammans så känns det naturligt att 

överlämna ansvaret till Magnus.  

 

Jag välkomnar Magnus som VD och jag kommer att fortsätta med 

styrelsearbetet och verka för fortsatt utveckling av bolaget.  

 

 

 

Jan Nordlöf 

 

 

VD, Colabitoil Sweden AB  
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ORDFÖRANDE BJÖRN NORRBOM HAR ORDET 
 

 
 

Framtiden talar för Colabitoil 
 

Nya krav och regler kring drivmedel ökar trycket på tillverkare och leverantörer av drivmedel. Ökad 

miljömedvetenhet driver på tillverkare och leverantörer av drivmedel att erbjuda fossilfria produkter. Colabitoil 

är redo att möta dessa krav. Vi började redan 2013 att planera för en produktionsanläggning för tillverkning av 

fossilfritt drivmedel. Vi har nu internt säkerställt processen för framställan av de fossilfria drivmedlen bensin, 

flygbränsle och HVO100. Vi har även, under februari 2020, tagit steget att bredda ägandet i vårt produktions- 

och forskningsbolag, Colabitoil Produktion AB, för att påskynda processen av att bygga en fullskalig 

produktionsanläggning i Sverige.  

 

Colabitoils utveckling följer den kurs som styrelse och ledning tillsammans har stakat ut. Under hösten 2019 

gjorde vi en omorganisation som tydligt fokuserar på affärsområden. Vi lade även grunden för en stabil 

organisation vad gäller ledning och styrning i Bolaget. Styrelsen har inrättat två utskott, Revisionsutskottet och 

Finans- och investeringsutskottet, varav det senare inrättades under 2019. Utskotten bereder frågor inom 

respektive ansvarsområde och rapporterar till styrelsen. På så vis underlättas styrelsens arbete och blir mer 

stringent och effektivt 

 
Vi har under året satsat på att stärka vårt varumärke och vår synlighet genom deltagande i stora evenemang 

som alpina VM i Åre och skidskytte VM i Östersund. Detta har medfört att antalet kunder ökat under 2019. Våra 

marknadsundersökningar visar att vi har gott anseende i marknaden och bland kunder. Alla våra aktiviteter och 

åtgärder syftar till att löpande stärka kundförtroendet. Det är kundernas tillit som genererar nya 

affärsmöjligheter och skapar långsiktig konkurrenskraft. Kundernas förtroende är och förblir centralt för 

Colabitoils fortsatta framgång.  

 

Den 17 april utsåg styrelsen Magnus Nyfjäll till VD och koncernchef för Colabitoil. Magnus tillträder i samband 

med årsstämman den 20 maj 2020. I den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i är det glädjande att Magnus 

med sin kunskap och långa branscherfarenhet nu tar över rodret som VD och koncernchef. 

 
Genom fokus och stark organisation och samtidigt ha en lyhördhet för förändringar i marknaden och kunders 

krav fortsätter vi utveckla Bolaget till att vara en viktig part för kunder, aktieägare, samhället och klimatet.  

 
Framtiden talar för Colabitoil 

 

 
 
Björn Norrbom 

Styrelsens ordförande 
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OM COLABITOIL 
 
COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med 

visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges 

logistiknav utanför Gävle, förser Bolaget företag och konsumenter 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 satsar på utveckling av förnybar bensin, diesel och flygbränsle i Sverige. 

Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. Bolagsstrukturen 

framgår enligt bild nedan. 

 

Vår historia 

 
 

Bolagsstruktur 

 
 
 
Colabitoils affärsverksamhet är indelad i fyra affärsområden. Beskrivning av respektive affärsområde 
framgår nedan. 
 

Affärsområden 
 
 

  

Colabitoil Sweden AB

Colabitoil  Fastigheter AB Colabitoil Tankanläggningar AB

Colabitoil GDG-Macken AB

Colabitoil Produktion AB Colabitoil Fuel Production AB
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Försäljning/Distribution 
Sedan 2015 erbjuder Colabitoil, förbrukare av drivmedel och energi i Mellansverige, förnybara alternativ till de 

fossila drivmedlen. Distributionen till våra kunder sker med Colabitoilmärkta fordon. Våra kunder är främst 

inom Transport, Entreprenad, Stat, Kommun, Lantbruk, Industri mm. Colabitoil har specialiserat sig för att 

kunna erbjuda dessa kunder bästa möjliga service och produktutbud. Bolaget erbjuder leveranser till egen 
tank eller genom ett brett utbud av strategiskt placerade tankstationer runtom i landet, där vi även riktar vårt 

erbjudande till konsumenter. Vi även våra kunder ett brett urval av kända varumärken inom smörjmedel, med 

allt från spolarvätska, enklare traditionella motoroljor till mer avancerade miljöhydrauloljor mm. 

 

För att minska miljöpåverkan vid transporter är vårt mål att i största möjliga mån ersätta fossil diesel med 

förnyelsebar fossilfri diesel. Därför är vårt första alternativ till kunden alltid 100 procent fossilfri diesel HVO100. 

Naturligtvis sker all egen distribution med 100 procent förnyelsebart drivmedel.  

 

Colabitoil växer geografiskt och detta möjliggör ett större leveransområde och ett utökat stationsnät med 

strategiskt placerade stationer i hela Sverige. Vår ambition är att etablera 10–15 nya tankstationer per år 

tillsammans med våra kunder runt om i landet. 

 

Ansvarig för affärsområdet: Magnus Nyfjäll 

 

 

Produktion/FoU 
Forskning och utveckling har varit central för Colabitoil redan från början och FoU arbetet inleddes redan i 

februari 2014. Syftet var att utveckla en process för framställning av HVO genom vätebehandling av 

vegetabiliska oljor som skulle kunna möta de allt strängare krav på drivmedel som den ständigt ökade 

miljömedvetenheten ställer och som påverkar branschen genom lagstiftning. Colabitoil ser möjligheter i dessa 

utmaningar, att genom forskning och utveckling av biodrivmedel från nya miljövänliga råvaror, kunna bidra 

till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär nya produkter, nya affärsmöjligheter vilket ökar företagets 

värde och kommer att gynna klimatet, kunder och aktieägare. 

 

Satsningen på forskning och utveckling för säkerställande av processer, 

katalysatorer, mätmetoder och nya råvaror blev omgående ett sätt för 

Colabitoil att nå framgång på marknaden. Colabitoil har egen know-how 

och teknik för framtagning av råvaror för framställan av HVO100. 

Framtagning av processer för framställning av förnyelsebar bensin, 

flygbränsle och diesel är vårt nuvarande fokusområde i vårt eget 

laboratorium. Vi framställer produkterna med stor precision, och för nu 

ut den tekniken i en mindre testanläggning. Detta är ett genombrott för 

utvecklingen av förnyelsebara drivmedel.  

 

Förnybar bensin, flygbränsle och diesel, framställt av etanol har mycket goda produktegenskaper som 

uppfyller gällande drivmedelstandarder. Bränslena kan användas som en helt förnybar produkt men även för 

inblandning utan modifiering av motorer.  

 

Ansvarig för affärsområdet: Jan Nordlöf 
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Licensiering 
Genom ett 50-årigt licensavtal med Organofuel Sweden AB, som tecknades och offentliggjordes den 1 oktober 

2018, har Colabitoil fått ytterligare möjligheter att skapa intäkter genom försäljning av underlicenser avseende 

processteknik. 

 

Underlicenser har utfärdats i slutet av 2018 till dotterbolagen Colabitoil Produktion AB (marknad Sverige) och 

Colabitoil Fuel Production AB (marknaderna Tyskland, Österrike och Schweiz). För att som kund få teckna ett 

underlicensavtal, betalar man en engångskostnad samt en rörlig royalty tilll Colabitoil utifrån producerad 

volym.   

 

Ansvarig för affärsområdet: Jan Nordlöf 

 

 

Trading 

Colabitoil har under sin verksamma tid i drivmedelsbranschen etablerat ett omfattande nätverk av såväl 

kunder, som leverantörer och tillverkare. Genom dessa kontakter och en tilltagande efterfrågan har 

förutsättningar för att etablera en tradingverksamhet vuxit fram.  

När Colabitoil tagit den första produktionsanläggningen för förnybara drivmedel i drift kommer 

produktionsvolymerna överstiga Colabitoils nuvarande kunders efterfrågan, vilket medför ett direkt behov av 

egen tradingavdelning. Affärsområdet trading har därför etablerats, dels för att ytterligare utveckla befintligt 

nätverk, dels för att etablera Colabitoil på den internationella marknaden, samt också skapa en god plattform 

för avsättning av framtida egenproducerade produkter. 

Ansvarig för affärsområdet: Daniel Trabold 
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Vision 
Colabitoil ska bidra till ett hållbart samhälle genom utveckling av enbart 100% förnybara drivmedel. Med fokus 

på klimatnytta, kundnytta och affärsnytta ska vi utveckla, producera, marknadsföra och med 

kunskapsöverföring och licenser för fortsatt expansion på en global marknad. 

 

Affärsidé 
Genom att utveckla, producera och marknadsföra förnybara drivmedel ska Bolaget driva utvecklingen av 

hållbara drivmedel. Colabitoil ska äga processen från restprodukter som råvara till såld produkt. Bolaget ska 

också med upplåtande av rättigheter av tillverkningsprocesser (licenser) och kunskapsöverföring till andra 

producenter vara med och utveckla marknaden globalt. 

 

Colabitoil ska vara känt för att vara den aktör på marknaden som möjliggjort att fossila drivmedel bytts ut mot 

fossilfria, både som producent, licensgivare och försäljningsorganisation. 

 

Strategi 
Colabitoil ska utvecklas genom partnerskap, produktion, försäljning, produkter, trading och licenser. 

 

Med försäljning av licenser globalt skapas förutsättningar för finansiering av egen produktionsanläggning för 

förnybara drivmedel i Sverige, fortsatt utveckling av framtidens råvaror, samt etableringen av egna 

tankstationer. 

 

Med upprättandet av produktionsanläggning för förnybara drivmedel skapas förutsättningar för att förkorta 

kedjan och öka marginaler till egna kunder samt möjligheten att sälja via återförsäljare. 

 

Tillsammans med högskolor och universitet utvecklas framtidens processer och råvaror för att effektivisera 

framställningen av nästa generations fossilfria drivmedel. 

 

Tills det att egen storskalig produktion är i bruk ska Bolaget fortsatt fokusera på handel genom att distribuera 

förnybara drivmedel från andra tillverkare direkt till kund och via egna tankstationer. Bolaget fortsätter med 

nyetableringar av tankstationer på strategiska lägen och med ett ökat sortiment av fossilfria och hållbara 

produkter. 

 

Mål 
Att leda utvecklingen av 100% förnybara drivmedel med målsättningen att medverka till att ersätta fossila 

drivmedel och därmed nå minskade negativa klimateffekter. Colabitoils huvudfokus är att etablera Bolagets 

varumärke och ytterligare öka omsättningen för att ta marknadsandelar på en snabbt växande marknad. 

Colabitoil har en egen pilotanläggning för HVO100 och upprättar en testanläggning för förnybar bensin, diesel 

och flygbränsle. 

