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”Ecoclime” eller ”Bolaget” - avser i detta Memorandum (”Memorandumet”) Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), org nr 556902-1800
”Erbjudandet”  - avser erbjudandet om förvärv av aktier
”GCF” - avser Göteborg Corporate Finance AB, org nr 556250-9553
”Rådgivarna” - avser GCF
”Euroclear”  - avser Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074
”AktieTorget” - avser ATS Finans AB, org nr 556736-8195 och dess bifirma ”AktieTorget”

DEFINITIONER

Handel i aktien
Ecoclime har handlats på AktieTorget sedan 
februari 2014.

Handelsbeteckning för aktien är ECC och ISIN- 
koden är SE0005504164.

Undantag från 
Prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats, godkänts 
eller registrerats av Finansinspektionen. Memo-
randumet avseende nyemission är undantaget från 
prospektskyldighet enligt Lagen om handel med 
finansiella instrument. Enligt 4§ i Lagen om handel 
med finansiella instrument behöver ett prospekt inte 
upprättas om ”det belopp som sammanlagt inom 
EES ska betalas av investerare under en tid av tolv 
månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro”, vilket så 
även är fallet i föreliggande emission. 

Uttalanden om framtiden 
Memorandumet innehåller uttalanden av framåtrik-
tad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande 
syn avseende framtida händelser och finansiell 
utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden 
förekommer främst i avsnitten Riskfaktorer samt 
Målgrupper, kunder och försäljning. Orden ”avser”, 
”förväntar”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, 
”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck anger att 
det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även om 
Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas 
i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga 
garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att 
infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast 
Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunk-
ten för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del 
av den samlade informationen i Memorandumet och 
samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling 
eller framgång kan skilja sig väsentligt från Bolagets 
förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att 
offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade 
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uttalanden till följd av ny information, framtida 
händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag. 

Marknadsinformation 
Memorandumet innehåller information om Bolagets 
bransch, inklusive historiska marknadsdata och 
branschprognoser. Bolaget har hämtat denna infor-
mation från ett flertal källor, bland annat bransch-
publikationer. Branschpublikationerna uppger att 
den historiska informationen har hämtats från olika 
källor som anses tillförlitliga, men inga garantier 
lämnas för att informationen är korrekt och fullstän-
dig. Bolaget kan inte garantera att informationen är 
korrekt. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade 
med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att 
sådana prognoser kommer att infrias. Information 
från tredje part har återgivits korrekt och såvitt 
Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av berörd 
tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt 
som skulle kunna göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande. Utöver information från 
utomstående gör även Bolaget vissa interna bedöm-
ningar och antaganden avseende Bolagets marknad. 
Dessa har inte verifierats av oberoende experter 
och Bolaget kan inte garantera att en tredje part 
eller någon av Bolagets konkurrenter som använder 
andra metoder för datainsamling, analyser eller 
beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla 
eller generera samma resultat. Mot bakgrund härav 
uppmärksammas läsaren på att Memorandumet 
innehåller marknadsstatistik som är förenad med 
osäkerhet och att ingen garanti kan lämnas för dess 
riktighet. 

Spridning av Memorandumet 
Erbjudandet enligt detta Memorandum riktar sig 
inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars 
deltagande förutsätter ytterligare Memorandum, 
registrerings- eller andra åtgärder än som följer av 
svensk rätt. 
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Memorandumet, anmälningssedeln eller andra till 
Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribue-
ras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet 
enligt detta Memorandum förutsätter ytterligare 
registrerings- eller andra åtgärder än sådana som 
följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga 
bestämmelser i sådant land. Anmälan om teckning 
av aktier i strid med ovanstående kan komma att 
anses vara ogiltig. Varken eventuella interimsaktier 
(till exempel betalda tecknade aktier), eller de nya 
aktierna har registrerats eller kommer att registreras 
enligt United States Securities Act från 1933 enligt 
dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon 
motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig 
lag i annat land, och Erbjudandet omfattar inte 
personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya 
Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller Kanada eller 
med hemvist i något annat land, där distribution 
av detta Memorandum eller offentliggörande av 
Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler 
eller förutsätter ytterligare Memorandum, registre-
ringar eller andra åtgärder än de krav som följer av 
svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid 
med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. 
Följaktligen får interimsaktierna, eller aktierna inte 
direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare 
eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan 
krävs eller till person med hemvist enligt ovan. Bo-
laget tar inget ansvar för eventuella överträdelser av 
ovan angivna restriktioner. Detta Memorandum och 
Erbjudandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida; 
www.ecoclime.se, GCF hemsida; www.gcf.se och 
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. Styrelsen i 
Ecoclime är ensamt ansvarig för informationen i detta 
Memorandum. Information om styrelsen återfinns 
i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisor”. För Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist 
rörande innehållet i Memorandumet, Erbjudandet 
eller därmed sammanhängande rättsförhållanden 
skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Förutom 
där detta anges explicit har ingen information i 
Memorandumet översiktligt granskats eller revide-
rats av Bolagets revisorer.

Rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB, i samarbete Günt-
her & Wikberg Kapitalförvaltning AB, är finansiell 
rådgivare till Bolaget med anledning till förestående 
nyemission och har biträtt Bolaget i upprättande 
av detta Memorandum. Då samtliga uppgifter i 

Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig 
Göteborg Corporate Finance och Günther & Wikberg 
Kapitalförvaltning AB från allt ansvar i förhållande 
till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkt 
eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om 
investering eller andra beslut som helt eller delvis 
grundas på uppgifter i detta Memorandum.

Ecoclime noterat på 
AktieTorget
Ecoclime är sedan februari 2014 noterat på Aktie-
Torget. Bolag som är noterade på AktieTorget har 
förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, 
vilket bland annat innebär att säkerställa att aktie-
ägare och övriga aktörer på marknaden erhåller 
korrekt, omedelbar och samtidig information om alla 
omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. 
Noteringsavtalet återfinns på AktieTorgets hemsida, 
http://www.aktietorget.se/CompanyListingAg-
reement.aspx

Utöver ovanstående är Bolaget skyldigt att följa 
övriga tillämpliga lagar, författningar och rekom-
mendationer som gäller för bolag som är noterade på 
AktieTorget. 

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är 
ett värdepappersbolag under Finansinspektionens 
tillsyn. AktieTorget driver en så kallad MTF-platt-
form. I lagar och författningar ställs lägre krav på 
bolag som är noterade på MTF-plattform än på bolag 
som är noterade på en så kallad reglerad marknad. En 
stor del av de regler som lagstiftaren ställer endast på 
reglerad marknad har AktieTorget dock infört genom 
sitt noteringsavtal. AktieTorget tillhandahåller ett ef-
fektivt aktiehandelssystem som är tillgängligt för de 
banker och fondkommissionärer som är anslutna till 
Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den som vill 
köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget 
kan använda sin vanliga bank eller fondkommissi-
onär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att 
följa på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.
se), hos de flesta internetmäklare och på hemsidor 
med finansiell information. Aktiekurser finns även 
att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna 
som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli 
föremål för handel på AktieTorget. Styrelsen i Bolaget 
avser i dagsläget inte verka för att Bolaget ska ansluta 
sig till någon annan marknadsplats.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Erbjudandet

Baserat på bemyndigande från den extra bolags-
stämma den 3 mars 2016, beslutade styrelsen den 10 
mars 2016, att öka Bolagets aktiekapital med högst 
300 000 SEK genom en emission av högst 3 000 000 
aktier (“Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till 
befintliga aktieägare, allmänheten och professionella 
investerare.

Teckningskurs

6 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp vid full teckning

18 000 000 SEK.

Överteckningsemission

För att bredda ägandet i Bolaget ytterligare avser 
styrelsen besluta om en riktad nyemission om 
ytterligare högst cirka 5 MSEK att nyttjas i den 
mån den riktade emissionen i ett första steg blir 
övertecknad. För specificerade villkor avseende 
överteckningsemissionen hänvisas till rubrik 
“Överteckningsemission” i avsnittet “Villkor och 
anvisningar” i detta memorandum. 

Anmälningsperiod

29 mars - 15 april 2016.

Lägsta belopp för emissionens 
genomförande

15 000 000 SEK dvs 83 procent av Emissionsbeloppet.

Emissionsgarantier

Bolaget har mottagit icke säkerställda emissions- 
garantier och teckningsförbindelser om 15 MSEK. Av 
dessa har huvudägarna lämnat teckningsförbindelser 
på 3 MSEK. Detta innebär att 83 procent av  
Emissionsbeloppet är säkerställd. 

Teckningspost

Minsta teckningsposten är 1 000 aktier vilket 
motsvarar ett minsta belopp om 6 000 SEK per 
teckningspost.

Antal nyemitterade aktier vid full teckning

3 000 000 st.

Aktiens kortnamn

ECC

ISIN-kod

Ecoclime-aktien har ISIN-kod SE0005504164

Hemsida

www.ecoclime.se
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RISKFAKTORER

Investeringar i aktier är förenade med risktagande. 
Ecoclimes verksamhet, resultat och finansiella ställning 
kan påverkas negativt av ett antal faktorer utanför 
Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer 
som kan få betydelse för Ecoclimes verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. Investerare bör noggrant 
överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig 
information i Memorandumet innan beslut fattas om 
teckning av aktier i Erbjudandet. De riskfaktorer som 
behandlas nedan är inte framställda i prioritetsordning 
och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det 
finns således även andra risker än de som anges 
i Memorandumet som kan komma att påverka 
Ecoclimes verksamhet, resultat och finansiella ställning 
negativt. Investerare uppmanas därför att göra sin 
egen bedömning av riskfaktorer och deras betydelse för 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Verksamhet och 
branschrelaterade risker

Beroende av nyckelpersoner och 
medarbetare

Bolagets verksamhet är beroende av förmågan 
att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade 
medarbetare. Bolagets organisation är tills vidare 
begränsad. Det kan inte garanteras att Bolaget kan 
erbjuda alla nyckelpersoner tillfredsställande villkor 
i den konkurrens som råder med andra bolag i 
branschen eller närstående branscher. Om nyckelper-
soner lämnar Bolaget kan det få negativ inverkan på 
verksamheten.

Finansieringsbehov och rörelsekapital

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att 
generera tillräckliga medel för att finansiera den 
fortsatta verksamheten. Det kan inte garanteras 
att Bolaget kommer att kunna erhålla erforderlig 
finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas 
på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor. Ett 
misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering 
vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste 
skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter. 

Beroende av samarbetspartners och 
underleverantörer. 

Bolaget är beroende av olika samarbeten och  
affärsförhållanden med etablerade marknadsaktörer. 
Om någon av dessa skulle försättas i en position som 
försvårar eller försenar denna parts förmåga att 
uppfylla sina åtaganden inom ramen för samarbetet 
eller affärsförhållandet kan detta komma att påverka 
Bolagets verksamhet på ett negativt sätt.

Förmågan att hantera tillväxt

I takt med att organisationen växer behöver effektiva 
planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om  
Bolaget misslyckas med att hantera en snabb 
tillväxttakt kan detta få negativa konsekvenser för 
verksamheten och lönsamheten.

Försäljningsrisk

Det kan inte uteslutas att Bolaget genom missbe-
dömningar, bristande marknadsföring eller konkur-
renters agerande inte kommer att uppnå tillräckliga 
försäljningsvolymer för att förväntad expansion 
eller ekonomisk utveckling skall förverkligas. Skulle 
omfattningen hos Bolagets försäljning inte utvecklas 
som förväntat kan Bolagets ställning och avkast-
ningsförmåga försämras.

Konkurrenter

Ecoclime verkar på en konkurrensutsatt marknad. 
Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens från 
marknadsaktörer med större finansiella resurser 
kan leda till minskade tillväxtmöjligheter eller att 
Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt.

Osäkerhet rörande den framtida 
marknadsutvecklingen

Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt 
på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt 
och goda intjäningsmöjligheter under de kommande 
åren. Det kan dock inte uteslutas att marknaden 
utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på 

grund av förändrade makroekonomiska faktorer, 
teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverk-
bara omvärldsfaktorer.

Risker associerade med företagsförvärv

Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att 
uppnå kommersiella mål. Det föreligger dock alltid en 
risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, 
vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets 
utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets 
framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.

