
	

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.	
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KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR 
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JANUARI – MARS 2014 
 

 Nyemission, 2,9 Mkr 
 Första handelsdag på AktieTorget 18 februari 
 Nettoomsättning 0 Mkr  
 Resultat efter finansnetto -46,5 Tkr  
 Likvida medel vid periodens slut 4,1 Mkr  
 Orderingång	3	Mkr	
 Installationer i Umehem fastigheter – ”Green building” – projekt påbörjas  

	
	
	
Kommentarer från VD 
Det är glädjande att konstatera att vi under perioden genomfört en kompletterande nyemission på 
2,9 Mkr och att handeln i aktien startat på AktieTorget. De nyemissioner som genomförts i slutet 
av 2013 och februari 2014 innebär att den planerade utvecklingen av verksamheten för det 
närmaste året nu kan genomföras som planerat. 
 
Det är också glädjande att vi tecknat en strategisk order i ett ”Green Building” projekt där AR 
Bygg (Umehem fastigheter) valt vår nya komfortlösning för styrning av inomhuskomforten. 
Ordervärdet på projektet uppgår till ca 3 Mkr. Utöver projektet med AR Bygg har ytterligare ett 
antal prospekt offererats. 
 
Under perioden har även uppbyggnaden av en försäljningsorganisationen, med Stockholms-
området som primärmarknad, påbörjats. 
 
 
 
Lennart Olofsson, VD 
  



Ett första kvartal enligt planerna. 
 
 
Nyemissioner 
Den under hösten 2013 planerade nyemissionen delades upp i två omgångar. I samband med 
ägarspridningen inför upptagandet till AktieTorget genomfördes under slutet av 2013 en publik 
nyemission uppgående till 7 068 419:60 kr. Och i början av 2014 en riktad nyemission om  
2 931 578 kr.  Totalt uppgår de två nyemissionerna, före emissionskostnader, till 9 999 997:90 kr. 
Båda nyemissionerna registrerades i februari 2014. Aktiekapitalet har totalt utökats med  
1 492 537 aktier och uppgår efter nyemissionerna till 6 492 537 aktier. 
 
Samarbetsavtal med Zone Control 
Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Zone Control om ”branding” av Zone Controls 
rumsstyrningar.  Samarbetsavtalet innefattar också framtagning av speciella rumsstyrningspaket 
av vätskeflödena för Ecoclimes komforttak, för styrning av effektutbytena som ger  
inomhuskomforten i kundens fastighet, på basis av Ecoclimes komforttak. 
  
Umehem fastigheters ”Green Building-projekt” med Ecoclimes komfortstyrning 
Nya komfortstyrningspaket för värme och kyla installeras hos Umehem fastigheter vid om- och 
tillbyggnad av 9 000 m2 i kvarteret Embla 5 i Umeå, ett unikt ”green building” – projekt. 
I projektet samarbetar Ecoclime med AR-bygg och WSP. I fastigheten produceras frikyla och 
värme via berggrunden, värmepumpar samt via solfångare. Komfortstyrningspaketen som till del 
är trådlösa installeras av Ecoclime och har tagits fram bl.a. som ett resultat av samarbetet med 
Zone Control.  
Installationen är även en referensinstallation inom ramen för Tillväxtverkets program för 
”Miljödriven Tillväxt” och för Arbetsförmedlingen i Sverige. 
 
Uppbyggnad av försäljningsorganisationen inledd 
Förhandlingar har inletts om uppstart av installations- och visst återförsäljarsamarbete i 
Stockholmsregionen.  
 
Rekrytering av teknikchef 
Torbjörn Jonasson (tidigare Swegon) har tillträtt tjänsten som teknikchef vid Ecoclimes 
försäljnings- och teknikkontor i Arvika. Orten har ett bra läge med närhet till såväl den sydnorska 
som den västsvenska marknaden.  
 
Ny aktiv komfortpanel med högre luftflöden och effekt   
För att tillgodose marknadens önskemål om högre luftflöden i vissa typer av rumsinstallationer 
har ytterligare en variant av den aktiva komfortpanelen tagits fram. Den nya panelen, som bl.a. 
kommer att installeras i Embla 5 –projektet,  har 8 dysor istället för standardpanelernas 6 dysor. 
Den nya panelen erbjuds även med en integrerad list, för att den ska smälta in än mer diskret i 
kundernas taksystem. 
 
Samarbete med designföretaget Struktur o design  
Ett samarbete med det prisbelönta design-företaget ”Struktur och Design” med sitt ursprung från 
den internationellt välrenommerade Designhögskolan I Umeå, har inletts.  
 
Nordbyggmässan 
I april deltog bolaget i den för branschen viktiga mässan - NordBygg. Inför mässan konstruerade 
Ecoclime bland annat ett litet mässanpassat ”klimatlabb” där mässbesökarna fick uppleva 
fördelarna med Ecoclimes komforttak och komfortstyrning, Vid mässan visades även det första 



resultatet av samarbetet med Struktur o Design med en ny typ av dysor med mer exklusiv design 
för komforttaken. 
 
Samarbete med tekniska utbildningar 
Malgomajskolans eltekniska utbildning 
Ett utvecklingssamarbete har inletts med Malgomajskolan i Vilhelmina. I Vilhelmina utförs även 
tillverkningen av komfortpanelerna. Samarbetet har flera syften bl.a. för att trygga 
personalrekryteringen på sikt och genomföra ”win-win” projekt för skolan och Ecoclime. 
 
Två examensprojekt vid TFE i Umeå  
Med syfte att verifiera komforttakens egenskaper på inomhusklimatet planeras olika 
tredjepartssamarbeten. Vid Umeå Universitets institution för tillämpad fysik och elektronik 
bedrivs olika energiteknikutbildningar på högskole- och civilingenjörsnivå. Två examensprojekt 
genomförs under våren med syfte att jämföra och utvärdera Ecoclimes produkter med de största 
konkurrenternas lösningar, ur komfort- och energisynpunkt.  
 
Viktiga händelser efter periodens utgång  
- Under inledningen av period två har 1,2 Mkr fakturerats.  
 
 
Finansiella nyckeltal 
 2014-03-31 2013-12-31 
Antal utestående aktier 6 492 537 5 000 000
Resultat, kr/aktie -0,01 0,00
Eget kapital, kr/aktie 1,38 1,26

 
 
Redovisningsprinciper  
Denna kvartalsredogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste 
årsredovisningen.  
Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.  
Delårsrapport för första halvåret 2014 publiceras den 21 augusti 2014. 
 
 
Vilhelmina 15 maj 2014 
 
 
Lennart Olofsson, VD 