 

Försäljning - Colabitoil ska växa genom ökad närvaro på marknaden samt att driva trafik mot egna 

tankstationer. 

 

Produktion - Colabitoils tillväxt ska ske genom egen produktion av förnybara drivmedel. Bolaget fortsätter 

arbetet med planeringen för investering av en storskalig produktionsanläggning. Med egen produktion 

säkerställs framtida tillgång på förnybara drivmedel. 

 

Licensiering - Colabitoil innehar rätten att utfärda exklusiva underlicenser för produktion av förnybart 

bränsle. Bolaget ska med underlicenser och kunskapsöverföring globalt upplåta till andra producenter att 

tillverka Bolagets förnybara drivmedel. 

 

Trading - Colabitoil ska etablera sig på den globala marknaden för trading med fossila och fossilfria produkter. 
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MARKNADEN 
 

Marknaden för förnybara drivmedel påverkas av bland annat krav från myndigheter. Med ökade krav från 

offentliga och privata kravställare, i kombination med ett ökat miljöfokus i samhället drivs efterfrågan på 

hållbara produkter och tjänster. 

 

Marknaden för transportbränslen i Sverige utgör totalt ungefär 10 miljoner m3 (exklusive flygbränsle). 

Reduktionsplikten infördes som styrmedel 1 juli 2018 och som en följd av detta ökar andelen biodrivmedel 

gradvis.  

 

Utvecklingen framåt avseende efterfrågan på biodrivmedel på den svenska marknaden kommer fortsätta 

präglas av två drivkrafter – den obligatoriska inblandningen av biodrivmedel i fossila bränslen och önskan hos 

många stora transportbolag att profilera sig miljömässigt. Till det kan även adderas privatpersoners allt större 

önskan om att köra fordon som är bra för miljön. 

 

Den svenska regleringen innebär gradvis ökning av inblandning av biodrivmedel i fossila bränslen mellan 2019 

och 2030. Det läggs fast en högre takt i reduktion av CO2 utsläpp för diesel än för bensin. Orsaken till detta är 

att det idag finns ett fullvärdigt alternativ till fossilbaserad diesel som gör det möjligt att sätta tydliga och 

uppnåbara mål, för gradvis ökad inblandning av biodiesel. 

 

Kurvan för inblandning av biodrivmedel i bensin färgas av att det i nuläget bara finns ett tillgängligt alternativ – 

första generationens bioetanol. Tekniska begränsningar innebär att den högsta tillåtna inblandningen av 

bioetanol är 10 procent, vilket resulterar i att den prognosticerade reduktionsplikten har lagts på denna nivå 

fram till 2021. Därefter hoppas Energimyndigheten att nya bränslen skall möjliggöra en snabb anpassning till 

det slutgiltiga målet på 30 procents reduktion från 2010 års nivåer fram till 2030. 

 

 

 

 

 

Källa: Presentation Energimyndigheten 2018-04-19 
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Källa: Statens energimyndighet, senast uppdaterad 2020-03-17 

 

 

Ovanstående graf beskriver den svenska biodieselmarknaden från januari 2018 till december 2019. Den är 

uppdelad i låginblandning i fossil diesel och som 100 procent biodiesel. Grafen visar att den svenska HVO100 

marknaden under 2019 har minskat med 45 procent jämfört med föregående år. Samt att den svenska FAME100 

marknaden under 2019 har ökat med 76 procent jämfört med föregående år. 
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BOLAGSSTYRNING 
 
Colabitoil växer och har många aktieägare och andra intressenter. Det är viktigt att vi tillämpar principerna för 

god bolagsstyrning för att möta aktieägares, andra intressenters och kapitalmarknadens krav 

 
Bolagsstyrning är de beslutssystem och processer genom vilka ett företag styrs och kontrolleras. Styrning, 

ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och dess utskott samt verkställande direktören. 

Målet för Colabitoils bolagsstyrning är att säkerställa smidiga och effektiva processer med hög etisk standard 

samt en god riskhantering och intern kontroll. Colabitoil är skyldigt att följa en mängd olika regler. Det externa 

ramverket för bolagsstyrningen omfattar bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Spotlights 

stockmarkets noteringsavtal och andra tillämpliga regler. Colabitoil har även ett internt regelverk som gäller 

olika nivåer inom koncernen. Det interna regelverket klargör ansvarsfördelning, uppdrag för funktioner och 

medarbetare samt ger vägledning om hur medarbetarna ska verka enligt Colabitoils grundläggande 

värderingar. Den del av det interna regelverket som beslutas av bolagsstämman är bolagsordningen. 

Styrningen inom koncernen regleras också av interna styrdokument som beslutas av styrelsen respektive VD. 

Bland de av styrelsen beslutade styrdokumenten finns styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen, 

attestinstruktion och kreditpolicy.   

 

Bolagsstämman 
Aktieägarna utövar sitt inflytande på bolagsstämman genom att bland annat utse Bolagets styrelse och revisor.  
 

Valberedningen 
Valberedningen nominerar ledamöter till Colabitoils styrelse som sedan föreslås för årsstämman. 

Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse 

tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt 

annat styrelsearbete. Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna. 

På årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar 

även förslag på val av revisorer. Valberedningen, eller principen för val av valberedning beslutas av 

årsstämman. 

 

Styrelsen 
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandattid på ett år. Styrelsen har sedan 

årsstämman 2019 bestått av 7 ledamöter. Utöver ordinarie styrelseledamöter finns en styrelsesuppleant vald. 

VD är styrelseledamot men deltar inte i ärenden där hinder på grund av jäv föreligger såsom utvärdering av VD:s 

arbete. Andra medlemmar i företagsledningen såsom vVD och CFO deltar när så krävs. För presentation av 

styrelse och företagsledning se sid 15. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs 

i koncernen. Styrelsen fastställer de övergripande målen och strategin för verksamheten, följer regelbundet 

upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna och utser VD. Vidare 

har styrelsen ansvaret för att se till att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisningen, 

medelsförvaltningen och de finansiella förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att 

riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och kontrolleras, allt i 

överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen. Styrelsen beslutar även om 

större förvärv och avyttringar liksom större investeringar samt säkerställer att den externa 

informationsgivningen präglas av öppenhet och saklighet 

 

Styrelsens arbete 
Styrelsearbetet följer en årlig plan som innebär att styrelsen regelbundet följer upp och utvärderar 

verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna. Styrelsen har haft 11 sammanträden 

under 2019. Styrelsens ordförande är Björn Norrbom.  
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Dotterbolag 
Koncernens fem dotterbolag har identiskt styrelsesammansättning med fyra ledamöter varav tre är ledamöter 

i moderbolaget, den fjärde ledamoten är koncernens CFO. Ordförande i samtliga dotterbolag är Christer 

Sundin. 

 

Styrelsens utskott 
Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men styrelsen har inrättat utskott för att bereda ärenden 

inom vissa definierade områden inför beslut av styrelsen. Inom styrelsen finns för närvarande två utskott; 

Revisionsutskottet och Finans- och investeringsutskottet. Utskotten rapporterar regelbundet till styrelsen. 

Ledamöterna utses av styrelsen för ett år i taget. 

 

Revisionsutskottet har bland annat till uppgift att stödja styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra 

koncernens finansiella rapportering. Revisionsutskottet håller fortlöpande kontakt med koncernens revisor. 

Revisionsutskottet består av tre ledamöter från styrelsen och ordförande är Christer Sundin. 
 
Finans- och investeringsutskottet som är ett nyinrättat utskott under 2019 bereder frågor rörande större 

investeringar samt likviditetsfrågor. Finans- och investeringsutskottet har fyra ledamöter och ordförande är 

Björn Norrbom. 

 

Styrmodell för bolagsstyrning 
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STYRELSE OCH LEDNING 
 

 

Styrelsen 
 

 

Björn Norrbom - styrelseordförande 
 

. Björn Norrbom (född 1945) har lång erfarenhet av bolagsstyrning 

med ett stort kontaktnät nationellt och internationellt. Tidigare 

erfarenheter omfattar ledande befattningar inom IBM, Cap 

Gemini, DEC, Qtel samt VD för Telia MegaCom och Telia Light och 

ordförande i Telia Danmark, Finland och Norge. Norrbom har ett 

antal styrelseuppdrag inom såväl svenska som utländska bolag 

 

 

Invald 

2014 
 

Utbildning 

Bachelor of Business Administration (BBA), business IT, Stockholms Universitet 
 

Övriga uppdrag 

Medlem i Colabitoils Finans- och investeringsutskott (ordf).  Styrelseledamot i Qollaborate Technologies Sweden 

AB, Trebax AB, Sivers IMA Holding AB, Profit Software OY, Profit Software AB. Styrelsesuppleant i Bobtail Nordic 

Pharma AB, Grizzly Konsult AB 
 

Aktieinnehav: 1 132 301 (eget och via bolag) 

Teckningsoptioner 2018/2021: 0 
 
 
 

Jan Nordlöf – styrelseledamot och VD 

 
Jan Nordlöf (född 1955) har lång och omfattande erfarenhet av att 

driva och bygga verksamheter. Nordlöf har varit verksam inom 

energisektorn i många år och har arbetat i ledande befattningar 

inom EON|ES, PEAB samt som företagsledare i ett antal mindre 

bolag. Innan Colabitoil arbetade Jan Nordlöf som försäljningschef 

på Aeroform Fuel Cell AB. 
 

 
 

Invald 

2013 
 

Utbildning 

Maskintekniker, Gävle 

 

Övriga uppdrag 

Medlem i Colabitoils Finans- och investeringsutskott. Styrelseledamot i Colabitoils samtliga dotterbolag. 
 

Aktieinnehav: 1 132 301 

Teckningsoptioner 2018/2021: 0 
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Christer Sundin – styrelseledamot 

 
Christer Sundin (född 1949) besitter omfattande kompetens inom 

bolagsstyrning och var senast verksam som VD på det 

börsnoterade bolaget Diös Fastigheter. Här utöver har Christer 

Sundin haft ledande befattningar inom fastighetsbolag och 

finansinstitut. Sundin har ett stort kontaktnät inom fastighets- och 

industrisektorn och innehar ett antal styrelseuppdrag i Sverige. 

 

 

Invald 

2014 
 

Utbildning 

Civilekonom, Uppsala Universitet 
 

Övriga uppdrag 

Medlem i Colabitoils Revisionsutskott (ordf) och Finans- och investeringsutskottet. Styrelseordförande i Lignius 

Housing AB, Max FASTIGHETER AB, Styrelseledamot i Arkitektkopia AB, CLS Invest AB, Kraftkonsult i 

Skandinavien AB, Örndalen Exploatering AB, Örndalen Holding AB, Örndalen Hotellfastighets AB, Örndalen Lift 

AB och styrelseordförande i Colabitoils samtliga dotterbolag. 
 

Aktieinnehav: 1 132 301 (eget och via bolag) 

Teckningsoptioner 2018/2021: 0 
 
 

Lennart Sjögren - styrelseledamot 
 

Lennart Sjögren (född 1954) är civilingenjör, driver eget 

konsultbolag inom affärsutveckling, projektutveckling och 

samhällsbyggnad och har genom tidigare politiska uppdrag och 

chefsuppdrag ett mycket stort kontaktnät nationellt, regionalt och 

lokalt. Sjögren är ordförande i föreningen Norrsundets 

Biokombinat och även vice ordförande i föreningen BiodrivMitt. 