Produktionsrisk

Fabriken och produktionsutrustningen där Bolagets 
produkter tillverkas kan allvarligt skadas vid till 
exempel brand eller strömavbrott. Vid återtagande av 
produkter kan stora kostnader uppstå, både på grund 
av direkta kostnader och i form av minskat anseende. 
För att öka effektiviteten ser Ecoclime löpande över 
kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen. Att flytta 
produktion från en fabrik till en annan är en komplex 
process som kan medföra störningar och förseningar 
i produktionen, något som i sin tur kan leda till 
leveransproblem.

Forskning & utveckling

Ecoclime har investerat resurser i forskning och 
utveckling och kommer även framöver att göra så. 
Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investe-
ringsbeslut avseende produktutveckling, vilket skulle 
hämna Bolagets utveckling och resultera i vikande 
försäljning och resultat. 

Risker relaterade till prissättning

I förhållande till vissa av Bolagets nuvarande och 
planerade framtida produkter kan det förekomma 
priskonkurrens. Enligt Bolagets bedömning är 
dock priskonkurrensen än så länge inte en särskilt 
betydande risk i förhållande till de bolag Ecoclime 
konkurrerar med. Priskonkurrens kan dock komma 
från ekonomiskt starka aktörer som genom prisre-
duktioner snabbt försöker öka sina marknadsandelar 
eller etablera sig med snarlika eller angränsande 
produkter.

Begränsade resurser

Ecoclime är ett bolag med begränsade resurser 
vad gäller ledning, administration och kapital. För 
genomförande av Bolagets strategi är det av vikt att 
dessa resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt 

sätt. Det finns risk att Bolaget misslyckas med att 
använda sina resurser på ett effektivt sätt och därmed 
drabbas av finansiella och verksamhetsrelaterade 
problem.

Osäkerhet i framtidsbedömningar

I detta Memorandum redogör Ecoclime för Bolagets 
framtidsbedömningar och antaganden som ligger till 
grund för Bolagets gjorda strategiska överväganden. 
Samtliga bedömningar och antaganden är styrelsens 
och ledningens bästa uppskattningar av den 
kommande utvecklingen. Det ska dock betonas att 
framtida bedömningar och antaganden endast är just 
framtida bedömningar av en tänkbar utveckling.

Aktie- och aktiemarknads-
relaterade risker

Risk förenad med allmänna 
konjunkturvariationer på marknaden

Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden 
och konjunkturen kan från tid till annan påverka 
marknadens bedömning av värdet hos Bolagets 
aktier. Nedgångar i renovering eller nybyggnad 
av främst kommersiella fastigheter är exempel på 
faktorer som kan påverka marknadens bedömning, 
och följaktligen kan värdet i en investering i Bolagets 
aktie försämras.

Handel på AktieTorget

Bolagets aktie handlas på AktieTorget. AktieTorget 
är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappers- 
bolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget 
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte 
är en reglerad marknad. Aktier som är noterade 
på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande 
regelverk som de aktier som är upptagna till handel 
på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget 
regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och 
tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. 
Som en följd av skillnader i de olika regelverkens 
omfattning, kan en placering i aktier som handlas på 
AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier 
som handlas på en reglerad marknad. 

Likviditet i handeln

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara 
begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna 
i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan 
även medföra problem för en innehavare att sälja 
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sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i 
Ecoclime kan säljas till en för innehavaren vid varje 
tidpunkt acceptabel kurs.

Aktieförsäljning

De styrelseledamöter som äger aktier i Ecoclime ser 
sina aktieinnehav som en långsiktig placering. Det 
föreligger dock risk att aktiekursen framgent kan 
påverkas av att någon aktieägare säljer ett större antal 
aktier.

Kursvariationer 

Det finns risk att aktiekursen genomgår stora varia-
tioner. Kursvariationer kan uppkomma genom stora 
förändringar av köp- och säljvolymer och behöver 
inte nödvändigtvis ha ett samband med Ecoclimes 
underliggande värde. Det finns risk att kursvariatio-
ner kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. 

Utdelning

Under den period som omfattas av den finansiella 
historiken i detta memorandum har ingen utdelning 
skett i Ecoclime. Inga garantier kan lämnas för att 
bolagsstämma kommer att besluta om framtida 
utdelningar.

Teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier är inte säkerställda

Ecoclime har erhållit teckningsförbindelser och ga-
rantier om teckning i nyemissionen upp till 83 procent 
av emissionsbeloppet. Dessa teckningsförbindelser 
och garantier är inte säkerställda genom pantsätt-
ning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket 
skulle kunna innebära en risk att någon eller några 
av dem som har avgivit teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier inte uppfyller sina respektive 
åtaganden. För det fall något eller några åtaganden 
som avgivits avseende nyemission inte skulle infrias, 
skulle Bolagets resultat och finansiella ställning 
kunna påverkas negativt.

VD HAR ORDET

Under mars månad stärkte vi ytterligare våra 
positioner genom förvärven av  Evertech Energy 
Solutions AB och Suncore AB. Vi fyller nu ett 
tomrum i marknaden där kundnyttan är stor och där 
det saknats konkurrenskraftiga lösningar. Vi har för 
avsikt att nyttja våra patentförsprång, höga brutto-
marginaler i ETX-produkterna och unika teknologier 
så snabbt som möjligt.

Våra bolag Ecoclime Comfort Ceilings AB, Suncore 
AB och Evertech Energy Solutions AB har sedan 
starten framgångsrikt etablerat sig på marknaden 
med produkter baserade på den unika och patente-
rade ETX-teknologin (Energy Thermal Exchanger). 
Samtidigt har bolagen tillsammans fördubblat 
omsättningen årligen. Detta har varit möjligt tack 
vare en utmejslad strategi, med fokus på tomrummet 
i marknaden, och genom att leverera hög kundnytta, 
stabilt kassaflöde och utveckling i nära samverkan 
med kunder.  Ecoclime har ett samarbete med fastig-
hetsbranschens mest innovativa fastighetsutvecklare, 
bland annat Areim och Creanova. 

Det teknologiska försprånget, möjligheterna till unika 
helhetslösningar och en snabbväxande marknad med 
extremt stor potential var starka skäl för styrelsen 
att besluta om sammanslagning av bolagen.  Därmed 
ökar möjligheterna att snabbare nå ut på marknaden 
för energieffektivisering – en marknad som kommer 
att ha hög tillväxt i Sverige och Europa de närmaste 
åren. 

Ecoclime har inlett samarbete med både HSB och 
Riksbyggen för att visa att teknologin kan användas 
för återvinning av värme från avloppssystem i 
fastigheter. I ett gemensamt projekt ska vi visa att 
mer än 70% av värmen i spillvattnet kan återvinnas 
och användas för uppvärmning av tappvarmvatten 

och värme i fastigheter. Ecoclime kan leverera stor 
kundnytta inom detta segment, som idag saknar 
konkurrenskraftiga lösningar. 

Under 2016 adderar vi en lösning för fastighetsau-
tomation baserad på IoT (Internet of Things). 
Det sker genom ett samarbete med en av de 
främsta experterna på fastighetsautomation i 
Sverige. ETX-teknologin, som utgör grunden 
i Ecoclimes och Evertechs produkter, 
är synnerligen lämpad för IoT då den 
medger lokal mätning och styrning via 
överordnade system. Det gör det möjligt 
att vid energieffektivisering, ta till vara 
på den potential som IoT medger. 
Lösningen kommer att kunna integreras 
mot kundernas befintliga system för 
fastighetsautomation. 

För att göra en översyn av våra strategier 
och för att ge en ”second opinion” över våra 
verksamheter anlitade vi våren 2015 ett kvali-
ficerat team av specialister inom energimarknad 
och finansiell analys. På basis av simuleringar 
av olika framtidsscenarier och slutsatserna av 
analyserna beslutade styrelsen att vi ska satsa på en 
accelererat tillväxt bl a via denna nyemission.

Därför är det med ett stort mått av optimism 
som jag bjuder in dig som kompanjon i det än mer 
energirika Ecoclime! 

Umeå den 21 mars 2016 

......................................................................

Lennart Olofsson 
Verkställande direktör

Jag ser att vi har stora möjligheter till en accelererad tillväxt i 
Ecoclime de närmaste åren. Det är främsta skälet till att vi nu 
genomför nyemissionen där vi även själva satsar rejält.
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INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER

Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 6 
SEK. Vid full teckning inbringar emissionen  
18 000 000 SEK före emissions- och garantikost-
nader som beräknas uppgå till cirka 3 500 000 SEK 
inklusive kontant garantiersättning. För nuvarande 
aktieägare som inte tecknar sig i Erbjudandet uppstår 
en utspädningseffekt om ca 30 procent (beräknat 
som antalet aktier i emissionen dividerat med antalet 
aktier efter fulltecknad emission) eller  
3 000 000 aktier vid full teckning i emissionen. I det 
fall emissionen blir fulltecknad har Bolaget möjlighet 
att tillföra ytterligare 5 MSEK fördelat på 833 333 
aktier. Om Bolaget väljer att utnyttja möjligheten att 
tillföra Bolaget ytterligare kapital, medför detta vid 
full teckning av Erbjudandet, en utspädningseffekt 
för aktieägarna om ca 36 procent eller 3 833 333 
aktier. Anmälan om teckning av aktier ska ske under 
perioden 29 mars - 15 april 2016. Vid full teckning 
kommer aktiekapitalet att öka från 694 253,7 SEK till 
994 253,7 SEK och antalet aktier kommer att öka från 
6 942 537 till 9 942 537. Lägsta belopp för emissionens 
genomförande är fastställt till 15 MSEK, dvs 83 
procent av Emissionsbeloppet.

Bolaget har ingått i ett avtal om icke säkerställda 
emissionsgarantier om sammanlagt 15 000 000 
SEK vilket motsvarar 83 procent Emissionsbeloppet. 
Emissionsgarantierna kan tas i anspråk vid bristande 
teckning i erbjudandet upp till 83 procent av det totala 
emissionsbeloppet. Celsium Group AB har lämnat 
teckningsförbindelser om sammanlagt  
3 000 000 SEK, cirka 16,6 procent av emissionsbe-
loppet utan krav på ersättning. Detta innebär att 

15 MSEK är säkerställt genom emissionsgarantier 
och teckningsförbindelser. För mer information om 
avtalade teckningsförbindelser och garantiutfästel-
ser, vänligen se sidan 44.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta 
Memorandum, att teckna aktier i Ecoclime till en 
kurs om 6 SEK per aktie. 

Styrelsens försäkran
Detta Memorandum har upprättats av styrelsen 
för Ecoclime Comfort Ceilings AB med anledning 
av Erbjudandet. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för 
innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att 
styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder 
för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, 
såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som 
skulle kunna påverka dess innebörd.

Umeå den 21 mars 2016 
Ecoclime Comfort Ceilings AB 
Styrelsen

Baserat på bemyndigande från den extra bolagsstämman den 3 
mars 2016, beslutade styrelsen den 10 mars 2016, att öka Bolagets 
aktiekapital med högst 300 000 SEK genom en emission av 
högst 3 000 000 aktier (“Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till 
befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. 

BAKGRUND TILL NYEMISSION 
OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV 

Genom förvärven av Evertech och Suncore under 
mars 2016 kan Ecoclime erbjuda ett komplett 
energieffektiviseringsprogram riktat till fastighets-
marknaden, för såväl termisk energidistribution 
(Ecoclime) som termisk energiåtervinning (Evertech) 
och tillverkning (Suncore). Bolaget planerar nu 
accelerera sin tillväxt dels genom att knyta ytterligare 
erfarna och kompetenta människor till Bolaget, dels 
genom att säkra finansieringen för att förverkliga 
övrig tillväxtstrategi innefattande bland annat 
produktutveckling inom respektive affärsområde. 

Emissionslikviden planeras att användas för 
marknadssatsningen som främst omfattar expansion 
av verksamheterna på basis av en gemensam affärsor-
ganisation för marknad- och försäljning, företrädesvis 
riktad till fastighetsägare. Vid marknadssatsningen 
kommer fastighetsägare även att erbjudas en helt ny 
automationslösning för fastigheter innefattande såväl 
termisk energiåtervinning som energidistribution. 
Den konceptuella lösningen för detta erbjudande 
kommer att presenteras i samband med marknads-
satsningen och har sin grund i de gemensamma 
IoT-lösningar som kan installeras och drivas på basis 
av företagsgruppens olika produkter för energiåter-
vinning och energidistribution. Ytterligare ett syfte 
med denna spridningsemission är att söka en större 
ägarspridning och därmed skapa förutsättning för 
ökad likviditet i aktien.

