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Ecoclime Comfort Ceilings AB med tillverkning i Vilhelmina och kontor i Umeå och Arvika är ett 
miljöteknikföretag specialiserat på system, produkter och installationer för bättre inomhuskomfort 
som är arbetsmiljö-, energi- och kostnadseffektivare.  Med lägre energiförbrukning, dragfri och ren 
ventilation, lägsta bygghöjd och vikt, diskret design, störst installationsflexibilitet, inga 
underhållskostnader samt 10 års produktgaranti, erbjuder Ecoclime den mest miljö- och 
hyresgästvänliga inomhusklimatlösningen för fastighetskomfort. Bolaget är sedan den 18 februari 

2014 noterat på Aktietorget. 
 

 

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR 

ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL) 

juli - september – 2014 
 

 

Tredje kvartalet: juli-sept 

 

 Vissa förseningar hos kunder har påverkat försäljningsutvecklingen 

 Intäkter utgjorde 603 TSEK 

 Säljrepresentation i Stockholmsregionen etableras 

 Säljrepresentation i Helsingfors etableras 

 Igångsättningstillstånd avseende klimatstyrningsprojekt beviljat 

 Resultat efter finansnetto 135 TSEK  

 Likvida medel vid periodens slut 1,3 MSEK 

 Orderstocken 2,5 MSEK  

 Charisma och Invisma i produktdatabasen Magicad för projektörer 

 

 
Viktiga händelser efter periodens utgång  

 Order har erhållits om installation av Invisma kylpaneler vid företagshälsovårdscentral 

 Order om installation av fler kylpaneler i Areims fastigheter 

 Flera nya prospekt - resultat av Expoventmässorna 

 Ny komfortpanel med högre effekt har tagits fram för installation hos kund 

 Fördjupat samarbete med en av branschens spjutspetsföretag för fastighetsstyrning 

 

 

Kommentarer från VD 

Utvecklingen är fortsatt positiv och följer i huvudsak planerna. En viss förskjutning framåt har 

skett av pågående kundprojekt. Vi har även lyckats med alla föresatser vad gäller testning och 

klassning samt varumärkesskydd av våra basprodukter, Charisma och Invisma. Ett samarbete har 

inletts med ett amerikanskt företag för optimering av egenskaperna i våra produkter för fler 

ändamål. Styrelsen har beslutat att etablera ett delägt konsultföretag inom komfort- och 

energistyrning av fastigheter. 

 

 

 

  



Summering av kvartal 3  
 

Försäljningen för perioden blev lägre än planerat främst beroende på förseningar i två av 

kundprojekten som skulle påbörjats under augusti men som förskjutits till start i oktober respektive 

december. Däremot så har ett par mindre men viktiga referensorder erhållits, bl a en till ABB;s 

företagshälsovårdscentral i Ludvika. 

 
Etablering av säljrepresentation i Stockholm 
I augusti startade säljverksamheten i Stockholm med en representant. Under kvartalet har ett 
stort antal besök genomförts främst hos olika projekteringsföretag 
 
Etablering av säljrepresentation i Finland 
Från och med augusti har även försäljningsaktiviteter inletts via ett samarbete med en 
säljrepresentant i Helsingfors. 
 
Charisma och Invisma i Magicad 
Sedan september kan arkitekter och konsulter nyttja produkt- och dimensioneringsdata för de 
aktiva kylpanelerna Charisma och de passiva kylpanelerna Invisma, i Magicads produktdatabas. 
 
Examensprojekt ger nya möjligheter 
Vid universitet i Luleå har ett examensarbete inletts för att testa och skapa en simuleringsmodell 
för Ecoclimes komfortpaneler med syfte att bredda användningsområdet för produkterna. 
 
Finansiella Nyckeltal  
 

  
3 mån 9 mån 17 mån  

  Juli - september Januari - september aug-12 

SEK 2014 2013 2014 2013 dec-13 

Antal utestående aktier 6 492 537 5 000 000 6 492 537 5 000 000 5 000 000 

Resultat, kr/aktie 0,02 0,00 -0,09 0,00 0,00 

Eget kapital, kr/aktie 1,30 0,08 1,30 0,08 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.  

 

Granskning 

Kvartalsredogörelsen har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.  

 

Kommande rapporter 

Halvårsrapport, andra halvåret, och bokslutskommuniké 2014: 19 februari 2015 

 

Vilhelmina 13 november 2014 

 

Lennart Olofsson, VD 