Härutöver har Sjögren varit vice ordförande i Gävle Energi AB samt 

ingått i styrelser i Gävle kommunkoncern. 

 

Invald 

2014 
 

Utbildning 

Civilingenjör, KTH, Sektionen för lantmäteri, examen 1977 
 

Övriga uppdrag 

Styrelseordförande Lennart Sjögren Analys och utveckling AB, Vice ordförande Geoforum Sverige, vice 

styrelseordförande ULI Service AB, Styrelseledamot Hedvigslundshallen AB, Hästen kooperativ 

hyresgästförening, Ordförande Hamrångebygdens byggemenskap kooperativ hyresrättsförening 
 

Aktieinnehav: 35 500 

Teckningsoptioner 2018/2021: 0 
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Karin Svärd Hertel - styrelseledamot 

 
Karin Svärd Hertel (född 1966) är civilingenjör med inriktning 

kemiteknik. Karin är utbildad på KTH och har en bred 

industribakgrund i olika chefsroller från svenska storföretag som 

ABB, AGA, Ericsson och Sandvik. Sedan 8 år tillbaka driver Karin 

egen konsultverksamhet med fokus på interim management, 

förändringsledning och affärsutveckling. Uppdragsgivarna idag är 

främst företag, kommuner och offentliga verksamheter. 
 

 

Invald 

2018 
 

Utbildning 

Civilingenjör kemiteknik, KTH. 
 

Övriga uppdrag 

VD, Karin S Hertel AB  
 

Aktieinnehav: 0 

Teckningsoptioner 2018/2021: 20 000 
 
 

Niclas Lundqvist - styrelseledamot 
 

Niclas Lundqvist (född 1965) är jur.kand. och har tidigare varit 

verksam i ATS Finans AB (inkl. bl.a. Sedermera Fondkommission) och 

på Advokatbolaget Wiklund Gustavii. Sedan 1996 har Lundqvist 

huvudsakligen bedrivit legal rådgivning inom börs- och bolagsrätt 

samt värdepappersrätt. Lundqvist har lång erfarenhet från 

operativt styrelsearbete som styrelseledamot i bolag noterade på 

svensk börs och i värdepappersbolag som står under tillsyn av 

Finansinspektionen.  

Invald 

2017 
 

Utbildning 

Jur.kand, Lunds universitet 
 

Övriga uppdrag 

Medlem i Colabitoils Revisionsutskott och Finans- och investeringsutskottet. Styrelseordförande i Coegein 

Pharma AB och Avexxin A/S. 
 

Aktieinnehav: 0 

Teckningsoptioner 2018/2021: 0 
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Antonio Martinez - styrelseledamot 
 

 
Antonio Martinez (född 1960) har lång erfarenhet från bygg- och 

fastighetsbranschen och av bolagsstyrning. Martinez är idag 

verksam på Hammersta Fastigheter AB. Hammersta Fastigheter AB 

bygger för egen förvaltning kontor, industri och bostäder. 
 
 
 
 

Invald 

2016 
 

Utbildning 

El- och teleingenjör samt påbyggnadsutbildning inom marknadsföring och data. STI, Stockholms Tekniska 

Institut 
 

Övriga uppdrag 

Styrelseledamot A Ward Secure ID AB, BRF Gallionsbilden 1, BRF Boken 5, Dacenica Konsult AB, Hamdot Bygg 

AB, Hammersta Fastigheter AB, styrelseledamot Colabitoils samtliga dotterbolag, Hamdot Fastigheter AB 
 

Aktieinnehav: 35 500 

Teckningsoptioner 2018/2021: 0 
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Ledning 
 

 

Jan Nordlöf – VD 

Se beskrivning under ”Styrelse”. 
 
 

Ulf Fredrixon – CFO 
 

 
Ulf Fredrixon (född 1955) har arbetat i ledande befattningar i 30 år, 

framförallt med erfarenhet från finansbranschen i bolag som Carnegie 

och Erik Penser Bank men även erfarenhet från egen konsultverksamhet 

inriktad mot organisationsstyrning och affärsutveckling. Fredrixons 

erfarenhet inkluderar ledande befattning i börsnoterat bolag. 
 

 

 
 

 

Anställd sedan: 

Oktober 2017 
 

Utbildning: 

Civilekonom, Handelshögskolan Umeå 
 

Övriga uppdrag 

Styrelseledamot i Frixagon AB samt Colabitoils samtliga dotterbolag 
 

Aktieinnehav: 2 500 (via bolag) 

Teckningsoptioner 2018/2021: 70 000 

 

 

Malin Granlund - HR-ansvarig 
 

 

Malin Granlund (född 1988), driven ekonom med intresse och kunskap rörande 

personalfrågor. Började att arbeta på Colabitoil direkt efter avslutade studier vid 

Högskolan i Gävle.  
 
 
 

 

 

 
 

Anställd sedan: 
Maj 2017 
 

Utbildning: 

Kandidatexamen i ekonomi vid Högskolan i Gävle 
 

Aktieinnehav: 300 

Teckningsoptioner 2018/2021: 10 000 
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Magnus Nyfjäll – vVD 

 
Magnus Nyfjäll (född 1967) har över 35 års erfarenhet inom logistik, 

försäljning, marknadsföring och distribution av bränsle, smörjmedel och 

relaterade tjänster. Närmast verkade Nyfjäll som VD och styrelseledamot för 

Emission Particle Solution Sweden AB samt EPS International Holding Ltd 

Kanada. EPS är ett innovativt miljöutvecklingsföretag som förädlar vanliga 

bränslen till högpresterande bränslen. Dessförinnan verkade Nyfjäll som VD 

och styrelseordförande för Swea Energi Group som är ett nationellt sälj, 

marknadsföring och distributions-företag inom bränsle och smörjmedel. 

 

 

 

Anställd sedan: 

Augusti 2019 
 

Övriga uppdrag 

Styrelseledamot och ordförande i Odendo Partner Sverige AB 
 

Aktieinnehav: 0 

Teckningsoptioner 2018/2021: 99 000 

 

 

Daniel Trabold – Chef Trading 
 
 

Daniel Trabold (född 1976) är entreprenörsdriven och har startat och 

drivit flertalet egna bolag såväl nationellt som internationellt. Trabold 

har bland annat lång erfarenhet av ledning och projektstyrning inom 

tillverkningsindustrin (Sandvik/Ericsson) samt byggsektorn genom 

egna bolag. Innan Colabitoil arbetade Trabold som ansvarig för 

projektprogram för investeringar (Sandvik) på konsultbasis från eget 

företag 
 
 
 

Anställd sedan: 

April 2015 
 

Utbildning: 

Maskiningenjör, Umeå Universitet. 
 

Aktieinnehav: 1 143 301(eget och via bolag) 

Teckningsoptioner: 0
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HÅLLBARHETSRAPPORT 
 
Colabitoil är ett hållbarhetsföretag vars affärsidé och verksamhet helt och hållet vilar på tanken att vara ett 

långsiktigt, ambitiöst och miljövänligt alternativ inom drivmedelssektorn. Colabitoil ska bidra till ett fossilfritt 

samhälle genom att producera och tillhandahålla fossilfria drivmedel och andra hållbara produkter.  

För Colabitoil innebär hållbart företagande att vi arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart 

samhälle, vi bryr oss om hela kedjan. Det som driver oss är tanken på vad vi lämnar efter oss till kommande 

generationer genom våra förnybara drivmedel och en hållbar ekonomisk tillväxt - grönt på alla sätt. Det är 

därför vi alltid säger att vi har miljön i tankarna, såväl klimat, hälsa, arbetsmiljö som gröna siffror. 

Hållbarhet betyder att Colabitoil värnar om befintliga resurser samtidigt som vi driver utvecklingen framåt 

gällande mer hållbara alternativ relaterat till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna.  

Som nytänkande i drivmedelsbranschen skiljer vi oss genom att erbjuda förnybara drivmedel och innovativa 

lösningar på en traditionell marknad.  

Miljö 
Det miljömässiga ansvaret berör Colabitoils arbete med att värna om naturkapitalet genom att minska 

utsläppen och andra effekter på jordens naturresurser. Vad som menas är att effektivisera användningen av 

naturresurser, minska energiförbrukningen och förbättra avfallshanteringen. Colabitoil försöker genom sin 

forskningsanläggning finna möjligheter till att nyttja viss avfallshantering och omvandla detta till 

förnyelsebart drivmedel. Det är av stor vikt att forskning och utveckling fortgår för att kunna ta vara på de 

naturresurser jorden har på bästa sätt.  Risken rörande den miljömässiga aspekten är att förbrukningen av 

naturtillgångar överstiger den naturliga uppbyggnaden. 

Colabitoils miljöarbete är väl integrerat i organisationen och det bedrivs ett kontinuerligt arbete för att 

upprätthålla och förbättra bolagets hållbarhetsarbete. Gällande lagstiftning och miljökrav utgör, tillsammans 

med bolagets miljöpolicy, grunden för det hållbarhetsarbete som involverar såväl bolagets kunder och 

medarbetare som leverantörer och entreprenörer. 

Colabitoils kärnprodukt är HVO100 som är en 100 procent förnybar biodiesel och det enda drivmedlet som 

klassats som grönt av Energimyndigheten.  

HVO100 är helt kompatibelt med fossil diesel men är istället för fossilt, vätgasbehandlade vegetabiliska fetter 

som tas om hand från i huvudsak restprodukter. Därutöver innehåller HVO100 inga aromatiska eller 

polycykliska kolväten, vilket markant förbättrar miljön. HVO100 uppfyller standarderna ASTMD 975 och 

EN15940 med högsta betyg och är därmed marknadens mest miljövänliga drivmedel.  

Genom att driva försäljningen mot HVO100 vill Colabitoil omvandla drivmedelssektorn från fossil till fossilfri. 

Genom produkten HVO100 kan koldioxidutsläppen reduceras med cirka 90 procent sett till användning av 

fossilt drivmedel, men en reducering med 100 procent sett till slutkund. Genom att driva försäljningen samt 

öka kundkretsen vill Colabitoil minska det totala koldioxidutsläpp som orsakas av drivmedel. 

Colabitoil har under året sålt HVO100 till kunder runt om i landet. En omställning till HVO100 minskar 

utsläppen av koldioxid med cirka 90 procent sett till att driva fordon med vanlig diesel. Vanlig diesel släpper 

uppskattningsvis ut 2,54 kilo koldioxid per liter vilket skulle reduceras ner till 0,045 kilo koldioxid per liter vid 

användning av HVO100.  

Alla Colabitoils transporter sker på HVO100, såväl lastbilar som tjänstebilar. Under året har investeringar i nya 

lastbilar skett. De nya lastbilarna är i miljöklass Euro 6, vilket är den högsta klassen som existerar i nuläget. 