Kapitalanvändning
Den totala emissionslikviden från Erbjudandet som 
presenteras i detta Memorandum uppgår till 18 
MSEK före emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK 
inklusive kontant garantiersättning. Emissionslik-
viden planeras att under 2016 och 2017 användas på 
följande sätt: 

 (MSEK)

Marknadsexpansion 8,5

Fastighetsautomation - IoT 2,0

Produktutveckling – Återvinning spillvärme 2,0

Utökad produktionskapacitet - Rörelsekapital 2,0

Emissionskostnader 3,5

Summa 18,0

Emissionen är garanterad upp till 15 MSEK (83 
procent av Emissionslikviden) genom icke säkerställ-
da emissions-garantier och teckningsförbindelser. 
Bolagets styrelse anser att detta belopp tillsammans 
med Bolagets kassa väl täcker kostnaderna för  
Ecoclimes under den närmaste 12-månadersperi-
oden. För emissionsgarantierna vilka tillsammans 
uppgår till 15 MSEK utgår ersättning, förutom till 
Celsium Group AB, om 10 procent (1 200 000 SEK) 
alternativt 12 procent (1 440 000 SEK) i aktier.  
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

Emissionsvolym
Emissionen uppgår till maximalt 18 000 000 SEK 
fördelade på 3 000 000 aktier. I det fall emissionen 
blir fulltecknad tillförs ytterligare 5 000 000 SEK i 
en överteckningsemission fördelat på 833 333 aktier. 
Kvotvärdet är 0,10 SEK per aktie.

Teckningskurs
Priset är 6 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Företrädesrätt
Allmänheten och institutioner inbjuds härmed att 
teckna aktier i Erbjudandet. Emissionen genomförs 
utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med den 
29 mars 2016 till och med den 15 april 2016. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt 
tiden för betalning.

Courtage
Inget courtage tillkommer vid teckning.

Anmälan om teckning av aktier 
Teckning av aktier skall ske genom ifyllande och 
undertecknande av anmälningssedel och skall under 
teckningsperioden inges till Aqurat Fondkommission 
på nedanstående adress. Privatpersoner kan även 
fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till 
Aqurat via hemsidan. För detta krävs bankID. Minsta 
teckningspost är 1 000 aktier vilket motsvarar 
6 000 kronor och därefter sker teckning i valfritt 
antal aktier.  

Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkom-
mission tillhanda senast kl. 15:00 den 15 april 2016. 
Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i 
god tid före sista dagen i teckningsperioden.  
Styrelsen i Ecoclime förbehåller sig rätten att förlänga 

teckningsperioden och perioden för betalning. För 
det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas, 
skall Bolaget genom pressmeddelande informera 
marknaden om detta senast den 15 april 2016. Det är 
endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per 
tecknare. För det fall flera anmälningssedlar insändes 
kommer endast den senast inkomna att beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg 
och ändringar får göras i den på anmälningssedeln 
tryckta texten. 

Aqurat Fondkommission AB  
Ärende: Ecoclime  
Box 7461 
103 92 Stockholm  
Telefon: 08-684 05 800  
Telefax: 08- 684 08 801  
Email: info@aqurat.se (inskannad 
anmälningssedel) 

Observera att anmälan är bindande. 

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste 
ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan 
förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. 
Personer som saknar VP-konto eller depå måste 
öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller 
ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel 
inlämnas till Aqurat. Observera att detta kan ta viss 
tid. 

Observera att den som har en depå eller konto med 
specifika regler för värdepapperstransaktioner, 
exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapital- 
försäkringskonto (KF), måste kontrollera med den 
bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, 
förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet 
är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd 
med den bank/förvaltare som för kontot.

Anmälningssedlar och Memorandum finns tillgäng-
ligt på Bolagets hemsida www.ecoclime.se, Göteborg 
Corporate Finance hemsida www.gcf.se, samt på 
Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se. 

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Styrelsen 
i Ecoclime Comfort Ceilings AB i samråd med 
Finansiell rådgivare varvid målet är att uppnå en 
bred spridning av aktierna bland allmänheten för att 
möjliggöra en regelbunden och likvid handel med 
Bolagets aktie på AktieTorget. Tilldelningen är inte 
beroende av när under anmälningsperioden anmälan 
inges. I händelse av överteckning kan tilldelning 
komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier 
än vad anmälan avser, varvid tilldelning helt eller 
delvis kan komma ske genom slumpmässigt urval. 
Befintliga aktieägare kommer att prioriteras vid 
tilldelningen och styrelsen förbehåller sig även rätten 
att prioritera garanter som valt att ta sin ersättning i 
aktier. 

Besked om tilldelning
När tilldelning fastställts skickas avräkningsnota 
till dem som erhållit tilldelning, vilket beräknas ske 
omkring den 19 april 2016. De som ej erhållit tilldelning 
får inget meddelande. 

Överteckningsemission
För det fall ägare och allmänhet tecknar i föreliggande 
nyemission i en sådan omfattning att emissionen 
blir övertecknad, har styrelsen rätt att besluta om en 
riktad nyemission upp till ett belopp om maximalt 5 
MSEK. Denna riktade emission kan således komma 
att omfatta högst 833 333 aktier och vänder sig till de 
investerare som tecknat men inte fått någon tilldel-
ning i föreliggande nyemission.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas 
kontant senast den 22 april 2016 (likviddagen) 
enligt instruktion på avräkningsnotan. Aktier som 
ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. 
Ersättning kan krävas av dem som ej betalat tecknade 
aktier.

Leverans av aktier
Ecoclime är anslutet till Euroclear Sweden AB:s 
kontobaserade värdepappers-system (f.d. VPC). De 
aktier som betalats senast den 22 april 2016, beräknas 
finnas tillgängliga på VP-kontona alternativt depåerna 
omkring den 4 maj 2016. Vid registrering av aktier 
i depå kan tillgängligheten senareläggas beroende 
på kommissionärens eller bankens rutiner kring 
registrering.

Emissionens fullföljande
Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla 
omständigheter, fatta beslut om att förlänga 
teckningstiden och flytta fram likviddagen samt 
fatta beslut om att inte fullfölja Emissionen. Beslut 
om att förlänga teckningstiden kan senast ske sista 
teckningsdagen kl 15:00 och om så skulle ske kommer 
detta att meddelas på Bolagets hemsida. Beslut om att 
inte fullfölja Emissionen kan inte fattas senare än  
1 vecka efter teckningstidens slut. 

Aktieägare bosatta utanför 
Sverige
Erbjudandet enligt Bolagets memorandum riktar 
sig inte till personer som är bosatta i USA, Kanada, 
Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller 
andra länder där deltagande förutsätter ytterligare 
prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som 
följer av svensk rätt.

Handel i aktien
Ecoclimes aktie handlas sedan 18 februari 2014 på 
AktieTorget under kortnamnet ECC med ISIN-kod 
SE0005504164. 

Övrigt
Samtliga aktier som erbjuds i denna emission 
kommer att nyemitteras. Det finns därför inga 
fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja 
värdepapper i denna emission.

12 13

Ecoclime memorandum v5.indd   12-13 2016-03-24   08:42



VARFÖR INVESTERA I ECOCLIME

Enorm utveckling inom Internet 
of Things
IoT (Internet of Things) utvecklas för närvarande 
enormt snabbt. Redan idag finns mer än 5 miljarder 
applikationer installerade och inom två år har 
antalet fördubblats. Även intresset och behoven 
av energieffektivisering ökar, främst drivet av 
klimatförändringen men även genom att flera större 
leverantörer introducerat nya affärsmodeller inom 
energieffektivisering. Ecoclimes IoT-baserade 
plattform för fastighetsautomation maximerar 
energieffektivisering i såväl befintliga som nybyggda 
fastigheter.

Snabb och accelererad tillväxt
Ledningens ambition är att ta nästa steg och föra 
Ecoclime från start-up-fasen in i tillväxtfasen. Främst 
handlar det om att öka försäljningen kraftfullt samti-
digt som bolaget ska stärka de interna processerna för 
marknadsföring, försäljning, och produktion.

Stor marknadspotential
I Sverige förbrukar fastigheter och service årligen 
mer än 150 TWh energi – motsvarande 150  
miljarder SEK. Bara termisk energi, i 
form av varmvatten och värme inomhus, 
förbrukar 80 TWh. Ecoclime kan minska 
energiförbrukningen för inomhuskomfort 
i fastigheter med 70 procent. Samtidigt 
som inomhuskomforten blir den bäst 
uppmätta i världen.

Patentskyddade produkter
Ecoclime och Evertech erbjuder produkter, system 
och tjänster baserad på egen unik teknologi i Suncore 
(ETX), för såväl energieffektivisering som inom-
huskomfort. Denna teknologi ger större kundnytta 
avseende installations- och driftsekonomi samt 
hållbarhetsmässigt i jämförelse med konkurrerande 
lösningar. Ecoclimes erbjudanden är därför i flera 
avseenden ett paradigmskifte för energiproduktion 
och energiförsörjning i fastigheter. Fastigheterna kan 
nu ta steget till att bli egna cirkulära ”energiprosu-
menter” (producenter och konsumenter).

Framgångsrikt team med 
utmejslad strategi
Ecoclime har en styrelse med bred erfarenhet från 
energisektorn, affärsutveckling, tillväxtföretag samt 
marknadsföring och försäljning på den svenska och 
internationella marknaden. Målet för Ecoclime är 
snabbast möjliga tillväxt för att dra nytta av för-
språnget som IP-tillgångarna ger. För att säkerställa 
kvalitet och maximal kundnytta har bolaget valt att 
medverka i hela värdekedjan. 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Verksamheten idag
Genom förvärven av Evertech och Suncore under mars 2016 kan Ecoclime erbjuda ett komplett energieffekti-
viseringsprogram riktat till fastighetsmarknaden, för såväl termisk energidistribution (Ecoclime) som termisk 
energiåtervinning (Evertech) och tillverkning (Suncore).  

Bolagets affärsområden:

Affärsidé:

”Ecoclime erbjuder komfortlösningar och energieffektivisering 
av fastigheter som förhöjer kundvärdet genom ökad hållbarhets- 
och komfortnytta för hyresgäster samt sänkta investerings- och 
driftkostnader för energianvändning för fastighetsägare, på basis 
av företagets unika ETX-teknologibaserade produkter, system, 
tjänster och övriga lösningar”.

INOMHUSKOMFORT

Ecoclime erbjuder fastighetsägare och hyresgäster mycket god inomhu-

skomfort med lägre energiförbrukning. Produktportföljen består av:

A) Komfortpaneler och installationer i undertak för komfortkyla och 
komfortvärme - baserade på ETX-teknologin som skapar en betydligt 

mer behaglig inomhusmiljö där kylan eller värmen sprids jämnare utan 

höga lufthastigheter, drag, luftföroreningar mm.

B) Rumsstyrning - styrning av rumskomforten via trådlösa eller tråd-
bundna rumsenheter integrerade med fastighetsautomation – med 

IoT-produkter som kommunicerar med fastighetens överordnade 

system och omgivande utrustning, appar och programvaror. 

UTVINNING AV VÄRME 
FRÅN VATTEN

IoT BASERAD 
FASTIGHETSAUTOMATION

ÅTERVINNING AV 
VÄRME I SPILLVATTEN. 

Kan kombineras med 

bergvärme/frikyla mm

ÅTERVINNING AV 
VÄRME I INDUSTRI-
PROCESSER ÅTERVINNING AV 

VÄRME I AVLOPPS- 
RENINGSVERK

SMART  
DISTRIBUTION 

AV TERMISK 
ENERGI
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Synergier genom förvärven

Bolaget kan genom förvärven av Evertech och 
Suncore, erbjuda en komplett lösning. Detta komplet-
ta erbjudande baseras idag på den produkt som är 
grunden i ETX-teknologin dvs värmeväxlarpanelen. 
Denna panel är basen för alla erbjudanden inom 
bolagets samtliga affärsområden. Den återfinns såle-
des såväl i Ecoclimes inomhuskomfortlösning som i 
Evertechs energiåtervinningssystem med produkter 
för sjövärme- och spillvattenvärmeåtervinning.

Ecoclime och Evertech erbjuder produkter, system 
och tjänster baserad på egen unik teknologi i Suncore 
(ETX), för såväl energieffektivisering som inom-
huskomfort. Denna teknologi ger större kundnytta 
avseende installations- och driftsekonomi samt 
hållbarhetsmässigt jämfört med konkurrerande 
lösningar. Ecoclimes erbjudanden är därför i flera 
avseenden ett paradigmskifte för energiproduktion 
och energiförsörjning i fastigheter. Fastigheterna kan 
nu ta steget till att bli egna cirkulära ”energiprosu-
menter” (producenter och konsumenter). 

