KVARTALSREDOGÖRELSE
ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL)
JANUARI – MARS 2017
Första kvartalet: januari – mars




Omsättning, TSEK:
Rörelseresultat, TSEK:
Resultat efter finansnetto, TSEK:

Koncernen
2017
2016
2 483
(N/A)
-5
(N/A)
-29
(N/A)

Moderbolaget
2017
2016
817
950
5
55
-7
39

Viktiga händelser under perioden
 Förhandlingar med amerikansk investeringsfond inleds
 Nytt Evertherm-system för återvinning av värme från spillvatten i fastigheter introduceras
 Förhandlingar om företagsförvärv inleds
Viktiga händelser efter periodens utgång
 Order från Arcona och Vattenfall om installation av den nya generationens komfortpaneler
 Evertech utvecklar produkt för att fånga luftburen värmeenergi hos fastighetsägare

Kommentarer från VD
Under kvartalet har fullt fokus ägnats den nya tillväxtstrategin innefattande förvärv av företag för
inomhuskomfort och försäljning av installationer med den nya generationen komfortsystem med
funktionsåtaganden för inomhuskomfort. Därtill har fokus legat på att slutföra avtalssamarbeten
med kunder innefattande Evertechs energilösningar för energilagring, energiåtervinning och
utvinning av förnybar energi. Grunden har därmed börjat läggas för etableringen av de
funktionskoncept för energikomfort- och energieffektivisering som var bakgrunden till förvärvet av
Evertech Energy Solutions våren 2016 och den utveckling som skett av energikomfortkonceptet
därefter. Något som kommer att ske i samarbete med olika kunder under 2017.
Att vi nu föreslår bolagsstämman att Ecoclime byter namn till Ecoclime Group och bildar
försäljningsbolaget Ecoclime Comfort Energy Sweden AB är en konsekvens av genomförandet av
nästa fas av den accelererade tillväxtstrategin som presenterats i särskilda pressmeddelanden
under första kvartalet.

Ecoclime med dotterbolaget Evertech är svenska företag som erbjuder innovativa system, produkter,
installationer och tjänster för termisk energioptimering, energiåtervinning, energilagring och
energidistribution. Med den smartaste komfortventilationen (värme/kyla) och den effektivaste
energiåtervinningen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime/Evertech den självklara lösningen för
fastighetsägare, hyresgäster och klimatet

Summering av kvartal 1
Intäkter och resultat:
Intäkterna under första kvartalet uppgick för moderbolaget till 817 TSEK (970 TSEK) och för
koncernen 2 483 TSEK (N/A). Resultatet för kvartalet uppgick för moderbolaget till, -7 TSEK (-495
TSEK), och för koncernen -29 TSEK (N/A). Tillgängliga likvida medel, exklusive beviljade
krediter, uppgick till 3 263 TSEK (0 TSEK)
Det är främst de projektsamarbeten som inleddes under 2016 och som delfinansieras av bl a
Energimyndigheten och EU;s regionalfond som genererat intäkterna. Försäljningen i övrigt är
baktung som en följd av integration och utveckling av Evertechs produktprogram under 2016.
Ny affärsmodell för energiåtervinning
En ny affärsmodell som erbjuder fastighetsägare Evertherm-installationer för att återvinna och
minska mängden köpt energi, introducerades av Evertech i ett första projekt riktat till en av
Sveriges största fastighetsägare. Modellen har tidigare testats med framgång för att uppnå snabbare
avslut vid försäljning av Evertherm ARV-system för energiåtervinning i avloppsreningsverk.
Accelererad tillväxtstrategi innefattande förvärv
Den 21 mars meddelade Ecoclime att företaget har tagit fram en accelererad tillväxtstrategi baserad
på förvärv av installationspartners med vilka Ecoclimes och Evertechs produkter skapar synergier
såväl vid försäljning som installation och drift av de egna företagens systemprodukter. Planen är att
det första förvärvet genomförs under första halvåret 2017.
Erbjudande om finansieringssamarbete
Den amerikanska investeringsfonden GEM uppvaktade Ecoclime med ett erbjudande om
medfinansiering med 9 miljoner dollar för finansiering av Ecoclimes fortsatta utveckling och
expansion. Förhandlingar om villkoren inleddes under kvartalet varefter en form av Letter of intent
träffats om fördjupade förhandlingar baserat på det egna kapitalbehov som kan uppstå som följd av
den accelererade tillväxtstrategin.
Fokus på försäljningsarbetet av egna systemprodukter
Med anställningen av en affärsområdeschef för Evertech och Evertherm-produkterna har ett större
fokus lagts på Evertherm produkterna för energiåtervinning i fastigheter och avloppsreningsverk.
Ledtiderna för försäljning till kommunernas avloppsreningsverk är kortare än ledtiderna för
nyproduktionen i fastighetsbranschen. Försäljningsfokus har därför lagts på försäljning för snabbare
avslut i ROT-projekt och kommunala avloppsreningsverk. Även ett visst fokus på utvalda
kundgrupper i processindustrin är en följd av den analys som genomförts inom Evertechs
affärsområde.
Förhandlingar om flera större Evertherm-projekt
Under kvartalet har förhandlingar inletts med flera större fastighetsägare om försäljning av
Evertherm systeminstallationer i olika former. Det gäller såväl sjövärmeenergisystem som
spillvattenvärmeenergisystem. Även integration av systemlösningar med fjärrvärmesystem och
geoenergisystem är aktuella i dessa kundprojekt.

Finansiella Nyckeltal
Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)
3 mån
KONCERNEN

Jan – Mars
2017

Antal utestående aktier

2016

10 775 870

N/A

Resultat, kr/per aktie

0,00

N/A

Eget kapital, kr/per aktie

2,57

N/A

3 mån
MODERBOLAGET

Jan- Mars
2017

2016

10 775 870

6 492 537

Resultat, kr/per aktie

0,00

0,01

Eget kapital, kr/per aktie

2,57

1,16

Antal utestående aktier

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och BFN 2012:1, det s.k. K3-regelverket.
Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.
Inga jämförelsetal för koncernen, perioden januari-mars 2016.
Koncernredovisningen påbörjades 2016-04-01.
Granskning
Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.
Kommande rapporter
Halvårsrapport, första halvåret
Kvartalsredogörelse, tredje kvartalet
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