Miljöklasser används för att ställa krav på fordons utsläpp. De anger högsta tillåtna utsläpp av en rad olika 

luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar. Ett högre klassat fordon ger därför mindre utsläpp än ett fordon 

i en lägre klass.  
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Den levererade volymen av HVO100 till kunder samt att alla transporter sker på HVO100 har bidragit till ett 

minskat utsläpp av CO2 motsvarande 25 000 personbilar under 2019.  

 

Ovanstående diagram visar Colabitoils fördelning av försålda bränslen 2019 samt 2018 
 

Personal och sociala förhållanden 

Personal 

Ett gott ledarskap är avgörande för en bra arbetsmiljö och ger en grund för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

En hållbar arbetsmiljö gör det lättare att rekrytera, motivera och behålla personal. Kunnig och motiverad 

personal såväl som strategier för kompetensförsörjning har även en avgörande betydelse för företagets 

hållbara ekonomi och lönsamhet.  

 

Colabitoil satsar på arbetsmiljön och god hälsa bland medarbetarna. Arbetsklimat är lika viktigt för Colabitoil 

som HVO är för klimatet. Som arbetsgivare är det viktigt att satsa på trivsel, anställda som trivs är lojala och 

gör ett bra jobb. De stannar kvar och blir goda ambassadörer och produktiviteten ökar. 

 

Vi arbetar ständigt för att skapa en öppen, inkluderande och säker arbetsplats som präglas av mångfald och 

respekt för varandra. Alla, oavsett bakgrund, kön, ålder eller andra olikheter, behandlas med samma respekt. 

Alla ges samma möjligheter till karriär, utveckling och att trivas på sin arbetsplats. Vi har självklart nolltolerans 

mot trakasserier och diskriminering.   

Sjukfrånvaro2 7,4% 

Andel kvinnliga medarbetare3 23,1% 
2 Andel sjuktimmar i relation till totala antalet arbetade timmar. Varav 4,7% avser långtidssjukskrivningar. 
3 Antal kvinnliga medarbetare i relation till totala antalet medarbetare 

 

Lokalt 

Colabitoil värnar om det lokala näringslivet och har som policy att i första hand köpa varor och tjänster från 

lokala leverantörer och entreprenörer. Med lokala leverantörer menas de leverantörer som verkar i närheten 

av dit varan eller tjänsten ska brukas. För att värna om glesbygden har Colabitoil ett flertal tankstationer i 

mindre orter och skulle resurser krävas så är det i första hand lokala leverantörer som kontaktas.  Colabitoil 

tycker det är viktigt att hålla mindre orter vid liv och har därför valt att etablera sig, samt satsa mycket resurser, 

på dessa ställen. 

Idrott 

Colabitoil verkar under uppfattningen att idrott förenar människor oavsett bakgrund, läggning eller åsikter. 

Speciellt viktig är idrotten för ungdomar, för att ge dem en samhörighet. Därför väljer Colabitoil att samarbeta 

med flertalet lokala föreningar för att bidra till att idrotten lever vidare i närområdet. 

 

Övrigt 
bränsle

45%
HVO100

55%

Fördelning bränslen  2018

Övrigt 

bränsle

38%

HVO100

62%

Fördelning bränslen 2019
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Respekt för mänskliga rättigheter 
Vi strävar efter att vara en ansvarsfull aktör i samhället och det är viktigt för oss att agera på ett socialt och 

etiskt sätt. Då krävs det att vi tar ansvar för våra affärer och är noga med att inte kränka de mänskliga 

rättigheterna i något skede i vår affärsverksamhet. Ett fortsatt arbete krävs för att vi ska kunna identifiera 

riskerna som finns och därmed kunna göra åtgärder för att de mänskliga rättigheterna inte kränks.  

Precis som det gäller nolltolerans för kränkningar och diskriminering hos våra medarbetare så är det självklart 

att samma nolltolerans ska gälla mot alla andra. 

Motverkande av korruption 
Det finns alltid en risk att korruption och mutor kan uppstå i affärsrelationer med kunder eller leverantörer. 

En sådan situation kan uppstå såväl när vi ger gåvor eller bjuder våra kunder på något, som om vi får gåvor 

eller blir bjudna av våra leverantörer. Genom att ständigt påminna medarbetare om risker och riktlinjer 

gällande etiska affärsregler arbetar vi för att motverka att sådana situationer uppstår. 

Om Hållbarhetsrapporten 
Hållbarhetsrapporten omfattar hela Colabitoilkoncernen. Colabitoil är inte skyldiga att upprätta 

hållbarhetsrapport för 2019 enligt ÅRL. Formen för hållbarhetsrapporten är hämtad från ÅRL kapitel 6 och 7. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
Styrelsen och VD för Colabitoil Sweden AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 

verksamhetsåret 2019-01-01 till 2019-12-31. Redovisningsvalutan är SEK, alla belopp är i tkr om inte annat 

anges. 

 

 

Colabitoil i korthet 
Colabitoil Sweden AB (publ) med säte i Gävle och organisationsnummer 556478–4485 är noterade på Spotlight 

Stockmarket under tickern COLAB. Koncernen består av dotterbolagen Colabitoil Fastigheter AB, Colabitoil 

Produktion AB, Colabitoil Fuel Productions AB, Colabitoil Tankanläggningar AB och dess dotterbolag 

Colabitoil GDG-Macken AB. Med” Colabitoil” eller ”Bolaget” avses koncernen, det vill säga Colabitoil Sweden 

AB och dotterbolagen. 

 

Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. 
 
 

2019 i korthet 
 
Sammanfattning av räkenskapsåret 2019 (1 januari till 31 december). 
 

• Rörelseintäkterna uppgick till 601 937 (548 936) tkr 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -30 550 (2 934) tkr 

• Kostnader för FoU uppgick till 14 373 (9 680) tkr 

• Resultatet per aktie uppgick till -3,33 (0,35) kr 

• Soliditeten uppgick till 35,6 (49,3) % 
 
 

Koncernens resultat för 2019 uppgick till minus 30,6 MSEK. Det negativa resultatet är bland annat en följd av att 

stora kostnader för forskning och utveckling avseende de förnybara bränslena, bensin, flygbränsle och diesel 

har tagits. Därutöver har stora satsningar gjorts avseende marknadsföring. Bolaget har även lagt resurser på 

kostnader för omorganisation och förstärkt organisation, i form av nya anställningar. Dessa ekonomiska 

satsningar har bedömts vara nödvändiga för att Colabitoil ska vara rätt positionerade och kunna möta 

kommande förväntningar och mål 2020 och framåt. 
 
 

Väsentliga händelser under 2019  
 

I början på året, vid en extra bolagsstämma, godkändes styrelsens planer på produktionsanläggningar och 

affärsprinciper avseende underlicensiering, vilket även innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag. Arbete 

avseende detta har pågått under året och fortsätter även under 2020. 

 

Den 12 juli meddelade Finansinspektionen att Colabitoil Sweden AB ska betala en sanktionsavgift på 250 000 

kronor för underlåtenhet att ansöka om godkännande av ett prospect, inom föreskriven tid. En 

överenskommelse skedde med den finansiella rådgivaren om ersättning för sanktionsavgiften. 

 

Colabitoil utsåg efter sommaren Mangold Fondkommission som ny likviditetsgarant för Bolagets aktie. Avtalet 

trädde i kraft 1 oktober. 

 

Colabitoil har under året gjort förändringar i ledningsgruppen i syfte att förstärka och tydliggöra ledarskapet. 

Bolaget har även gjort omorganisationer och personalförstärkningar för att på ett bättre sätt kunna hantera 

verksamheten framöver. Bland annat har Magnus Nyfjäll, som har mer än 35 års relevant erfarenhet, anställts 

som vice VD. Även inom säljorganisationen har rekryteringar skett och ytterligare förstärkningar planeras 

2020.     
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Väsentliga händelser efter årets utgång 
 
I februari 2020 sålde Colabitoil fem procent av dotterbolaget Colabitoil Produktion AB. Försäljningssumman 

uppgick till 15 miljoner kronor. 

 

Den 19 mars meddelade Colabitoil att 10 personer i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB 

korttidspermitteras. Skälet till korttidspermitteringen är brist på reservdelar och leveranser som en följd av 

Covid-19:s påverkan på leverantörer. 

 

I mars 2020 ingick Colabitoil ett agentavtal med Mittoljor i Sundsvall. Mittoljor har ett antal små och 

mellanstora kunder vilket innebär att Colabitoil ökar volymen i mellersta Norrland med cirka 50 procent. I 

avtalet ingår att Mittoljor övertar transporterna i området och tar i och med det över delar av Colabitoils 

tankbilsekipage samt anställningarna för att antal chaufförer. 

 

Den 17 april utsåg styrelsen Magnus Nyfjäll till VD och koncernchef för Colabitoil. Magnus tillträder i samband 

med årsstämman den 20 maj 2020. 

 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 

Leverantörer/tillverkare 

Colabitoil har distributionsavtal med ett fåtal leverantörer. Skulle samarbetet med någon av dessa av någon 

anledning upphöra finns risk att detta skulle ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, bland annat 

avseende svårigheter att snabbt finna annan leverantör. Colabitoil har för avsikt att ingå ytterligare 

samarbeten med leverantörer och tillverkare. Risk finns att etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli 

mer kostsam och/eller tar längre tid än beräknat, vilket i förlängningen kan komma att leda till exempelvis 

fördröjda eller uteblivna intäkter. Det finns även risk för att Colabitoils leverantörer och tillverkare inte till fullo 

uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. 

 

Kunder 

Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Det 

finns risk att en förlust av en större kund på kort sikt påverkar Bolagets omsättning och resultat negativt. 

 

Finansieringsbehov och kapital 

Colabitoils pågående, och planerade framtida, expansion medför ökade kostnader och investeringar. Det finns 

risk för att det förmodade behovet av ytterligare kapital och/eller likviditet inte kan tillgodoses. Lyckas inte 

nödvändig kapital och/eller likviditetsanskaffning finns risk för att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att 

Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan leda till försenade eller uteblivna 

intäkter. 

 

Priser 

Merparten av marknadens drivmedelshandel baseras på veckopriser, med oljeindex (Platts) och valutakurs 

(USD/SEK) som variabler. All handel med drivmedel sker normalt under samma prisvecka, med fasta 

marginaler. Detta medför att prisrisken är relativt låg för Colabitoil. Dock kan drivmedel i en del fall ligga längre 

tider i lager varvid en lagerprisrisk föreligger. I takt med utökning av antalet tankstationer binds mer 

rörelsekapital i lager och lagerprisrisken ökar. 

 

Tillstånd 

Verksamheten bedrivs med vissa tillstånd. Vid förlust av något tillstånd kan verksamheten påverkas negativt. 

För byggnation av produktionsanläggning krävs bland annat miljötillstånd. Om sådant tillstånd försenas eller 

uteblir för tänkt plats för uppförande av produktionsanläggning förskjuts tiden för byggnation. 
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Covid-19 

Under första tiden av år 2020 har ytterligare risker uppstått, som en följd av Covid-19. Risk finns för hög 

sjukfrånvaro bland personalen och beroende på hur omfattande och lång sjukfrånvaron är kan detta leda till 

att Bolagets verksamhet är svår att hantera. Risk finns också att en stor del av Colabitoils kunder drabbas 

negativt av Covid-19 och minskar sina inköp till stor del eller helt. Bolaget har ett antal kunder inom rese- och 

turismnäringen och försäljningen till dessa har kraftigt minskat eller helt upphört. På lång sikt kan även övriga 

kunder drabbas negativt och därmed även påverka Colabitoils försäljning negativt framöver. I hur stor 

omfattning är svårt att prognosticera. 