Med Evertech kan Ecoclime även erbjuda kun-
derna en exklusiv win-win finansiering i form av 
leasing alternativt energiköpeavtal. Ecoclime kan 
även i samband med dessa erbjuda driftavtal för 
installation, övervakning och underhåll av såväl 
energidistributions- som återvinningsanläggningar 
baserade på den termiska energi som distribueras och 
som anläggningarna producerar.

Marknad

Såväl Evertech som Ecoclime riktar sina erbjudanden 
i huvudsak till fastighetsbranschen där såväl fastig-
hetsägare som arkitekter, projekteringsingenjörer och 
konsulter återfinns. Marknaden är idag lyhörd för 
energieffektivisering. De analyser som Bolaget har 
gjort visar på att ett mer sammanhållet marknads-
arbete med denna inriktning ger större möjligheter. 
Fastighetsägare ser gärna här integrerbara lösningar 
för energieffektivisering som en styrkefaktor, både ur 
ett kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv. Detta 
särskilt när de är kombinerade med nya win-win 
baserade affärsmodeller, vilket kommer att priorite-
ras i det fortsatta marknadsarbetet inom gruppen.

Försäljning

Försäljningen av Bolagets produkter är av 
komplex karaktär med segmenterad, kundvärde-
baserad prissättning vilket ställer speciella krav 

på försäljningsorganisationen och dess rutiner. 
Ecoclimes bolagsledningen äger idag huvudansvaret 
för försäljningsarbetet av de flesta objektsaffärerna.

Även om produkterna i bolagen kan leva sina egna 
liv eller tillsammans i integrerade lösningar så bör 
de i detta skede av Ecoclimes utveckling säljas i en 
gemensam försäljningsorganisation. 

Administration

Det administrativa arbetet i bolagen kan nyttja 
gemensamma resurser och rutiner framförallt för 
försäljnings-, produktions-, leverans- och inköpsrutiner, 
alla med gemensamma systemlösningar. När det 
gäller ekonomifunktionen, löpande uppföljning mot 
projekt- och produktkalkyler och rapportering har 
företaget goda förutsättningar med de system som 
redan är i drift. 

Historia
2013 Ecoclime grundades 2013 av Energiintressenter i 

Umeå AB (numera Celsium Group i Umeå AB.

2014 Ecoclime noteras på AktieTorget efter att inom-
husprodukterna började säljas med framgång. En 
helt ny komfortpanel med såväl värme som kyla 
i samma produkt har utvecklats och installeras i 
7000 m2 i Umeå. 
 
Evertech gör en avloppsvärme- och en sjövärmein-
stallation för uppvärmning av fastigheter.

2015 Efter framgångsrika försäljnings- och utveck-
lingsinsatser i Ecoclime, Evertech och Suncore 
genomförs en omfattande analys och affärstrate-
giprocess som resulterar i ett beslut om samgående 
mellan verksamheterna.

2016 Ecoclime förvärvar Suncore AB och Evertech 
Energy Solutions AB till ett värde motsvarande det 
egna kapitalet (totalt cirka 2,7 MSEK) samt planerar 
en nyemission bl a i syfte att accelerera bolagets 
försäljning, utveckla och integrera ett IoT-koncept 
för automation av fastigheter. Detta som en del av 
ett energieffektiviseringserbjudande till kunderna 
som baseras på Evertechs och Ecoclimes produkter.

UT- OCH ÅTERVINNING AV ENERGI

UTVECKLING, TILLVERKNING OCH SERVICE

IOT-LÖSNINGAR

Evertech erbjuder energikollektorer och energieffektiviseringssystem base-

rade på energikollektorer för återvinning av termisk energi från avloppssys-

tem, sjövatten och vatten i industriprocesser. Kollektorerna som tillverkas av 

ett speciellt polymert material klarar aggressiva kemiska miljöer. I ett typiskt 

större flerbostadshus kan 70 % av den energi som lämnar fastigheten via 

spillvattensystemen återvinnas och användas för uppvärmning av tapp-

varmvatten och värme.

Produktportföljen består av energikollektorerna Everboost, Everboost XL, 
Everboost Pro, Everboost Process och Everboost Special. Everboost och 

Everboost XL är avsedda för systeminstallationer i alla typer av fastigheter 

nära åar och sjöar. Everboost Pro är främst avsedd för installationer i större 

fastigheter eller industrier med tillval för olika systemlösningar.

Suncore tillverkar ETX-värmeväxlare, komfortpaneler och termiska kollek-

torer. Bolaget utför även installationer och utbildning för systerföretagen. 

Via e-handel säljer företaget produkter till den privata villamarknaden, bland 

annat luftvärmeväxlare som i huvudsak tillverkas av återvunnet material från 

värmeväxlarproduktionen.

Ecoclime tar nu det strategiska steget och implementerar IoT-lösningar 

för såväl energieffektivisering som fastighetskomfort. Det här kommer 

att förändras dramatiskt de närmaste åren när olika produktleverantörer 

kommer med IoT-produkter baserade på ”open source”. Ecoclimes IoT-stra-

tegi är främst fokuserad mot den marknad där fastighetsägare själva vill ha 

möjlighet att styra sin energieffektivisering och fastighetsekonomi på basis 

av fastigheternas investerings- och driftdata. Fastighetsägaren ska i realtid 

kunna följa eventuella driftstörningar i varje enskild energienhet samt de 

funktionella och ekonomiska effekterna av olika driftåtgärder. Fastighets-

ägaren ska även ha möjlighet att styra vem eller vilka som ska få tillgång 

till olika driftdata och driftenheter i fastigheten. Denna IoT-strategi är en av 

de viktigare delarna i Ecoclimes tillväxtstrategi för att ta marknadsandelar 

under rådande marknadsförutsättningar.
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Ecoclime idag
Ledningens ambition är att ta nästa steg och föra 
Ecoclime från start-up-fasen in i tillväxtfasen. Främst 
handlar det om att öka försäljningen kraftfullt samti-
digt som bolaget ska stärka de interna processerna för 
marknadsföring, försäljning, och produktion.

Ecoclime har fördubblat omsättningen under de två 
åren företaget varit verksamt. Mer än 20 000 m2 
ETX-baserade komfortlösningar har installerats i 
fastigheter som ägs av ledande innovativa fastighetsä-
gare. Evertech har under tiden utvecklat två ETX-lös-
ningar för återvinning av energi från spillvatten och 
sjöar och startat försäljning av dessa, under slutet av 
2015, med större framgång än planerat. 

Under 2016 startar ett samarbete med HSB, Riks-
byggen och Folkets Hus för energieffektivisering 
genom återvinning av värme från spillvatten och 
distribution av värme i bostadsfastigheter på basis 
av Evertechs kollektorer. Under året kommer även 
bolagets produkter levereras till den första havsbase-
rade energiåtervinningsanläggningen i ett projekt för 
Malmö kommun.

Under 2016 påbörjas även integrationen av de 
IoT-produkter som är kopplade till alla större 
fastighetssystem baserade på Modbus, Bachnet m fl, 
alla med en open-source lösning. Integration påbörjas 
även av all övrig IoT-kopplad apparatur som instal-
leras i fastigheter såsom belysning, säkerhetssystem, 
fläktar, värmepumpar, spjäll, ventiler, vätskepumpar 
mm.

Under inledningen av 2016 är företagens ETX-pro-
dukter föreskrivna i projekt om närmare 20 000 m2 
fastighetsyta med ett budgeterat ordervärde motsva-
rande 15 MSEK. Bolagets innevarande prospektstock 
motsvarar 400 000 m2 fastighetsyta för de närmaste 
tre åren. 

Ägande

Ecoclime Comfort Ceilings AB ägs inför föreliggande 
ägarspridning till cirka 83 procent av Celsium Group 
i Umeå AB. 

Bakom Celsium Group i Umeå AB står en grupp 
entreprenörer; Lennart Olofsson, Torbjörn Hansson 
och Niklas Ekblom, vilka tillsammans och var för sig 
medverkat i flera framgångsrika förvärv, rekonstruk-
tioner, bolagsbygganden och avyttringar. För mer 
information om personerna bakom Celsium hänvisas 
till stycket ”Styrelse och ledande befattningshavare”.

Ecoclime har efter förvärven två dotterbolag, 
Evertech Energy Systems AB och Suncore AB. 

Ägarbild efter förestående nyemission och 
apportemission

Före:

Efter:

 
Ecoclime om 3 år 
IoT (Internet of Things) utvecklas för närvarande 
enormt snabbt. Redan idag finns mer än 5 miljarder 
applikationer installerade och inom två år har 
antalet fördubblats. Även intresset och behoven 
av energieffektivisering ökar, främst drivet av 
klimatförändringen men även genom att flera 
större aktörer introducerat nya affärsmodeller inom 
energieffektivisering.

Den marknad Bolaget bedömer kommer att ta över 
energiförsörjningen är energieffektivisering via 
återvunnen energi från vatten, vätskor och lagring 
av elenergi i fastigheter. Detta främst på grund av att 
trycket ökar på energieffektivisering av klimatskäl. 
Redan nu börjar begreppet ”prosumenter” sprida sig 
där fastighetsägare producerar och konsumerar sin 
egen energi men även levererar energi ut på näten. 
Detta beteende medföra att nya typer av affärsmodel-
ler kommer utvecklas inom fastighetsbranschen.

Det är i denna marknad som Ecoclime nu positio-
nerar sig för de närmaste åren och fyller ett stort 
tomrum. Ecoclimes koncept baseras på gratis ener-
giråvara via ETX-kollektorer från återvunnen energi 
(sjöar, hav, spillvatten) kombinerat med en egen 
IoT-produkt för energieffektivisering. Produkterna 
kan integreras med övriga energidistributions- och 
förbrukningsinstallationer i fastigheter.

Nedan återgivs tre exempel på var Ecoclime tror sig 
vara inom de närmsta tre åren:

Komfortlösningar

Ecoclimes produktlösningar för komfortkyla 
och komfortvärme är installerade i 100 000 m2 
undertak i fastigheter där fastighetsägarna och/eller 
hyresgästerna i samråd kan behovsstyra radiatorer, 
ventilation och temperaturer i rum, individuellt från 
en driftcentral eller en smartphone. Detta ger bättre 
inomhuskomfort och lägre energiförbrukning, allt 
optimerat med Bolagets IoT-produkter.

Energieffektivisering

Ecoclimes IoT-produkter finns integrerade i kollek-
torsystem, som återvinner värme och är installerade, 
som en del av energisystemen för värmeförsörjning, 
uppvärmning av tappvarmvatten och för termisk 
energiförsörjning i fastigheter, omfattande mer än 50 
000 m2 fastighetsytor.

Fastighetsautomation 

Ecoclime har etablerat en hård- och mjukvaru- 
verksamhet som omfattar mer än 50 000 m2 fast-
ighetsautomation där en hårdvaruplattform och en 
säker ”open-source” mjukvara samt tjänster därtill 
tillhandahålls. Lösningar som i realtid kan kommuni-
cera och hämta relevant data från alla större leveran-
törers fastighetsautomationssystem för övervakning, 
styrning, optimering och ekonomisk uppföljning av 
enskilda fastigheter och fastighetsbestånd.

Produkter och tjänster
Bolagets kompletta erbjudande idag baseras på den 
produkt som emanerar ifrån ETX-teknologin dvs 
värmeväxlarpanelen. Denna panel är grunden för 
erbjudandena i bolagets samtliga affärsområden. Den 
återfinns således i Ecoclimes inomhuskomfortlös-
ning och i bolagets energiåtervinningssystem samt 
produkterna för sjövärme. 

1. Inomhuskomfortlösningar 

Ecoclimes aktiva komfortpaneler är till skillnad från 
konkurrerande produkter dragfria, ljudlösa och fria 
från luftföroreningar och ger en avsevärt snabbare 
momentan effekt utan luftforcering. De kräver heller 
inget underhåll, är avsevärt lättare (80%), enklare 
och snabbare att installera samt kräver en bråkdel av 
emballage vid transporter.

