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Omsättning, TSEK:
2 593 (0)
Rörelseresultat, TSEK;
102 (-46)
Resultat efter finansnetto, TSEK;
99 (-47)
Areim/Securitasprojektet om 10 000 m2 löper enligt plan
Order om första etapp vid HSB;s kundcenter i Umeå
Areim fastigheter föreskriver Ecoclime för ytterligare 14 000 m2
Ny komfortpanel med bredare marknad

Kommentarer från VD
Under första kvartalet 2015 har Ecoclime levererat en större volym kylpaneler och
kyltakinstallationer än under hela första verksamhetsåret 2014.
En stor del av arbetet läggs nu på att skapa förutsättningar för en större tillväxt, vilket till del är en
resursfråga i detta skede av företagets utveckling. Den viktigaste delen av utvecklingsarbetet
klarades av under 2014, därför riktas nu huvuddelen av de finansiella resurserna emot
volymtillväxt där varje större projekt initialt är utmanande för ett relativt litet snabbt växande
företag som Ecoclime. Det finns all anledning att se på det följande året med tillförsikt. Dels för
att antalet fastighetsprojekt med behov av funktionellare och mer prisvärda
inomhuskomfortlösningar är stort, dels för att Ecoclime trots allt har kapacitet att möta en snabbt
ökande efterfrågan.
Viktiga händelser efter periodens utgång
Installationerna av större kundprojekt, som påbörjades under första kvartalet, fortskrider
planenligt.
Utvecklingsinsatser har genomförts med framgång
Under andra halvåret 2014 startade Ecoclime ett samarbete med ett USA-baserat team för vissa
uppgraderingar av egenskaperna i den unika process som framställer Ecoclimes patenterade
värmeväxlarpaneler, vilka är grunden i verksamheten. Resultaten av detta samarbete är mycket
lovande vilket bl.a. kommer att bredda marknaden särskilt för Invisma-panelen som hade vissa
begränsningar tidigare, där särskilt höga brandklassningskrav ställdes vid installationerna.
Resultaten av projektet så här långt innebär att Ecoclime under andra kvartalet 2015 kommer att
introducera och erbjuda en emissionsfri- och brandsäker produkt som med fördel bl.a. kommer att
kunna installeras helt integrerad i undertaksystemen t.ex. i skolor, sjukhus och hotellmiljöer.

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), listat på AktieTorget, är ett ungt svenskt affärsfokuserat
energiföretag för inomhuskomfort. Verksamheten bygger på en patenterad unik teknik för
klimatstyrning inomhus. Klimatstyrningskonceptet baseras på en patenterad värmeabsorbent och en
patenterad applikation av denna absorbent för klimatstyrning inomhus.

Finansiella nyckeltal
Antal utestående aktier
Resultat, kr/aktie
Eget kapital, kr/aktie

2015-03-31
6 492 537
0,02
1,33

2014-03-31
6 492 537
-0,01
1,38

Redovisningsprinciper
Denna kvartalsredogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste
årsredovisningen.
Granskning
Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.
Kommande rapporter
Halvårsrapport, första halvåret
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