 

Nyckelpersoner och medarbetare 

Colabitoil är ett relativt litet företag och nyckelpersonerna har omfattande kompetens och lång erfarenhet 

inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att en förlust av en eller flera nyckelpersoner kan komma 

att medföra negativa konsekvenser för verksamheten och intäktsmöjligheterna. 
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UTVECKLING I SIFFROR UNDER ÅRET 
 
 

Koncernen 
 

Omsättning 

Rörelseintäkter för 2019 uppgick till 601,9 (548,9) MSEK, en ökning med 9,7 procent. Merparten av Bolagets 

intäkter finns inom affärsområdet försäljning/distribution. 

 

Finansiell utveckling 

Rörelseresultatet, EBIT, för 2019 uppgick till -24,4 (-14,6) MSEK. Året har bland annat belastats med kostnader 

på 14,4 (9,7) MSEK avseende forskning och utveckling av nya drivmedel.  

 
Likviditet och finansiering 

Koncernens likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 1,0 (1,8) MSEK exklusive ej utnyttjad 

checkräkningskredit. Tillgänglig likviditet inklusive avtalad checkräkningskredit uppgick till 9,3 (5,3) MSEK. 

Bolaget arbetar aktivt med likviditetsplanering och finansiering och gör bedömningen att Bolaget klarar den 

löpande verksamheten de närmaste 12 månaderna. I februari 2020 avyttrades 5 procent av aktierna i 

dotterbolaget Colabitoil Produktion AB för 15 MSEK vilket påverkade likviditeten positivt med samma belopp. 

Diskussioner pågår med andra intressenter om försäljning av ytterligare andelar (upp till 50 procent) i 

dotterbolaget Colabitoil Produktion AB.  

 

Covid-19 pandemin har påverkat Bolaget under början av 2020 så tillvida att ett antal kunder inom främst rese- 

och turismbranschen har drabbats hårt vilket påverkat Bolagets intäkter negativt. Bolaget arbetar aktivt för 

att bredda kundbasen och därmed riskspridningen. I detta arbeta har det gjorts stora framsteg under 2020. 

Bolaget har korttidspermitterat 10 personer i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB vilket minskar bolagets 

kostnader men inte bedöms påverka intäkterna. Bolaget utnyttjar även möjligheten med reducerade sociala 

kostnader under perioden mars – juni 2020 vilket är postivt avseende både resultat och likviditet. 

 
Kassaflödet för året uppgick till -0,9 (-2,6) MSEK. Som en del av Bolagets finansiering av verksamheten belånas 

kundfordringar via ett factoringavtal. I samband med utrullning av egna tankstationer så binds rörelsekapital 

i form av investering i anläggningar samt i lager. Bolaget arbetar löpande med att förbättra logistik och 

omsättningshastighet i lager. 

 
Soliditet 

Koncernens egna kapital per den 31 december 2019 uppgick till 71,2 (100,6) MSEK och soliditeten uppgick vid 

samma tillfälle till 35,6 (49,3) procent. 

 

Nyckeltal koncernen (tkr) 

 
  2019 2018 

Nettoomsättning, tkr 598 438 548 037 

Rörelseresultat (EBIT), tkr -24 426 -14 584 

Rörelsemarginal % -4,1% -2,7% 

Nettoresultat, tkr -29 487 3 117 

Eget kapital, tkr 71 196 100 617 

Balansomslutning, tkr 200 003 204 274 

Soliditet (%) 35,6% 49,3% 

Eget kapital per aktie, kr 8,04 11,36 

Resultat per aktie, kr -3,33 0,35 
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Registrerade antal aktier '000 8 854 8 854 

Genomsnittligt antal aktier '000 8 854 8 854 
 

Moderbolaget 
 
Omsättning 

I moderbolaget sker merparten av all försäljning till kund. Rörelseintäkterna uppgick under 2019 till 589,5 

(546,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 7,9 procent. 

 

Finansiell utveckling 

Moderbolagets rörelseresultat, EBIT, för 2019 uppgick till -12,1 (-7,0) MSEK. 

 

Likviditet och finansiering 

Moderbolagets likvida medel per den 31 december 2019, inklusive ej utnyttjad checkräkningskredit, uppgick 

till 8,3 (3,5) MSEK. Årets kassaflöde uppgick till 0,0 (-4,4) MSEK. 

 

Covid-19 pandemin har påverkat Bolaget under början av 2020 så tillvida att ett antal kunder inom främst rese- 

och turismbranschen har drabbats hårt vilket påverkat Bolagets intäkter negativt. Bolaget arbetar aktivt för 

att bredda kundbasen och därmed riskspridningen. I detta arbeta har det gjorts stora framsteg under 2020. 

Bolaget utnyttjar möjligheten med reducerade sociala kostnader under perioden mars – juni 2020 vilket är 

postivt avseende både resultat och likviditet. 

 

Soliditet 

Moderbolagets egna kapital per den 31 december 2019 uppgick till 90,4 (106,3) MSEK och soliditeten uppgick 

vid samma tillfälle till 42,4 (49,7) procent. 

 

 

 

Flerårsjämförelse moderbolaget (tkr) 
 

 
 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning 586 528 545 265 228 961 68 242 759 

Resultat efter finansiella poster -16 004 11 685 -3 021 -4 611 -5 356 

Balansomslutning 212 987 213 976 125 835 65 421 43 557 

Soliditet (%) 42 50 72 48 68 
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Nettoomsättning, tkr per kvartal 

 

 
 

 
Förslag till resultatdisposition (moderbolaget) 

      

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat 

      

Till årsstämmans förfogande står:   

      

Överkursfond   65 702 

Balanserat resultat   34 112 

Årets förlust   -16 004 

Summa   83 809 

      

Styrelsen föreslår att:     

      

i ny räkning överföres   83 809 

Summa   83 809 
 
 

 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 

med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 
 
 

  Koncernen  Moderbolaget 

 Not 2019 2018  2019 2018 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 2, 3 598 438 548 037  586 528 545 265 

Övriga rörelseintäkter  3 499 898  3 001 1 110 

Summa rörelsens intäkter  601 937 548 936  589 529 546 375 

         
Rörelsens kostnader         
Råvaror och förnödenheter 3 -557 066 -514 363  -551 396 -509 556 

Övriga externa kostnader 4, 5 -32 050 -18 418  -26 654 -20 177 

Personalkostnader 6 -30 579 -25 139  -22 287 -19 839 

Av- och nedskrivningar  -6 668 -5 600  -1 272 -3 803 

Summa rörelsens kostnader  -626 363 -563 519  -601 609 -553 374 

         
Rörelseresultat  -24 426 -14 584  -12 080 -7 000 

         
Resultat från finansiella poster          
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 42 24 092  1 456 24 197 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 8 -6 167 -6 575  -5 885 -6 180 

Summa resultat från finansiella poster   -6 125 17 518  -4 429 18 017 

         
Bokslutsdispositioner  - -  505 667 

         
Resultat före skatt  -30 550 2 934  -16 004 11 685 

Skatt på årets resultat 9 1 064 183  0 0 

         
Årets resultat  -29 487 3 117  -16 004 11 685 

          
Hänförligt till moderbolagets aktieägare  -29 485 3 117  -16 004 11 685 

         
Innehav utan bestämmande inflytande  -2 0  - - 
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BALANSRÄKNING 

 
  Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31  2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR Not        

         
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar         
Goodwill 10 1 919 2 337  0 0 

Kundavtal 11 0 96  0 96 

Licenser 12 1 432 400  1 432 400 

Miljötillstånd 13 200 128  0 0 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 14 150 0  150 0 

Summa immateriella tillgångar  3 701 2 961  1 582 496 

         
Materiella anläggningstillgångar         
Byggnader och mark 15 12 407 11 574  0 0 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 84 906 78 429  0 0 

Inventarier, verktyg och installationer 17 10 131 9 858  6 902 7 701 

Pågående nyanläggningar 18 8 089 1 129  0 0 

Fordon 19 8 363 2 097  8 363 2 097 

Summa materiella anläggningstillgångar  123 895 103 087  15 266 9 798 

         
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag 20 - -  73 805 73 300 

Fordringar hos koncernföretag 21 - -  54 200 23 900 

Depositioner 22 1 058 1 034  1 047 1 013 

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 058 1 034  129 052 98 213 

         
Summa anläggningstillgångar   128 654 107 082  145 899 108 507 

         
Omsättningstillgångar          
Varulager         
Färdiga varor och handelsvaror  12 502 11 521  10 629 9 795 

Summa varulager  12 502 11 521  10 629 9 795 

         
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar 23 50 064 50 053  48 511 49 634 

Fordringar hos koncernföretag  - -  2 990 15 653 

Aktuella skattefordringar  145 64  0 0 

Övriga fordringar 24 3 205 27 692  1 450 25 106 

Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 25 4 446 6 017  3 509 5 282 

Summa kortfristiga fordringar  57 860 83 826  56 460 95 674 

         
Kassa och bank  985 1 845  0 0 

         
Summa omsättningstillgångar  71 347 97 192  67 088 105 469 

         
SUMMA TILLGÅNGAR  200 003 204 274  212 987 213 976 
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BALANSRÄKNING 
 
 

   Koncernen  Moderbolaget 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31  2019-12-31 2018-12-31 

         
Bundet eget kapital         
Aktiekapital  1 476 1 476  1 476 1 476 

Uppskrivningsfond  - -  5 100 5 100 

Reservfond  - -  20 20 

Summa bundet eget kapital  1 476 1 476  6 596 6 596 

         
Fritt eget kapital         
Överkursfond  70 822 70 883  65 702 65 702 

Balanserad vinst  28 346 25 102  34 112 22 287 

Innehav utan bestämmande inflytande  38 40  - - 

Årets resultat  -29 485 3 117  -16 004 11 685 

Summa fritt eget kapital  69 720 99 142  83 809 99 674 

         
Summa eget kapital   71 196 100 618  90 405 106 270 

         
Avsättningar         
Uppskjuten skatteskuld 9 2 422 3 486  0 0 

         
Långfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut 26,27 4 856 8 422  4 856 422 

Skulder till koncernbolag 28 - -  11 800 0 

Summa långfristiga skulder  4 856 8 422  16 656 422 

         
Kortfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut, factoringskuld 27 37 621 34 007  37 621 34 007 

Checkräkningskredit 29 3 657 8 535  3 657 8 535 

Leverantörskulder  63 307 40 100  58 794 36 705 

Skulder till koncernbolag  - -  361 21 819 

Aktuella skatteskulder  580 261  455 213 

Övriga skulder  10 300 1 781  1 421 843 

Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 30 6 065 7 065  3 618 5 164 