CELSIUM
GROUP AB

ECOCLIME AB SUNCORE AB EVERTECH AB
CELSIUM
FACILITY

PARTNER AB

83% 100% 100% 100%

CELSIUM
GROUP AB

ECOCLIME AB
CELSIUM
FACILITY

PARTNER AB

84% 100%

SUNCORE AB EVERTECH AB

100% 100%
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Rumskomfortsystem

Ecoclime säljer även kompletta rumsstyrningslös-
ningar med egenmärkta, trådade och solcellsstyrda 
rumstermostater samt ställdon och ventiler för 
styrning av rumskomforten.

2. Energiåtervinningssystem och sjövärme

Evertech kan erbjuda effektiva lösningar som 
normalt ger minst 70 % i energiutbyte från återvin-
ning och utvinning i jämförelse med konkurrerande 
lösningar. Med dessa produkter får kunderna möj-
ligheten att utvinna termisk energi från fastigheters 
spillvatten, industriella processer och närliggande 
sjöar. Med produkterna och tjänsterna kan kunderna 
uppnå lägre energikostnader för uppvärmning och 
tappvarmvatten. Dessa kostnader utgör normalt 50-
80% av energikostnaderna i fastigheter och cirka 80% 
av energikostnaderna i moderna lågenergifastigheter 
med förbrukning under 50 kWh/m2 och år.

Standardkollektorer för sjö- och 
bassänginstallationer

Basen i produktutbudet är standardkollektorer i 
olika utföranden under varumärket Everboost, som 
tillverkas i fyra olika grundutföranden, Everboost 
XL, Everboost Pro, Everboost Process och Everboost 
Special, beroende på effektintervall.

Specialkollektorer för fastighetsinstallationer

Evertech erbjuder specialkollektorer för fastigheter 
anpassade för spillvattenvärme.

Systemlösningar

Standardkollektorer parallellkopplas i system där 
de kan utformas med den kapacitet som kunden 
efterfrågar.

Evertech erbjuder även systemlösningar tillsammans 
med installationspartners innefattande installation 
av kollektoranläggningar och värmepumpar samt 
anslutningar till fastigheters befintliga värmesystem.

Finansieringslösningar

För många kunder ryms inte en anläggningsinveste-
ring i budgeten men däremot så köper fastighetskun-
den värmeenergi i någon form, ofta som fjärrvärme. 
El-, bioenergi eller oljebaserad uppvärmning är även 
vanliga alternativ, där kunden betalar ett relativt 
högt pris för energiråvaran. Evertech kan erbjuda två 
former av finansieringslösningar, leasing alternativt 
energiköpeavtal, som innebär att kunden får en lägre 
energikostnad.

Komfortpaneler som luftdon i 
standardlokaler

Basen i rumskomfortlösningarna är tre olika varian-
ter av komfortpaneler som monteras i standardisera-
de undertaksystem. Dessa levererar komfortvärme 
och komfortkyla via tre olika system; konvektion, 
utstrålning och induktion.

Under varumärket Charisma säljs den aktiva kom-
fortpanelen som normalt integreras med fastighetens 
ventilationssystem. Produkten finns även som 
semiaktiv komfortpanel vilken driver luftflödet med 
en liten tyst fläkt. 

Under varumärket Invisma säljs den passiva kom-
fortpanelen för rumskomfortstyrning som är helt 
integrerad med undertaken i lokaler utan att den kan 
särskiljas från det övriga undertaket. Till skillnad 
från Charisma nyttjar Invisma inte ventilationsluften 
för värmeväxlingen varför den i första hand är 
lämplig för komfortkyla. 

Brandklassade Komfortpaneler för 
ytbeklädnad av utrymningsvägar i skolor, 
hotell- och sjukvårdslokaler

Det är främst Invismas och Charismas komfortpa-
neler som tillverkas i denna produktform. Skillnaden 
är att den här komfortpanelen har en brandklassning 
som Icke brännbar vilket inte är något krav i normala 
kommersiella lokaler i Sverige. Däremot kan detta 
krav komma att förändras på sikt.

Tank för spillvatten 
utrustad med kollektorer

IoT-automationslösningar

För styrning och optimering av Ecoclimes system-
lösningar och för att kombinera termisk energiåter-
vinning med termisk energidistribution erbjuder 
Ecoclime IoT-produkter i form av automations- och 
systemlösningar innefattande såväl hård- som mjuk-
vara. Dessa kan integreras med kundernas fastighets-
system eller installeras som specifika IoT-produkter 
efter kundernas management- och driftbehov. Med 
Ecoclimes IoT-lösningar i kombination med bolagets 
övriga produkter kommer framtidens fastighetsä-
gare kunna erbjudas en optimerad och en i princip 
självförsörjande fastighet ur ett energiperspektiv.

Produktion
Produktionen och dess tjänster består av följande 
delar:

• Tillverkning av ETX-värmeväxlare

• Tillverkning av ETX-komponenter; 
komfortpaneler samt kollektorer

• System 

• Projektering och IoT

• Installationer

• Entreprenader

Tillverkning av ETX-värmeväxlare

Tillverkningen sker i Suncore AB i en hyrd fabriksan-
läggning om 2 000 m2 i Vilhelmina.

I fabriken finns en helautomatiserad produktionslina. 
Hela produktionsanläggningen har en kapacitet att 
producera 100-140 ETX-värmeväxlare per skift. 
Totalt kan anläggningen, fullt utnyttjad, producera 
värmeväxlare till ett marknadsvärde i olika ETX-pro-
dukter om 200 MSEK utan ytterligare investeringar. 

Hyreskontraktet omfattar 6 år med en option för 
Ecoclime att förvärva anläggningen inklusive 
fastigheten för 25 MSEK vid en tidpunkt under 
hyrestiden som Ecoclime väljer. Vid behov av mer 
produktionskapacitet är ett nyuppförande av fabrik 
+ produktionsanläggning kostnadsberäknad till 
70 MSEK vilket även utgör en av grunderna för de 
produktkalkyler som tillämpas i verksamheten.

Lager och leverans

I normalfallet tillverkas komfortpaneler för olika 
installationsprojekt mot kundorder vilket även 
gäller inköp av komponenter för en kundinstallation. 
ETX-värmeväxlare för kollektorer har under de tidi-
gare ägarna tillverkats mot lager. Detta har medfört 
att bolaget har en stor mängd ETX-värmeväxlare i 
lager motsvarande ett marknadsvärde om 10 MSEK. 
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MARKNAD

Drivkrafter 
Marknadens tre främsta drivkrafter är:

• Energieffektivisering i fastigheter och pro-
cesser av kostnads- och klimatskäl

• Ökade komfortkrav från hyresgäster av-
seende inomhusventilation

• Tillhandahållande av lokaler i fastigheter med 
högre personaltäthet

Inom villamarknaden i Sverige har energieffektivi-
sering utvecklats relativt snabbt och det är främst 
värmepumpar som stått för den stora andelen. I 
kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter 
har det gått betydligt långsammare. Det är i detta 
marknadssegment för energieffektivisering som 
Ecoclime och Evertech nu positionerar sig och fyller 
två olika och stora tomrum.

Dessa tomrum har kartlagts i huvudsak på basis av 
data från SCB och Energimyndigheten samt på basis 
av branschinstituten via två externa analyser, dels 
av energimarknadsföretaget Xelevate, dels via ett 
studentprojekt vid Umeå Universitet. Bägge pekar ut 
samma marknadsvolymer.

Ecoclime siktar främst in sig på komfort- och 
densitetslösningar inom ROT-marknaden för 
kontorsfastigheter byggda före 1990.  De utgör 85% av 
hela det kommersiella kontorsfastighetsbeståndet. 

Bolagets fokus är främst på fastigheter byggda från 
1940 och framåt vilka utgör 75% av marknaden. Den 
marknad som Ecoclime huvudsakligen bearbetar är 
Centrumbildningar i universitetsstäderna. 

För Evertech är marknaden betydligt bredare 
med inriktning på såväl kommersiella fastigheter 

som bostadsfastigheter.  I Sverige bor 4,2 miljoner 
personer i flerbostadsfastigheter. De konsumerar 
tappvarmvatten och värmer vatten för 8 miljarder 
SEK årligen. Därtill ska värmeförbrukningen adderas 
vilken är väsentligt större i kronor. Värme till en 
kostnad överstigande 20 miljarder kronor spolas ut ur 
fastigheter via avloppsvattensystemen i Sverige. Den-
na värme kan delvis återvinnas i avloppssystemen 
med ETX-teknologi. Värme kan även produceras 
med sjövärme via ETX-teknologi och distribueras 
till fastigheterna. I bostadssektorn är Ecoclimes 
största marknader de fastigheter som ligger nära 
vatten (100 - 500 meter) och de fastigheter som ska 
ROT-renoveras, främst i miljonprogrammet. Dessa 
marknader har dels kartlagts med utgångspunkt från 
energiförbrukning av tappvarmvatten och värme, 
dels utifrån energieffektiviseringsbehoven.

Analyserna av marknaden visar oberoende av 
varandra följande årliga marknadsvolymer:

Ecoclime 
- ROT-marknad komfortprodukter  3 500 MSEK

Evertech  
- varmvatten och värmeförsörjning  11 000 MSEK

Varje produktsegment av komfortprodukter och 
återvinningsprodukter är kartlagda på detaljnivå.  
Ecoclimes plan är att nå 0,5% av marknadsvolymen 
på 2-3 års sikt och ytterligare 1,5% på 5-6 års sikt. På 
3-5 års sikt är det inte marknadens drivkrafter och 
volym utan främst kassaflödet som kommer att vara 
avgörande för tillväxthastigheten. 

Därefter när marknaden är etablerad och produk-
terna kända kommer det krävas ett mindre mått av 
marknadsinsatser i Sverige, varefter en internationell 
marknadsetablering kan inledas.

Komfortlösningar för 
fastigheter och lokaler
Redan från starten 2014 fokuserade Ecoclime på 
ROT-marknaden för äldre fastigheter där behovet av 
smarta komfort- och energieffektiviseringslösningar 
är störst. 

I denna marknad har Ecoclime redan påbörjat 
etableringen och riktat in sig på flera ledande fastig-
hetsägare med referenskunder och installationer av 
mer än 20 000 m2 komforttak med komfortpaneler 
och rumsstyrningar.

Energianvändning 
för uppvärmning av 
varmvatten 

Genomsnittlig energi- 
användning per 
kvadratmeter för 
uppvärmning och varm-
vatten i flerbostadshus år 
2009, fördelat efter byggår 
(Energimyndigheten 2011).

Antal lägenheter i 
flerbostadshus 

Antal lägenheter i 
flerbostadshus fördelat 
efter byggnadsperiod 
(SCB 2011)

22 23

Ecoclime memorandum v5.indd   22-23 2016-03-24   08:42



Ecoclime

Inomhuskomfort 

Ecoclime har ingen direkt konkurrens när det 
gäller inomhuskomfortlösningar baserade på 
ETX-teknologin. Inga kända konkurrerande system 
tillhandahåller alla de fördelar komfortmässigt 
och energieffektiviseringsmässigt som Ecoclimes 
produkter uppvisar. Det har skett i olika tester hos 
såväl kunder som institut och universitet.

De grundläggande skillnaderna jämfört med 
konkurrerande lösningar

Den grundläggande skillnaden mellan traditionella 
komfortsystem för fastigheter och ETX är principen 
för den termiska energidistributionen. 

Ecoclime använder sig av vatten som transporterar 
energi till rumslokalerna till skillnad från konkur-
rerande system som använder luft som termisk 
energibärare. Vatten är mer än 3 000 ggr effektivare 
per volymenhet för energitransport jämfört med luft. 
Alla konkurrerande komfortsystem innefattande 
komfortkyla baseras på luftburen kyla. Luftburen 
kyla via ventilationsluften eller via kylbatterier som i 
kylbafflar har en rad nackdelar. De kräver bl a minst 3 
ggr så grova ventilationskanaler, 8 ggr högre lufttryck 
och lufthastigheter, jämfört med Ecoclimes lösning, 
med åtföljande oljud i ventilationskanalerna och krav 
på bullerdämpande åtgärder. 

Utöver detta kan inte temperatur och flöden i luften 
styras till enskilda rum utan spjäll och komplicerad 
elektronik eller särskilda forceringsdon. 

De stora skillnaderna leder till att konkurrerande 
system har högre installations- och driftkostnader.

Beskrivning av befintliga konkurrerande 
system:

Energieffektivisering

Den viktigaste konkurrensfördelen för 
Ecoclimes lösningar vid sidan om den optimala 

KONKURRENTER

inomhuskomforten, är energieffektiviseringen. Alla 
andra lösningar som beskrivs närmare nedan, kräver 
jämfört Ecoclime, avsevärt högre systemtryck och 
större dimensioner i ventilationssystemen för att leve-
rera tillräckligt hög effekt ute i lokalerna. Det i sin tur 
försvårar energieffektivisering. Normala systemtryck 
i moderna fastigheter kräver 250-300 pascal och ute 
i rummen för konkurrerande klimatbafflar krävs 60 
pascal. Ecoclimes lösningar levererar samma effekt 
vid systemtryck under 100 pascal och med en effekt 
om endast 10 pascal ute i komfortpanelerna med 
åtföljande lägre ljudnivåer och större energibespa-
ringar samt lägre investeringskostnader. 

Luftburen värme och kyla

Alla system i marknaden baseras på att kyla och vär-
me distribueras till lokaler med hjälp av fläktar som 
blåser in luften och/eller suger ut luften ur lokalerna. 
I äldre hus är det vanligast att frånluftsventilation är 
kombinerad med radiatorer som värmer rummen. 

Ventilationsluftdrivna system

I modernare fastigheter blåser man normalt in luften 
med värme eller komfortkyla via ventilationskanaler 
till lokalerna. 

Luften fördelas sedan ut till olika rum efter behov 
med hjälp av spjäll, ventiler och luftdysor tätt monte-
rade i olika typer av luftdon monterade i tak, väggar 
(vid fönster) eller i golv. Alla dessa system kräver höga 
lufthastigheter och högt tryck i ventilationssystemen 
för att tillgodose behoven i lokalerna.

Aktiva bafflar

Ett allt vanligare sätt att distribuera ut värme, och 
kyla och då framförallt komfortkyla, är via så kallade 
bafflar som är monterade i undertaken. Denna typ 
av installationer skapar stora luftrörelser i rummen 
med många partiklar i rörelse, och skapar även ofta 
kallras när det krävs komfortkyla. Produkterna 
är ofta styrtekniskt komplexa, tunga och relativt 

Inom IoT-segmentet erbjuder Ecoclime såväl trådlös 
som trådbunden teknik. Den trådlösa tekniken har 
nått en sådan stabilitet att den i flertalet installations-
miljöer är lika tillförlitlig som trådbunden.

Energieffektivisering med 
energiåtervinning från 
processer, hav och sjöar
Evertechs lösningar för återvinning av energi 
fokuserar i första hand på marknaden för sjövärme 
samt spillvatten från fastigheter och industrier.  Detta 
sker via kollektorer som kan växla över värme och 
värma lokaler, bostäder och tappvarmvatten.

Under 2014 installerades två demonstrationsanlägg-
ningar i sjö- och spillvattenmiljöer som under två år 
visat starka energiåtervinningsresultat. Orderingång-
en ökar nu snabbare inom dessa kundsegment än vad 
som planerades vid försäljningsstarten i oktober 2015.

Planen är att öka marknadsinsatserna på dessa 
marknader riktade såväl mot industrin som mot 
kommuner och fastighetsägare. 

Bolaget gör detta med en gemensam marknads-
organisation främst riktad till fastighetsägare i de 
kategorier som valts ut på basis av den strategi som 
tillämpas inom marknaden för energieffektivisering.

Energieffektivisering med IoT-
plattform
Ecoclimes och Evertechs produkter är synnerligen 
lämpliga för integrering mot IoT-lösningar för energi-
effektivisering. Bland annat för att komfortpanelerna 
styrs via ställdon som genererar driftdata. Dessa data 
kan lagras via gateways och integreras mot olika 
fastighetssystem för styrning och optimering av 

inomhusklimatet och energiförbrukningen. Hyres-
gästernas egna behov av ett bra inomhusklimat, där 
även ett enskilt rum kan klimatstyras, för olika bru-
kare i samma rum kan tillfredsställas. Data kan även 
användas för den överordnade driftuppföljningen av 
olika driftenheter och för driftstyrningen. Även den 
ekonomiska och energimässiga driftoptimeringen 
med avseende på en rad parametrar som energiavtal, 
dygnsnyttjande, antal personer, väderomslag kan ske 
med de IoT-integrerade lösningarna. 

Ecoclimes strategi är därför att erbjuda en IoT-platt-
formslösning för fastighetsautomation som kan 
kommunicera med alla energidata i en fastighet via 
såväl termiska system som nödvändiga elsystem.

Globala marknaden
Marknaden i Sverige är tillräckligt stor för att 
Ecoclime ska kunna expandera och nå en finansiellt 
stark position innan en internationell expansion 
inleds. Det bör ske på basis av starka kassaflöden i 
Sverige främst med inriktningen mot marknader som 
är likartade med den svenska. Företaget har inlett 
kartläggningen av tänkta geografiska marknader 
dels via studentprojekt, dels genom att engagera en 
erfaren omvärlds- och marknadsetableringsanaly-
tiker i styrelsen. Formerna för etablering på olika 
marknader kan variera och antingen ske i form av 
strategiska allianser eller med egna etableringar. 

Etableringar kommer att ske på basis av de system-
lösningar inom IoT- och energieffektivisering samt 
övriga distributionskanaler som är de optimala för 
Ecoclimes hård- och mjukvara på respektive mark-
nad. Alla marknadsetableringar ska ske på basis av en 
gedigen marknadsanalys.
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dyra att installera samt kräver relativt mycket höjd 
i undertaken. Generellt för alla aktiva klimat- och 
komfortbafflar är att de ger en närmast obefintlig 
effekt utan höga lufthastigheter och sammanhängande 
höga drifttryck i ventilationssystemen.

Vattenburna passiva vätskebaserade system

För komfortkyla är det vanligt med olika typer av 
vattenrörbaserade lösningar som monteras i under-
taken. Antingen i form av så kallade paneler som 
monteras under innertaken eller i form av plattor som 
placeras direkt i undertakens ramverk. 

När behovet av komfortkyla ökar transporteras kyld 
vätska via dessa paneler vilka kyler luften under 
taken i rummet som då på grund av den kylda luftens 
lägre densitet ramlar ner mot golvet igen. Även dessa 
paneler kan skapa kallras men är normalt betydligt 
lugnare än kylbafflar men också relativt dyra och 
besvärliga att montera.

Största konkurrenterna

Störst i den marknad där Ecoclime verkar är Swegon, 
Siemens, Fläkt Woods, Lindab samt en rad mindre 
nischade konkurrenter som LindInvent, Halton och 
Klimatbyrån. Störst i den marknad som Ecoclime 
främst riktar in sig emot är svenska Swegon med 
traditionella klimatbafflar (se aktiva bafflar ovan) för 
kyla och numera även med kyla och värme. Swegon 
omsätter cirka 3 500 MSEK och är främst verksamma i 
Europa.

Evertech

Utvinning av sjövärme

Evertech erbjuder en helt unik lösning med kollek-
torer som innefattar parallellkopplade ETX-värme-
paneler, vilka sänks ner i sjövatten eller i vattendrag 
och där ansluts via slangar till en värmepump eller 
en termisk energicentral. Principen är densamma 
som för traditionell sjövärme men med skillnaden att 
värmepanelerna är mer än 20 ggr effektivare genom 
sin stora värmeabsorberingsyta. 

Beskrivning av befintliga konkurrerande 
system

Evertechs lösningar konkurrerar mot traditionell 
sjövärme vilken nått en ytterst begränsad marknad 
främst på grund av den låga verkningsgraden och de 
komplicerade installationerna.

Traditionell sjövärme använder sig av slang som 
sänks ner i vatten, där slangens yta är värmeväxlare. 
Detta till skillnad från Evertechs lösningar där 
värmeväxlaren sänks ner direkt i vattnet (se bild på 
sidan 20).

Att sjövärme tidigare nått en relativt begränsad 
marknad beror främst på de komplicerade installa-
tionerna och att de även kräver stora arealer. Även 
komplicerade tillståndsprocesser och besvärliga 
förankringar av sjövärmeslangen har begränsat 
marknaden. 

Traditionell sjövärme kan konkurrera där bottense-
dimenten omöjliggör nedsänkning eller förankring av 
Evertechs kollektorer eller där sjöhävningarna är för 
svåra och kräver speciallösningar för att Evertechs 
kollektorer ska klara de dynamiska förhållanden som 
råder under vattenytan.

Energiåtervinning av värme från spillvatten

Värmeåtervinning ur spillvatten är en relativt out-
forskad marknad. Den tidigaste tekniken kom redan 
på 80-talet med rörvärmeväxlare tillverkade i koppar. 
Tekniken hade dock en begränsad verkningsgrad och 
komplicerad installation. 

De vanligaste tekniklösningarna är liggande eller 
stående passiva rörvärmeväxlare, duschvärmeväxla-
re eller värmepumpslösningar. Koppar och rostfritt 
stål är de normala materialen idag till följd att det 
relativt snabbt uppstår beläggningar och igensättning 
av rören. Evertechs lösning kräver minimalt under-
håll tack vare plastmaterialet och utformningen den 
skiljer sig teknologiskt helt ifrån konkurrenterna. 
Everboost revolutionerar branschen med en nytän-
kande design och ett material i plast som minimerar 
beläggningar av värmeväxlingsytorna. 

Värmeväxlarna kräver normalt omfattande instal-
lationer i huskroppar med kontinuerliga underhåll, 
normalt veckovis. Detta till skillnad från Evertechs 
plattvärmeväxlare som kan installeras utanför huset 
eller till exempel i en källare.

Existerande teknik har teoretiska verkningsgrader 
upp till 80 % men under drift visar ingen befintlig 
teknik mer än 40 %. Majoriteten av projekten har 
installerats i badhus eller avloppsreningsverk. Projekt 
som genomförts i flerbostadshus i gråvatten (dusch + 
handfatsvarmvatten) har i vissa fall endast visat 10-20 
% i praktisk verkningsgrad. Rörvärmeväxlarens verk-
ningsgrad är helt beroende av den flödesmängden av 

vatten som passerar under ett dygn, vilket gör dessa 
inkompatibla i miljöer med föränderliga flöden, som 
till exempel flerbostadshus. 

Svenska konkurrenter

Svenska aktörer är unga, mindre bolag med små 
andelar av den totala marknadspotentialen. Tre av 
dessa är iNEX, Ekoflow och SPUAB, vilka samtliga 
använder sig av rörvärmeväxlare. Huber Technology 
och Hei-Tech är två etablerade bolag som är verk-
samma i andra delar av Europa och har genomfört ett 
mindre antal installationer i Sverige.
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Analys av målgrupper

Mot bakgrund av en oberoende analys och projekt-
teamets erfarenheter av ”komplex försäljning” och av 
den inledande kundbearbetningen utkristalliserades 
olika grupper av kunder och försäljningsmetoder.  
Ecoclime och Evertech har valt ut de kundsegment 
som bedömts möjligt att relativt snabbt komma till 
affärsbeslut. Grundläggande för den försäljningsstrategi 
som tillämpas blev därför sex kundfaktorer;

• Bristen eller avsaknaden av alternativa 
lösningar för kunderna

• Den kalkylerbara nyttan som Ecoclimes och 
Evertechs produkter kan erbjuda kunderna

• Early adopters, innovations- och kvalitetskul-
tur hos kunderna

• Upphandlingsstrukturen hos kunden vid pro-
jektering och entreprenader 

• Kundens egen strategi i relation till sina 
kunder och leverantörer

• Lagen om offentlig upphandling

Genom analysens slutsatser har den långsiktiga 
försäljningsstrategin lagts upp. Det är denna del av 
strategin som ska skapa den accelererade tillväxt som 
ska ske de närmaste åren.

Ecoclime och Evertech väljer att inte redovisa 
offentligt i detalj hur strategin ska genomföras. 
Bolaget väljer att här redovisa de kundsegment som 
identifierats för företagens produkter och tjänster 
samt de övergripande försäljningsstrategierna.

Kundsegment och försäljningsmetoder

Ägare av privata kommersiella fastigheter (ej 
renodlade bostadsfastigheter). 

Detta segment består av den mest diversifierade 
gruppen av såväl fastigheter som fastighetsägare 
för Ecoclimes erbjudanden. I denna grupp finns alla 
typer av fastigheter med fastighetsägare som har 
fokuserat på olika marknadsbehov och specialiserat 
sig på olika kategorier av hyresgäster. Bland annat de 

MÅLGRUPPER, KUNDER OCH 
FÖRSÄLJNING

som ställer höga hållbarhetskrav i kombination med 
bra lägen, hög densitet och god kontorsmiljö och som 
även har ett nära samarbete med projekteringskon-
sulter. Det är i denna grupp som Ecoclime fokuserar 
urvalen av försäljningsaktiviteter de närmaste åren.