Summa kortfristiga skulder  121 529 91 749  105 927 107 285 

         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  200 003 204 274  212 987 213 976 
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KASSAFLÖDESANALYS 

 
 Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2018  2019 2018 

          
Löpande verksamhet         
Rörelseresultat efter avskrivningar -24 426 -14 584  -12 080 -7 000 

Avskrivningar 6 668 5 600  1 272 3 803 

Ränteintäkter 42 80  1 456 185 

Räntekostnader -6 167 -6 575  -5 885 -6 180 

Skatt 0 183  0 0 

          
Förändring rörelsekapital         
Förändring lager -981 -1 153  -834 -5 406 

Förändring kortfristiga fordringar 25 966 -10 873  39 214 -52 011 

Förändring kortfristiga skulder 31 064 22 841  467 32 107 

          
Kassaflöde löpande verksamhet 32 166 -4 480  23 610 -34 503 

          
Investeringsverksamhet         
Förvärv materiella anläggningstillg. -27 016 -11 362  -8 305 -1 643 

Försäljning materiella anläggningstillgångar 0 0  1 565 0 

Förvärv immateriella anläggningstillg. -1 220 -528  -1 086 -400 

Övriga finansiella anläggningstillg. -24 0  -30 334 0 

Aktieägartillskott - -  -505 0 

Förvärv av andelar i dotterbolag - -  0 -500 

          
Kassaflöde investeringsverksamhet -28 260 -11 891  -38 665 -2 543 

          
Finansieringsverksamhet         
Nyemission 0 3 254  0 3 254 

Teckningsoptioner 64 931  64 931 

Utdelning 0 0  0 0 

Upptagna lån 7 548 8 391  19 348 391 

Amortering under perioden -10 245 -220  -2 224 -220 

Förändring factoringskuld 2 745 4 046  2 745 19 063 

Förändring checkräkningskredit -4 878 -2 675  -4 878 9 238 

          
Kassaflöde finansieringsverksamhet -4 766 13 727  15 055 32 657 

          
Kassaflöde -860 -2 643  0 -4 388 

Ingående likvida medel 1 845 4 488  0 4 388 

Utgående likvida medel 985 1 845  0 0 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 
 
 
 

Förändring i koncernens eget kapital 
 

 
 
 

 

 

 

Förändring i moderbolagets eget kapital 
 

 
 

Aktiekapital Övrigt till- Balanserat Årets Innehav utan Summa eget

skjutet kapital resultat resultat best. infl. kapital

Eget kapital 2018-01-01 1 460 62 711 28 606 -786 91 991

Nyemission 16 3 212 3 228

Årets förändring 4 960 -3 504 786 40 2 282

Årets resultat 3 117 3 117

Eget kapital 2018-12-31 1 476 70 883 25 102 3 117 40 100 618

Eget kapital 2019-01-01 1 476 70 883 25 102 3 117 40 100 618

Nyemission 0

Årets förändring -61 3 244 -3 117 66

Årets resultat -29 485 -2 -29 487

Eget kapital 2019-12-31 1 476 70 822 28 346 -29 485 38 71 196

Aktiekapital Uppskriv- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets Summa eget

ningsfond fond fond resultat resultat kapital

Eget kapital 2018-01-01 1 460 8 100 20 62 711 21 271 -3 136 90 426

Nyemission 16 3 212 3 228

Teckningsoptioner 931 931

Resultatdisp. enl. beslut 

av årsstämma -3 136 3 136 0

Årets förändring -3 000 -221 3 221 0

Årets resultat 11 685 11 685

Eget kapital 2018-12-31 1 476 5 100 20 65 702 22 287 11 685 106 270

Eget kapital 2019-01-01 1 476 5 100 20 65 702 22 287 11 685 106 270

Nyemission 0

Teckningsoptioner 140 140

Resultatdisp. enl. beslut 

av årsstämma 11 685 -11 685 0

Årets resultat -16 004 -16 004

Eget kapital 2019-12-31 1 476 5 100 20 65 702 34 112 -16 004 90 405
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NOTER 
 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

För koncernen och moderbolaget. Redovisningsprinciperna är desamma för koncernen och moderbolaget. 

 

Företagets årsredovisning och koncernredovisning har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Tillämpade principer är oförändrade jämfört med tidigare år. De viktigaste redovisnings- och 

värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan. 

 

Intäktsredovisning 

Intäkterna består till större delen av intäkter ifrån försäljning av drivmedel. Intäkten redovisas till det verkliga 

värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför intäkten till nominellt värde 

(fakturabelopp), avdrag görs för lämnade rabatter. 

 

Varuförsäljning 

Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är 

förknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning. Försäljningen redovisas efter 

mervärdesskatt och rabatter. 

 

Intäkter från försäljning av varor redovisas vid leverans. 

 

Hyror 

Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över hyresperioden. 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

 

 Antal år 

Goodwill 5 

Licenser 20 år (avskrivn. påbörjas när tillgången tas i bruk) 

Miljötillstånd 20 år (avskrivn. påbörjas när tillgången tas i bruk) 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive 

utgifter för att få tillgången på plats i skick för att kunna användas enligt intentionerna med investeringen. 

 

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, 

hantering installation, montering, lagfarter och konsulttjänster. I anskaffningsvärdet för egentillverkade 

materiella anläggningstillgångar ingår även indirekta tillverkningskostnader. 
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Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 

och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod 

förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas   per varje balansdag. Följande 

nyttjandeperioder tillämpas: 

  Antal år 

Byggnader 20 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 

Inventarier, verktyg och installationer 5-20 

Pågående nyanläggning Ingen avskrivning 

 Fordon 5-10 

 

Nedskrivningsprövningar 

För tillgångar med större bokfört värde utförs nedskrivningsprövningar kvartalsvis. För 

nedskrivningsprövningar utförs beräkningar enligt DCF-modeller. 

 

Varulager 

Varulager består till största delen av kurant drivmedel. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, det 

lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.  

 

Inkomstskatter 

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 

då en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i 

eget kapital. 

 

Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas 

i de fall det finns en legal kvittningsrätt. 

 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 

del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika 

beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas inte. 

 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 

tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på 

samtliga temporära skillnader, dvs. skillnader mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och 

deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Ingen avsättning görs för uppskjuten skatt på 

temporära skillnader som hänför sig till innehav i dotterföretag eller joint ventures eftersom Företaget kan 

styra tidpunkt för återföring av de temporära skillnader och en sådan återföring 

inte kommer ske inom en överskådlig framtid. Ingen avsättning görs dock för uppskjuten skatt vid den första 

redovisningen av goodwill. Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. 

 

Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader. Uppskjutna skattefordringar 

och skatteskulder värderas baserat på hur företaget förväntar sig att återvinna/reglera det redovisade värdet 

på motsvarande tillgång/skuld. Värdering görs utan diskontering och enligt de skattesatser och skatteregler 

som är beslutade på balansdagen. En uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt 

kommer att återvinnas baserat på innevarande eller framtida skattepliktiga resultat vilket omprövas per varje 

balansdag. 

Vid rena substansförvärv har företaget valt att nuvärdesberäkna den uppskjutna skatteskuld som uppstår vid 

förvärvet men endast om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen 

och det finns ett dokumenterat samband mellan köpeskilling och företagets värdering av den uppskjutna 

skatteskulden. 
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Leasing 

Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående antingen som finansiell eller operationell. Bolaget har 

endast operationella leasingavtal. 

 

Leasingtagare 

Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. När koncernen är leasingtagare 

kostnadsförs leasingavgifter avseende operationella leasingavtal linjärt över leasingperioden. Tillhörande 

kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de uppkommer. 

 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 

Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner och semesterersättningar är ersättningar till anställda 

som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. 

Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som förväntas betalas. 

 

Pensioner 

Bolaget har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner 

kostnadsförs löpande. 

 

Finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets 

avtalsmässiga villkor. Samtliga finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Kundfordringar 

värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke 

räntebärande skulder värderas till nominella belopp. 

 

Teckningsoptioner 

Premier för utfärdade teckningsoptioner har tillgodoförts fritt eget kapital i moderbolaget. 

 

Koncernredovisning 

Dotterföretag 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 

annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags 

finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv 

bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får 

bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en 

redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och 

skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 

 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 

erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, 

utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen 

fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara 

tillgångar och övertagna skulder samt innehav utan bestämmande inflytande. Innehav utan bestämmande 

inflytande värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 

koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder 

liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

 

Justering av förvärvsanalys 

I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre återspegla 

faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv månader efter 

förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas som en ändrad 

uppskattning och bedömning. 
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Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag och intresseföretag  

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 

uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som 

uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens 

ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i 

den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

 

Förvärvsmetoden 

Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera koncernens 

anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder. 

Rörelseförvärvet redovisas i koncernen från och med förvärvstidpunkten. 

 

Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs. 

verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder 

samt emitterade utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet 

tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Koncernen redovisar identifierbara förvärvade 

tillgångar och övertagna skulder i rörelseförvärv oavsett om de har redovisats tidigare i det förvärvade 

företagets finansiella rapporter före förvärvet eller de avser minoritetsintresse. Förvärvade tillgångar och 

övertagna skulder värderas vanligen till det verkliga värdet per förvärvstidpunkten. 

 

Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. Den beräknas som det 

överskjutande beloppet av summan av a) verkligt värde för överförd ersättning, b) redovisat belopp för 

eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget och c) verkligt värde per 

förvärvstidpunkten för eventuell befintlig ägarandel i det förvärvade företaget, och de verkliga värden per 

förvärvstidpunkten för identifierbara nettotillgångar. 

 

Om de verkliga värdena för identifierbara nettotillgångar överstiger den beräknade summan enligt ovan 

uppstår en negativ goodwill. Negativ goodwill intäktsredovisas omedelbart.   

 

 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

                

Not 2 Nettoomsättning   Koncernen   Moderbolaget 

      2019 2018   2019 2018 

  Bränsle   587 071 545 265   586 528 545 265 

  Övrigt   11 367 2 772   0 0 

  Totalt   598 438 548 037   586 528 545 265 

                

  Övrig nettoomsättning utgörs till största delen av övrig försäljning för Colabitoil GDG-Macken AB 

                

                

Not 3 Inköp och försäljning inom        Moderbolaget 

  koncernen         2019 2018 

                

  Andel av försäljningen som avser          2,60% 1,43% 

  koncernföretag             

  Andel av inköpen som avser          2,77% 1,52% 

  koncernföretag             
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Not 4 Ersättning till revisorer   Koncernen   Moderbolaget 

      2019 2018   2019 2018 

  Grant Thornton Sweden AB                    

  Revision   248 914   248 729 

  Övriga tjänster   0 253   0 253 

  Summa   248 1 168   248 982 

                

  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB           

  Revision   815 0   590 0 

  Övriga tjänster   0 0   0 0 

  Summa   815 0   590 0 

                

  Med revision avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med olika typer av 

  kvalitetssäkringstjänster.  Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag,  

  revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 

                

                

Not 5 Operationell leasing   Koncernen   Moderbolaget 

  Framtida minimileasavgifter är enligt följande           

      2019 2018   2019 2018 

  Inom 1 år   824 1 161   757 1 161 

  1-5 år   383 1 042   360 1 042 

  Efter 5 år   0 0   0 0 

  Summa   1 207 2 203   1 117 2 203 

                

      2019 2018   2019 2018 

  Periodens kostnadsförda leasingavgifter 1 210 1 381   1 128 1 323 

                

  Leasingavgifterna utgörs av avgifter för leasing av lastbilar, lastbilssläp och bilar. 