Stats- och institutionsägda kommersiella 
fastigheter (fastigheter med kontor, butiker, 
restauranger köpcentra m fl.)

Detta kundsegment är mycket stort i Sverige, 
framförallt på universitetsorterna. Ecoclime inriktar 
sig här på energieffektiviseringserbjudanden. Säljpro-
cesserna är normalt långa och ofta komplicerade 
med många inlåsningar till etablerade leverantörer. 
I detta segment verkar Ecoclime uteslutande via 
projekteringskonsulter och personliga kontakter i 
utvalda fastighetsbolag där styrelsens och ledningens 
sammansättning är den viktigaste strategiska 
försäljningsåtgärden.

Bostadsrättsfastigheter

Denna grupp av fastighetsägare är idag mycket 
diversifierad och känd för att vara relativt svår att 
nå med energieffektiviseringsåtgärder. Däremot har 
Ecoclime lyckats etablera ett samarbetsavtal med 
HSB och Riksbyggen såväl centralt som i energieffek-
tiviseringsprojekt regionalt. 

Stats- kommun- och institutionsägda 
bostadsfastigheter

Inom detta kundsegment är det framförallt Evertechs 
produkter som är tillämpliga. Dessa produkter är 
unika och blir således inkörsporten för bolagets 
övriga erbjudande. Det är främst kundkategorin 
”early adaptors” som är den viktiga de närmaste åren. 
I detta segment är det framförallt LoU (Lagen om 
offentlig upphandling) som styr upphandlingarna. 
Evertechs unika produkter och erbjudanden om 
lönsam energieffektivisering gör dess etablerade 
erbjudanden särskilt intressanta för kunder vars 
budgetar eller LoU-regelverk inte tillåter upphandling 
från en utvald leverantör.

Privatägda bostadsfastigheter

Det här kundsegmentet domineras av förvalt-
ningsorienterade fastighetsägare med relativt svag 
upphandlingskompetens och innovationskultur. 
För segmentet framgångsrika och innovativa 
fastighetsägare erbjuder Ecoclime en programvara 
där fastighetsägaren kan göra egna RoI-kalkyler 
för att analysera effekterna av Evertechs 
energieffektiviseringserbjudanden. 

Övriga kundsegment med lokaler och stora 
komfort- och energieffektiviseringsbehov

1. Hotell, restaurang-, konferens- sportanläggningar 
och badhus

Ett intressant kundsegment som kommer att växa 
relativt snabbt. Evertech har här påbörjat försälj-
ningsarbetet av produkter och systemlösningar och 
även etablerat samarbete med fyra projekteringskon-
sulter. Utöver detta har samarbete med leverantörer 
till badhusanläggningar och fyra ordrar har erhållits 
sedan försäljningsstarten hösten 2015.

2. Fastigheter i anslutning till industriprocesser 

Många industrier har stora överskott av lågvärdig 
termisk energi som lämnar industrierna via avlopp- 
och ventilationer. Här är det vanligt att föroreningar 
förekommer och traditionella värmeväxlare kan 
på bakgrund av detta inte nyttjas pga erosion eller 
korrosion. Många industrier kan dock energieffekti-
viseras genom Evertechs lösningar. Denna marknad 
är inte kartlagd men sedan tre år har en installation 
varit i försöksdrift och nu projekteras en första 
större anläggning med Evertechs kollektorer för 
energieffektivisering. 

Några av Ecoclimes kunder idag:
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Grundläggande i företagets IP-strategi är att så 
långt som möjligt skydda know-how, teknisk och 
administrativ dokumentation, produktionsprocesser, 
varumärken samt domäner. 

Produktionsprocessen skyddas genom olika åtgärder 
vid fabriken och vid tillverkningens utförande. 
Processen är sannolikt patenterbar men lämpar 
sig däremot inte för patentansökningar då process 
och metodpatent är mycket svåra att övervaka och 
försvara.

Patentstrategin är därför i första hand inriktad på 
applikationspatent till skydd för olika produkter och 
produktegenskaper. Företaget ska efterhand som 
produkter utvecklas så långt det är möjligt skydda 
dessa inom ramen för vad som är affärsmässigt 
försvarbart. 

Ecoclime äger i dagsläget inga egna patent. Detta 
gör inte heller de blivande dotterbolagen Evertech 
Energy Solutions AB och Suncore AB. 

Bolagen har däremot exklusiva avtal med huvudägar-
na, vilket bl a ger bolagen oinskränkta rättigheter att 
exploatera ETX-teknologi och dess produkter i alla 
tillämpningar för inomhuskomfort och energieffek-
tivisering av fastigheter. Avtalen kan inte sägas upp 
av någon part, och bygger inte på periodiska löptider 
eller dylikt. Avtalen innehåller heller inte några 
begränsningar avseende geografiska eller nationella 
marknader. Avtalen löper utan ersättning till paten-
trättsinnehavarna där Bolagen inom sina marknader 
förbundit sig att upprätthålla rättigheterna och 
bevaka att rättigheterna skyddas inom samtliga 
marknader där patenten är sökta och gällande.

PATENT OCH IMMATERIELLA 
RÄTTIGHETER

Världsunik ETX -teknologi

ETX står för Energy Thermal Exchanger och 
betyder fritt översatt Termisk Energiväxlare. Det 
unika med ETX är;

• material som är polymerbaserat

• erosions-, kemiska-, värmelednings- och 
kondensegenskaperna 

• kombinationsegenskaperna i olika tillämpningar 
med värmeväxling och utstrålning

• den utformning som värmeväxlaren har och som 
är en viktig del i patenten

• den teknologi med vilken värmeväxlaren 
tillverkas och som utvecklats i Suncore

• de applikationsverktyg som utvecklats

• det tomrum av tillämpningar som ETX fyller i 
marknaden där det saknas andra lösningar

• den unika komfort- och energieffektiviserings-
nytta som kan åstadkommas för kunderna

Nedan presenteras Bolagets finansiella ställning i sammandrag för räkenskapsåren 2013, 2014 och 2015. Nedan-
stående finansiell översikt är hämtad ur Bolagets räkenskaper för respektive år. Från och med räkenskapsåret 
2013 upprättas årsredovisningar med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1, det s.k.K3-regleverket. Den finansiella informationen för räkenskapsåren 2013 och 2014 har 
granskats och reviderats av Bolagets revisor. Avsnittet nedan bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentar till 
den finansiella utvecklingen”. Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida www.ecoclime.se, däribland 
årsredovisning för räkenskapsåret 2013 och 2014.

Resultaträkning

(Belopp i TSEK) 2015 2014 2013

 12 mån 12 mån 16 mån

Rörelseintäkter   

Nettoomsättning 6 008 3 138 30

Övriga rörelseintäkter 1 539 678 0

 7 547 3 816 30

Rörelsens kostnader   

Handelsvaror -4 145 -2 068 0

Övriga externa kostnader -2 371 -764 -35

Personalkostnader -874 -1 450 0

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -15 -8 0

 -7 405 -4 290 -35

Rörelseresultat 142 -474 -5

   

Resultat från finansiella poster   

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 1 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -24 -3 0

   

Resultat efter finansiella poster 128 -476 -5

   

Resultat före skatt 128 -476 -5

   

Skatter   

Skatt på årets resultat 0 0 0

Årets resultat 128 -476 -5

   

FINANSIELL INFORMATION I  
SAMMANDRAG FÖR ECOCLIME 
COMFORT CEILINGS AB 
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(Belopp i TSEK) 2015 2014 2013

 12 mån 12 mån 16 mån

Kapitalstruktur   

Eget kapital 8 667 8 541 6 318

EBIT 142 -474 -5

EBIT-marginal (%) 1,9 -12 -17

Sysselsatt kapital 8 667 8 541 6 318

Soliditet (%) 85 82 63

Vinstmarginal (%) 1,7 -12 -17

Kassalikviditet 0,95 1,5 2,0

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 1,5 -5,6 -791

Avkastning på totalt kapital (%) 1,4 -4,6 -518

Investeringar   

Immateriella anläggningstillgångar 5 517 4 002 0

Medarbetare   

Medelantalet anställda 1 2 0

Omsättning per anställd 7 547 1 908 0

Data per aktie   

Antal aktier 6 492 537 6 492 537 5 000 000

Eget Kapital per aktie 1,33 1,32 1,26

Nyckeltal

Definition av nyckeltal

Kapitalstruktur 

Eget kapital Eget kapital vid periodens slut.

EBIT Rörelseresultat före finansiella poster

EBIT – marginal EBIT i procent av nettoomsättningen

Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande  
 skulder inklusive latent skatt. 

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Vinstmarginal Vinst före skatt i förhållande till rörelseintäkter.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar ex lager i förhållande till 
 kortsiktiga skulder. Exklusive beviljad checkkredit

Avkastning på sysselsatt kapital  EBIT i förhållande till sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital EBIT i förhållande till totalt kapital.

Investeringar 

Immateriella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar efter 
 eventuella avyttringar exklusive omklassificeringar. 

Medarbetare 

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Data per aktie 

Antal aktier Antal utestående aktier vid periodens slut

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier vid årets slut

Balansräkning

(Belopp i TSEK) 2015 2014 2013

 12 mån 12 mån 16 mån

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 5 517 4 002 0

Materiella anläggningstillgångar 58 54 2

Finansiella anläggningstillgångar 2 892 2 554 0

Summa anläggningstillgångar 8 467 6 611 2

   

Omsättningstillgångar   

Varulager 306 947 2 532

Kortfristiga fordringar 1 675 2 179 5 113

Kassa och bank 172 623 2 329

Summa omsättningstillgångar 2 153 3 748 9 973

   

Summa Tillgångar 10 620 10 359 9 975

   

Eget Kapital och skulder   

   

Eget kapital 8 667 8 541 6 532

Långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder 1 953 1 818 3 657

Summa eget kapital och skulder 10 620 10 359 9 975

   

Ställda säkerheter 1 000 1 000 0

Ansvarsförbindelser 400 400 400 

(Belopp i TSEK) 2015 2014 2013

 12 mån 12 mån 16 mån

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 142 -468 -5

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 942 5 212 -3 988

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 084 4 744 -3 993

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 533 -6 617 -2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2  167 6 323

   

Likvida medel vid årets början 623 2 329 0

Likvida medel vid årets slut 172 623 2 329

Kassaflöde
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Resultaträkning

Rörelseintäkter

Under 2015 har Ecoclime Comfort Ceilings AB ökat 
sin omsättning mot jämförelsebara siffror under 2014. 
Ecoclime Comfort Ceilings redovisade en vinst efter 
skatt om 128 tkr för helåret 2015. Rörelseintäkten 
uppgick till cirka 7 547 tkr år 2015, vilket är cirka 98 
procent högre än 2014. Detta beror bland annat på att 
Bolaget under 2015 lyckats med sin strategi att hitta 
kunder med projekt som lämpar sig för företagets 
produkter och tjänster. 

Kostnader

Bolagets kostnader under 2015 uppgick till cirka 
7 405 tkr. Den största posten om cirka 4 145 tkr är 
hänförliga till handelsvaror. Motsvarande siffror för 
2014 noterades totala kostnader till cirka 4 290 tkr 
och den största posten, handelsvaror, om cirka 2 068 
tkr. Ökningen om cirka 73 procent kan i synnerhet 
härledas till en högre kostnad för handelsvaror som 
ökade till följd av en högre försäljning under räken-
skapsåret 2015.

Räntekostnader och liknande resultatposter

Bolaget betalade räntekostnader om cirka 3 tkr under 
räkenskapsåret 2014. För räkenskapsåret 2015 hade 
kostnaden stigit till cirka 24 tkr. Den ökade räntekost-
naden kommer från att Bolaget vid vissa tillfällen 
under året har nyttjat den beviljade checkkrediten. 

Resultat

Under räkenskapsåret 2015 rapporterades ett resultat 
om cirka 128 tkr att jämföra med cirka -476 tkr 2014, 
vilket motsvarar en ökning om cirka 372 procent. 

KOMMENTARER TILL DEN  
FINANSIELLA UTVECKLINGEN 
FÖR ECOCLIME COMFORT  
CEILINGS AB 

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar för Bolaget 
består bland annat av balanserade utgifter för forsk-
ningsarbeten. Immateriella anläggningstillgångar 
ökade från 4 002 tkr 2014 till 5 517 tkr 2015. Ökningen 
kan härledas till främst utveckling i brandklassning 
av produkter och komfortpaneler med kombinerad 
värme och kyla. 