  Lastbilar leasas på 4 år, lastbilssläp på 5 år och bilar på 3 år. 

                

                

Not 6 Personal   Koncernen   Moderbolaget 

      2019 2018   2019 2018 

  Medelantal anställda med fördelning           

  på kvinnor och män har uppgått till      
           
  Kvinnor   9 6  6 5 

  Män   30 30  19 21 

  Totalt   39 36  25 26 

                

  Medelantalet anställda             

  Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 
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  Löner och ersättningar till anställda och styrelse         

  Kostnader som redovisas för ersättning            

  delas upp enligt följande:   Koncernen   Moderbolaget 

      2019 2018   2019 2018 

  Löner - styrelse och VD             

  Björn Norrbom   115 58   115 58 

  Karin Svärd Hertel   125 73   125 73 

  Antonio Martinez Lopez   76 41   76 41 

  Niclas Lundqvist   206 81   206 81 

  Lennars Sjögren   156 49   156 49 

  Christer Sundin   156 49   156 49 

  Jan Nordlöf VD   1 217 1 044   1 217 1 044 

  Magnus Nyfjäll vVD   586 -   586 - 

                

                

  Löner - andra ledande befattn.havare* 2 603 2 956   2 603 2 956 

  Löner - övriga anställda   15 213 16 194   9 681 12 484 

  Totala löner och ersättningar 20 453 20 545   14 921 16 835 

                

  Pensioner och sociala avgifter             

  Pensioner - VD och vVD           

  Jan Nordlöf VD   206 183   206 183 

  Magnus Nyfjäll vVD   100     100   

                

  Pensioner - andra ledande befattn.havare* 323 267   323 267 

  Pensioner - övriga anställda   751 1 035   586 782 

  Övriga sociala avgifter   6 912 5 437   5 138 4 262 

  Totala pensioner och sociala avgifter 8 292 6 922   6 353 5 494 

                

  Ersättning till styrelse avser ordinarie arvode samt arvode för revision-, finans- och investeringsutskott. 

  VD samt vice VD har en uppsägningstid på tolv månader.         

  *Antal personer uppgick till fem vid årets slut         

               

              

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen   Moderbolaget 

      2019 2018   2019 2018 

  Ränteintäkter från koncernföretag - -   1 429 150 

  Övriga ränteintäkter   42 80   27 35 

  Resultat vid försäljn. av andelar i dotterbolag - 24 012   0 24 012 

  Summa  42 24 092   1 456 24 197 

                

                

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen   Moderbolaget 

      2019 2018   2019 2018 

  Räntekostnader till koncernföretag - -   192 - 

  Factoringkostnad 4 966 5 499   4 966 5 499 

  Övriga räntekostnader 1 201 1 076   727 681 

  Summa  6 167 6 575  5 885 6 180 
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Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen   Moderbolaget 

      2019 2018   2019 2018 

                

  Aktuell skatt   0 0   0 0 

  Uppskjuten skatt   -1 064 -183   0 0 

  Skatt på årets resultat   -1 064 -183   0 0 

               

  Redovisat resultat före skatt   -30 550 2 934   -16 004 11 685 

               

  Skatt beräknad enligt gällande skatt -6 538 645   -3 425 2 571 

  Uppskjuten skatt på uppskrivningar -1 064 -183   0 0 

  Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader 154 43   146 40 

  Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter -1 -5 283   -1 -5 283 

  Ej redovisad uppskjuten skatt   6 385 4 594   3 280 2 672 

  Beräknad skattekostnad   -1 064 -183   0 0 

               

  Uppskjuten skattefordran avseende rörelseresultat redovisas ej på grund av rörelseunderskott 

               

  Skattemässiga underskott   -70 327 -42 023   -45 853 -30 526 

               

               

  Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder         

  Uppskjutna skatter som uppstår till följd av temporära skillnader är enligt följande.   

             

      Koncernen   Moderbolaget 

      2019 2018   2019 2018 

                

  Ingående balans   3 486 3 669   0 0 

  Förändring under året   -1 064 -183   0 0 

  Utgående balans   2 422 3 486   0 0 

                

      Koncernen   Moderbolaget 

      2019 2018   2019 2018 

                

  Materiella anläggningstillgångar 2 422 3 486   0 0 

      2 422 3 486   0 0 

                

  Redovisats som:             

  Uppskjuten skatteskuld 2 422 3 486   0 0 

                

               

Not 10 Goodwill   Koncernen     

      2019-12-31 2018-12-31       

                

  Ingående anskaffningsvärde 2 337 0       

  Genom förvärv av dotterbolag, slutlikvid 62 2337       

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 399 2 337       

              

  Ingående avskrivningar 0 0       

  Årets avskrivningar -480 0       

  Utgående ackumulerade avskrivningar -480 0       

                

  Utgående redovisat värde   1 919 2 337       
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Not 11 Kundavtal   Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Ingående anskaffningsvärde 125 125   125 125 

  Utrangering -125 0   -125 0 

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 125   0 125 

              

  Ingående avskrivningar -29 -4   -29 -4 

 Avskrivning 0 -25  0 -25 

  Utrangering 29 0   29 0 

  Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -29   0 -29 

                

  Utgående redovisat värde   0 96   0 96 

                

                

Not 12 Licenser   Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Ingående anskaffningsvärde 400 0   400 0 

  Årets nedlagda kostnader 1 032 400   1 032 400 

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 432 400   1 432 400 

              

  Utgående redovisat värde   1 432 400   1 432 400 

                

  Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk 

                

                

Not 13 Miljötillstånd   Koncernen     

      2019-12-31 2018-12-31       

                

  Ingående anskaffningsvärde 128 0       

  Årets nedlagda kostnader 72 128       

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 200 128       

              

  Utgående redovisat värde   200 128       

                

  Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk 

                

                

Not 14 Övriga immateriella anläggningstillgångar Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Ingående anskaffningsvärde 0 0   0 0 

  Årets nedlagda kostnader 154 0   154 0 

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 154 0   154 0 

              

  Ingående avskrivningar 0 0   0 0 

  Årets avskrivningar -4 0   -4 0 

  Utgående ackumulerade avskrivningar -4 0   -4 0 

                

  Utgående redovisat värde   150 0   150 0 
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Not 15 Byggnader och mark   Koncernen     

      2019-12-31 2018-12-31       

                

  Ingående anskaffningsvärde 11 640 4 446       

  Inköp 738 8 428       

  Omklassificeringar 0 -1 234       

  Förskott för byggnader och mark 450 0       

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 828 11 640       

              

  Ingående avskrivningar -66 0       

  Årets avskrivningar -355 -66       

  Utgående ackumulerade avskrivningar -421 -66       

                

  Utgående redovisat värde   12 407 11 574       

                

   Anskaffningsvärde Taxeringsvärde   

  Mark uppgår till    3 490   6 400   

  Byggnad uppgår till   8 888   16 299   

     12 378   22 699   

                

  Anskaffningsvärden fördelat mellan byggnad och mark har omfördelats.   

  Omfördelningen beror på att fastigheten åsatts sitt taxeringsvärde.   

                

                

Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen     

      2019-12-31 2018-12-31       

                

  Ingående anskaffningsvärde 63 371 62 399       

  Inköp 6 538 972       

  Omklassificeringar 4 387 0       

  Försäljningar/utrangeringar -314 0       

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 982 63 371       

                

  Ingående avskrivningar -784 -130       

  Försäljningar/utrangeringar 30 133       

  Årets avskrivningar/ nedskrivningar -3 330 -787       

  Utgående ackumulerade avskrivningar -4 084 -784       

              

  Ingående uppskrivning 16 676 16 676       

  Årets uppskrivning 0 0       

  Försäljningar/utrangeringar 0 0       

  Utgående ackumulerade uppskrivning 16 676 16 676       

              

  Ingående avskrivning på uppskrivning -834 0    
  Årets avskrivning på uppskrivning -834 -834       

  Utgående avskrivning på uppskrivning -1 668 -834       

                

  Utgående redovisat värde   84 906 78 429       
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Not 17 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

              

  Ingående anskaffningsvärde 7 384 4 965   3 116 2 686 

  Omklassificeringar 0 1 234   0 0 

  Förvärvade anskaffningsvärde 0 0  0 0 

  Försäljningar/utrangeringar -698 -9   -1 458 0 

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 892 7 385   1 884 3 116 

  Omklassificeringar 0 0   0 0 

  Förvärvade avskrivningar 0 0  0 0 

  Försäljningar/utrangeringar 316 5   590 0 

  Årets avskrivningar -550 -478   -157 -224 

  Utgående ackumulerade avskrivningar -2 861 -2 627   -82 -515 

              

  Ingående uppskrivning 5 100 8 100  5 100 8 100 

  Nedskrivning av uppskrivning   0 -3 000  0 -3 000 

  Utgående ackumulerade uppskrivning 5 100 5 100  5 100 5 100 

              

  Utgående redovisat värde   10 131 9 858   6 902 7 701 

                

           
Not 18 Pågående nyanläggningar   Koncernen     

      2019-12-31 2018-12-31       

                

  Ingående anskaffningsvärde 1 129 0       

  Inköp 11 346 0       

  Omklassificeringar -4 387 1 129       

  Försäljningar/utrangeringar 0 0       

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 089 1 129       

              

  Utgående redovisat värde   8 089 1 129       

                

                

Not 19 Fordon   Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Ingående anskaffningsvärde 3 504 3 110   3 504 2 320 

  Inköp 8 039 1 183   8 039 1 184 

  Försäljningar/utrangeringar -909 -789   -909 0 

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 634 3 504   10 634 3 504 

              

  Ingående avskrivningar -1 407 -854   -1 407 -854 

  Årets askrivningar -1 086 -553   -1 086 -553 

  Försäljningar/utrangeringar 221     221 0 

  Utgående ackumulerade avskrivningar -2 271 -1407   -2 271 -1 407 

                

  Utgående redovisat värde   8 363 2 097   8 363 2 097 
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Not 20 Andelar i koncernföretag         2019-12-31 2018-12-31 

                

  Företag         Redovisat Redovisat 

  Organisationsnummer Säte Antal Andel (%)   värde värde 

                

  Colabitoil Fastigheter AB 

Gävle 

kommun 50 000 100,00   705 200 

  559075-2043           

  Colabitoil Fuel Production AB Gävle 50 000 99,69   13 000 13 000 

  559169-5183             

  Colabitoil Produktion AB Gävle 1 000 100,00   50 000 50 000 

  559140-1830           

  Colabitoil Tankanläggn. AB 

Bergs 

kommun 50 000 100,00   10 100 10 100 

  556260-0196           

  Summa         73 805 73 300 

                

  Förändring aktier i dotterbolag       Moderbolaget 

          2019-12-31 2018-12-31 

  Ingående anskaffningsvärde         73 300 60 300 

  Bildat under året          0 500 

  Aktieägartillskott         505 12 500 

  Utgående redovisat värde         73 805 73 300 

                

                

Not 21 Långfristiga fordringar hos koncernbolag       Moderbolaget 

            2019-12-31 2018-12-31 

                

  Ingående redovisat värde       23 900 0 

  Förändring under året       30 300 23 900 

  Utgående redovisat värde         54 200 23 900 

        
                

Not 22 Depositioner   Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

              

  Ingående redovisat värde 1 034 0   1 013 0 

  Förvärv   24 1 034   34 1 013 

  Utgående redovisat värde   1 058 1 034   1 047 1 013 

                

  Ändring har gjort av jämförelsesiffrorna för 2018. I ÅR 2018 låg deposition till Euro Finans (1.013 tkr) i  

  posten Övriga fordringar             

               

               

Not 23 Kundfordringar   Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Kundfordringar   51 368 50 769   49 156 49 956 

  Osäkra kundfordringar   -1 304 -716   -645 -322 

  Utgående redovisat värde   50 064 50 053   48 511 49 634 
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Not 24 Övriga fordringar   Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Försäljning av aktier i dotterbolag 0 25 000   0 25 000 

  Övrigt 3 205 2 692   1 450 106 

  Summa   3 205 27 692   1 450 25 106 

                

  Ändring har gjort av jämförelsesiffrorna för 2018. I ÅR 2018 ingick deposition till Euro Finans (1.013 tkr) i  

  posten Övriga fordringar, i ÅR 2019 är summan flyttad till posten Depositioner 

               

                

Not 25 Förutbet. kostnader och upplupna intäkter Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Förutbetalda leasingkostnaderkostnader 407 413   381 366 

  Övriga förutbetalda kostnader 1 153 1 741   826 1 273 

  Upplupna försäljningsintäkter 1 963 3 604   1 963 3 603 

  Övriga upplupna intäkter 923 259   339 40 

  Summa   4 446 6 017   3 509 5 282 

                

        
Not 26 Skulder till kreditinstitut Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

               

  Amortering 1-5 år   4 278 8 422   4 278 422 

  Amortering efter 5 år   578 0   578 0 

  Summa   4 856 8 422   4 856 422 

            

                

Not 27 Skulder som avser flera poster       

  Skulder mot kreditinstitut samt factoringskuld         

  Fördelning långfristig del och kortfristig del enligt nedan         

                

      Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

  Långfristiga skulder             

  Skulder till kreditinstitut   4 856 8 422   4 856 422 

                

  Kortfristiga skulder             

  Skulder till kreditinstitut   1 169 300   1 169 300 

  Factoringskuld   36 452 33 707   36 452 33 707 

  Summa kortfristiga skulder 37 621 34 007   37 621 34 007 

                

  Lån avser tankekipage             

               

               

Not 28 Långfristig skuld till koncernföretag       Moderbolaget 

           2019-12-31 2018-12-31 

              

  Ingående redovisat värde       0 0 

  Förändring under året         11 800 0 

  Utgående redovisat värde         11 800 0 
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Not 29 Checkräkningskredit   Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 12 000 12 000   12 000 12 000 

         Nyttjad del uppgår till:  -3 657 -8 535   -3 657 -8 535 

                

                

Not 30 Upplupna kostnader och förutbet. intäkter Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Upplupna personalkostnader 4 722 3 975   3 258 2 576 

  Upplupen kostnad avs. skatterevision 310 0   0 0 

  Upplupna revisionskostnader 308 0   183 0 

  Övriga upplupna kostnader 596 2 934   177 2 588 

  Förutbetalda hyresintäkter 129 156   0 0 

  Summa   6 065 7 065   3 618 5 164 

                

                

Not 31 Ställda säkerheter   Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Företagsinteckningar 16 000 16 000   16 000 16 000 

  Pansättning hos factoringleverantör 44 445 45 951   44 445 45 951 

  Tankekipage med äganderättsförbehåll 7 139 1 137   7 139 1 137 

  Summa ställda säkerheter   67 584 63 088   67 584 63 088 

                

                

Not 32 Eventualförpliktelser   Koncernen   Moderbolaget 

      2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Garantiåtaganden   10 100 10 050   10 050 10 050 

                

  Moderbolaget Colabitoil Sweden AB har lämnat ett obegränsat borgensåtagande för     

  dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB           

                

                

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut         

 I februari 2020 sålde Colabitoil fem procent av dotterbolaget Colabitoil Produktion AB.  

  Försäljningssumman uppgick till 15 miljoner kronor. 

   
  Den 19 mars meddelade Colabitoil att man korttidspermitterar 10 personer i dotterbolaget Colabitoil  

  Produktion AB. Skälet till korttidspermitteringen är brist på reservdelar och leveranser som en följd av  

  Covid-19:s påverkan på leverantörer. 

               

  I mars 2020 ingick Colabitoil ett agentavtal med Mittoljor i Sundsvall. Mittoljor har ett antal små och 

  mellanstora kunder vilket innebär att Colabitoil ökar volymen i mellersta Norrland med cirka 50 procent. 

  I avtalet ingår att Mittoljor övertar transporterna i området och tar i och med det över delar av  

  Colabitoils tankbilsekipage samt anställningarna för att antal chaufförer. 

         
  Den 17 april utsåg styrelsen Magnus Nyfjäll till VD och koncernchef för Colabitoil.  

  Magnus tillträder i samband med årsstämman den 20 maj 2020. 
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Not 34 Förslag till resultatdisposition (moderbolaget)         

                

  Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat         

                

  Till årsstämmans förfogande står:           

                

  Överkursfond   65 702         

  Balanserat resultat   34 112         

  Årets förlust   -16 004         

  Summa   83 809         

                

  Styrelsen föreslår att:             

                

  i ny räkning överföres   83 809         

  Summa   83 809         

                

  Per den 31 december 2019 uppgick antalet aktier till 8 854 378.       

  Aktiens kvotvärde uppgick vid samma tidpunkt till 0,17 (0,17)       

  Utestående teckningsoptioner, serie 2018/2021, antal 400 000 st.       

  Teckningskurs 25,33 kr.             
 
 

 

 

 

DEFINITIONER 
 
Antalet aktier 

Utestående antal aktier: antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt. 

Genomsnittligt antal aktier: vägt genomsnittligt antal utestående aktier under vis period. 

 

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. 
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Gävle 2020-04-23 
 
 
 
 
 

Björn Norrbom 

Styrelsens ordförande 

Karin Svärd Hertel 

Antonio Martinez Lopez Niclas Lundqvist 

Lennart Sjögren Christer Sundin 

Jan Nordlöf 

Verkställande direktör 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avlämnats 2020-04-24 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  

 

 

 

 

 

Annika Wedin, auktoriserad revisor
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AKTIEÄGARINFORMATION 
 
 
 

Aktieägarkontakt 
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  

 
 

Finansiella rapporter och händelser 2020 
 

Datum  Händelse/Rapport 

2020-04-24 Offentliggörande Årsredovisning 

2020-05-20 Offentliggörande Delår Q1 

2020-05-20 Årsstämma  

2020-08-26 Offentliggörande Halvår/Delår Q2 

2020-11-12 Offentliggörande Delår Q3 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

mailto:jan.nordlof@colabitoil.com
mailto:ulf.fredrixon@colabitoil.com
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 
 
 

Aktien 
Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stockmarket 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 2019 uppgick antalet aktier till 8 854 378. Kursen på aktien den 31 december 2019 var 12,75 (12,35) 

kronor och börsvärdet var 112,9 (109,4) MSEK. 

 

 

Teckningsoptioner  
Teckningsoptioner 2018/2021, teckningskurs SEK 25,33. Totalt antal: 400 000 stycken. 

 

 
Insynspersoners innehav, per 31 december 2019 

 

Styrelse      

  Utskott Invald Antal aktier * Antal TO 

Björn Norrbom ordförande 2 2014 1 132 301 - 

Niclas Lundqvist ledamot 1, 2 2017 - - 

Christer Sundin ledamot 1, 2 2014 1 132 301 - 

Antonio Martinez ledamot  2016 20 000 - 

Lennart Sjögren ledamot 1 2014 35 500 - 

Karin Svärd Hertel ledamot  2018 - 20 000 

Jan Nordlöf ledamot, VD 2 2013 1 132 301 - 

      
1) Revisionsutskott      
2) Finans- och investeringsutskott      

      
Ledande befattningshavare      

   Anställd Antal aktier * Antal TO 

Ulf Fredrixon CFO  2017 2 500 70 000 

Malin Granlund HR  2017 300 10 000 

Jan Nordlöf VD se styrelse ovan   
Magnus Nyfjäll vice VD  2019 - 99 000 

Daniel Trabold chef Trading & affärsutv 2015 1 136 929 - 

      
*) Inklusive familj och bolag      

 
 
 

Ägare med innehav överstigande 10 procent i bolaget 
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Aktiekapitalets utveckling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

År Händelse

Pris per 

aktie (SEK) Kvotvärde

Ökning av 

antalet aktier

Ökning av 

aktiekapital

Totalt antal 

aktier

Totalt 

aktiekapital

Dec 1993 Nybildning 100,00 100,00 500,00 50 000,00 500,00 50 000,00

Okt 1997 Fondemission 100,00 100,00 500,00 50 000,00 1 000,00 100 000,00

Jan 2014 Nyemission 10,42 100,00 5 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00

Apr 2014 Kvittningsemission 10,42 100,00 2 000,00 200 000,00 8 000,00 800 000,00

2014 Aktieuppdelning 1:600 - 0,17 4 792 000,00 - 4 800 000,00 800 000,00

Okt 2015

Apport-, 

kvittningsemission 10,42 0,17 1 097 115,00 182 852,50 5 897 115,00 982 852,50

Jul 2016 Nyemission 20,70 0,17 136 300,00 22 721,21 6 033 415,00 1 005 573,71

Dec 2016 Nyemission 20,70 0,17 21 500,00 3 583,35 6 054 915,00 1 009 157,06

Mar 2017 Riktad nyemission 20.70 0,17 1 323 080,00 220 513,77 7 377 995,00 1 229 671,39

Maj 2017 Nyemission 20,70 0,17 243 293,00 40 549,63 7 621 288,00 1 270 220,41

Maj 2017 Kvittningsemission 20,70 0,17 483 090,00 80 515,36 8 104 378,00 1 350 735,77

2017

Apportemission 

(förvärv) 24,50 0,17 150 000,00 25 000,11 8 254 378,00 1 375 735,88

Nov 2017 Nyemission *) 33,00 0,17 600 000,00 100 000,45 8 854 378,00 1 475 736,33

*) varav 79 258 aktier registrerades i mars 2018



 

COLABITOIL (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens förnybara drivmedel. 

Från Norrsundet, en del av Mellansveriges logistiknav förser företaget i dag företag och konsumenter med 

förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck 

genom att kombinera fossilfria produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av förnybara 

drivmedel i Sverige. Koncernen omfattas av dotterbolag inom licensiering, fastighet, produktion och 

tankanläggningar. Colabitoils aktie handlas på Spotlight Stockmarket. 
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