Skulder

Bolagets skulder ökade från 1 818 tkr 2014 till 1 953 tkr 
2015. Ökningen av skulder härstammar i synnerhet 
från en ökning av leverantörsskulder. 

Uttalande avseende rörelsekapital

Med rörelsekapital avses i Bolagsbeskrivningen 
Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel 
för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter 
de förfaller till betalning. Ecoclime Comfort Ceilings 
kundfordringar var i balansräkningen för helåret 
väsentligt lägre än leverantörsskulderna. Upplupna 
intäkter avseende 2015, som fakturerats i början av 
2016, uppgår till ett belopp som sammantaget med 
kundfordringar överstiger leverantörsskulderna.

Bolagets rörelsekapital har förändrats positivt med 
cirka 942 tkr under 2015. Detta har framför allt skett 
genom att varulager och kortfristiga fordringar 
minskat, samtidigt som kortfristiga skulder ökat.

Finansiell ställning

Bolagets kassaflöde och förändringar i likvida medel, 
-451 tkr, har under 2015 påverkats främst av investe-
ringarna i utveckling som uppgick till -1 533 tkr. Detta 
i kombination med förändring av rörelsekapital 942 
tkr, och övriga kassapåverkan, 140 tkr, har förändrat 
den finansiella ställningen.

Styrelse

Peter Nygårds, f -50

Ordförande, oberoende

Peter Nygårds är utbildad inom nationalekonomi, statskunskap och sociologi. Nygårds har innehaft flera förtroen-
deuppdrag och viktiga befattningar inom svensk industri. Han har bla varit statssekreterare i Näringsdepartement, 
vd för Svensk Kärnbränslehantering och direktör inom Swedbankkoncernen och styrelseledamot i Vattenfall, 
SAAB, LKAB samt 4:e och 5:e AP-fonderna.

Aktieinnehav i Ecoclime: 0

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Position Tidsperiod

IVL Svenska Miljöinstitutet AB Ledamot Pågående

STF Aktiebolag Ledamot, Ordförande Pågående

PN Extended Strategies AB Ledamot Pågående

Enycon AB Ledamot, Ordförande Under perioden avslutad

Ar utveckling AB Ledamot, Ordförande Pågående

SAAB Aktiebolag Ledamot Under perioden avslutad

Botniabanan AB Ledamot Under perioden avslutad

Sustainable Innovation i Sverige AB Ordförande Under perioden avslutad

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

PN Extended Strategies AB 100  100 Pågående

 

STYRELSE, LEDANDE  
BEFATTNINGSHAVARE OCH  
REVISORER
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Lennart Olofsson, f -47

Ledamot, vd

Lennart Olofsson har en mångårig erfarenhet från svensk basnäring, verkstadsindustri, energisektor och 
forskningsprojekt. Lennart har sedan åttiotalet grundat ett tjugotal olika bolag, varav det mest bekanta är den 
börsnoterade industrikoncernen Duroc. Olofsson har innehaft många styrelseuppdrag, och har medverkat i flera 
omstruktureringar, turnarounds och företagsrekonstruktioner.

Aktieinnehav i Ecoclime: 172 964 aktier via JLO Invest AB och 78 procent av det innehav som 
Celsium Group i Umeå AB har i Ecoclime Comfort Ceilings AB.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Position Tidsperiod

JLO Invest AB Ledamot, VD Pågående

JLO Fastigheter AB Ledamot Pågående

Compia Storuman Industri AB Suppleant Pågående

Compia Holding AB Ordförande Pågående

Forest Innovation i Lycksele AB Ledamot, VD, Ordförande Pågående

Cintoc AB Ledamot, VD, Ordförande Pågående

JLO Development AB Ledamot Pågående

Evertech Energy Solutions AB Ledamot, Ordförande Pågående

Celsium Group i Umeå AB Ledamot, Ordförande Pågående

Celsium Facility Partners AB Ledamot Pågående

Suncore AB Ledamot, Ordförande Pågående

Ecoclime Comfort Ceilings AB Ledamot, VD Pågående

Enycon AB Ordförande Under perioden avslutad

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Celsium Group i Umeå AB 78  78 Pågående

JLO Invest AB 50 50 Pågående

Forest Innovation i Lycksele AB 80 80 Pågående

Compia AB 50 50 Pågående

JLO Fastigheter AB 100 100 Pågående

JLO Development AB 51 51 Pågående

Niklas Ekblom, f -74

Ledamot

Niklas Ekblom är en aktiv affärsutvecklare med mer än tjugo års erfarenhet som konsult inom marknadsföring och 
kommunikation. Ekblom har även varit verksam som varumärkeskonsult samt marknadschef på ett börsnoterat 
bolag. Niklas har startat upp och drivit ett flertal olika bolag.

Aktieinnehav i Ecoclime: 10 procent av det innehav som Celsium Group i Umeå AB har i 
Ecoclime Comfort Ceilings AB.Bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Position Tidsperiod

Niklas Ekblom Konsulting AB Ledamot, VD Pågående

Forest Innovation i Lycksele AB Ledamot Pågående

Cintoc AB Suppleant Pågående

Ecoclime Comfort Ceilings AB Ledamot Pågående

Evertech Energy Solutions AB Suppleant Pågående

Suncore AB Suppleant Pågående

Celsium Group i Umeå  AB Suppleant Pågående

Arctic Juicebar i Boden AB Ledamot Pågående

Sportassistans i Umeå AB Suppleant Pågående

FigureOut Handelsbolag Bolagsman Pågående

Pondus Kommunikation AB Ledamot Under perioden avslutad

Likvidator Forsberg och Nyström Gruppen AB Likvidator mm Under perioden avslutad

FNG Marketing i Sundsvall AB Suppleant Under perioden avslutad

Printgruppen i Umeå AB Ledamot Under perioden avslutad

Sembly Development AB Ordförande Under perioden avslutad

Trendy Group AB Ledamot Under perioden avslutad

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Celsium Group i Umeå  AB 10 10 Pågående

Arctic Juicebar i Boden AB 10 10 Pågående

Niklas Ekblom Konsulting AB 100 100 Pågående

FigureOut HB 50 50 Pågående
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Torbjörn Hansson, f -62

Ledamot

Torbjörn Hansson är civilekonom, tidigare revisor och redovisningskonsult, Torbjörn har under många år 
arbetat som CFO åt både privata och listade bolag och har därvid även ansvarat för periodisk rapportering och 
marknadskommunikation, liksom för due-diligence och analyser inför förvärv och finansieringar. Hansson driver 
egen konsultverksamhet med inriktning på kvalificerade ekonomiska tjänster samt tjänster inom projekt- och 
företagsledning för nya och växande företag, samt ett flertal egna investeringsprojekt.

Aktieinnehav i Ecoclime: 40 000 aktier via Gold Line Management & Financials AB och 10 
procent av det innehav som Celsium Group i Umeå AB har i Ecoclime Comfort Ceilings AB. 

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Position Tidsperiod

Gold Line Management & Financials AB Ledamot, VD Pågående

Gold Line Financial Service AB Ledamot Pågående

Forest Innovation i Lycksele AB Ledamot Pågående

Akonti Holding AB Ledamot Pågående

Cintoc AB Ledamot Pågående

Evertech Energy Solutions AB Ledamot Pågående

Celsium Group i Umeå AB Ledamot Pågående

Ecoclime Comfort Ceilings AB Ledamot Pågående

Suncore AB Ledamot Pågående

Celsium Facility Partners AB Ledamot Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Gold Line Management & Financials AB 100  100 Pågående

Akonti Holding AB 34 34 Pågående

Celsium Group i Umeå  AB 10  10 Pågående

Forest Innovation i Lycksele AB 10 10 Pågående

Anders Dalstål, f -54

Ledamot, oberoende

Anders Dalstål har senast varit stadsbyggnadschef i Luleå kommun och före det affärsutvecklingschef för Vatten-
falls tjänstedivision.

Aktieinnehav i Ecoclime: 0

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Position Tidsperiod

Dalkon AB Ordförande Pågående

Vattenfall Service Nord AB Ledamot Under perioden avslutad

Vattenfall Power Consultant AB Ledamot Under perioden avslutad

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Norr-kompetens AB 14 14 Pågående

Northern Mining Products AB 25 25 Pågående

Dalkon AB 100 100 Pågående
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Revisor
Micael Engström 
EY (Ernst & Young) 
Kanalgatan 59 
931 22 Skellefteå

Engström är auktoriserad revisor och medlem i 
FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och 
rådgivare.

Övrig information om styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare

Förutom de bolagsengagemang som ovan redovisats 
ingick Lennart Olofsson i styrelserna för: 

Miwa Bygg AB, vars konkurs avslutades 2012-09-17, 

Lamiroc konkurs avslutad 2010-06-30 samt 

 CP Energy AB, konkurs avslutad 2013-01-09. 
Samtligakonkurser är resultat av ett rekonstruktions-
uppdrag i MIWA koncernen.

Niklas Ekblom var ledamot i Printgruppen i Umeå 
AB, vars konkurs avslutades 2012-07-05. 

Inga familjeband förekommer mellan någon av 
styrelseledamöterna. 

Styrelseledamöterna bedöms besitta tillräckligt 
kunnande och erfarenheter i relevanta företagsled-
ningsfrågor. Ingen av Bolagets nuvarande styrelsele-
damöter har dömts i bedrägerirelaterade mål; varit 
inblandade i konkurs förutom vad som anges ovan, 
tvångslikvidation eller konkursförvaltning i egenskap 
av styrelseledamot eller VD; fått anklagelser eller 
sanktioner från myndigheter eller förbjudits av 
domstol att ingå som medlem i ett bolags styrelse eller 
ledningsgrupp. 

Ingen av Bolagets styrelsemedlemmar har slutit 
något avtal med Bolaget om förmåner efter avslutat 
uppdrag. Varken styrelsens ordförande, styrelseleda-
möter, verkställande direktör, rådgivare eller revisor 
har några privata intressen som kan stå i strid med 
Bolagets policy. 

Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets 
adress: 

Ecoclime Comfort Ceilings AB 
Nygatan 14 
903 27 UMEÅ 

 

Roger Östlin, f -70

Ledamot, oberoende

Roger Östlin är VD för E.ON Mälarkraft AB samt projektchef inom E.ON för uppförande av två kraftvärmeverk i 
Stockholm och har god kunskap om kostnadseffektiva energilösningar för fastigheter och industrier.

Aktieinnehav i Ecoclime: 0

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Position Tidsperiod

Create your 4tune Sweden AB Suppleant Pågående

Högbytorp Kraftvärme AB Ledamot, VD Pågående

Ecoclime Comfort Ceilings AB Ledamot Pågående

E.ON Mälarkraft Värme AB Ledamot, VD Under perioden avslutad
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Aktien och aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 694 253,7 SEK 
fördelat på 6 942 537 fullt emitterade och inbetalda 
aktier. Endast ett aktieslag föreligger. Aktiernas 
kvotvärde är 0,10 SEK. Samtliga aktier ger lika rätt 
till andel i Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt 
överskott vid likvidation.

Varje aktie representerar en röst per aktie vid 
bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad att 
rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda eller 
företrädda aktier vid bolagsstämma. Samtliga aktier 
ger också lika företrädesrätt att teckna aktier vid 
emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstäm-
man, eller styrelsen genom ett bemyndigande från 
bolagsstämma, beslutar om avvikelse från aktieägar-
nas företrädesrätt.

De befintliga aktierna denomineras, och de nya akti-
erna kommer att denomineras, i SEK. De befintliga 

AKTIEÄGARE OCH 
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 

aktierna är inte och har heller inte varit föremål 
för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, 
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte 
förekommit några offentliga uppköpserbjudanden 
avseende Bolagets aktier under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret. Enligt bolagsordningen 
skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 
2 000 000 SEK och antalet aktier skall vara lägst 
5 000 000 st och högst 20 000 000 st.

Ägarstruktur

Ecoclime Comfort Ceilings AB ägs inför föreliggande 
ägarspridning till cirka 83 procent av Celsium Group i 
Umeå AB. Ecoclime har två dotterbolag, Suncore AB 
och Evertech Energy Solutions AB. För ytterligare 
information om bakomliggande ägarstruktur, se 
kapitlet ”Ecoclime idag” på sid 18.

Ägarförhållanden

Ecoclime Comfort Ceilings har  153 aktieägare. Varje aktie i Ecoclime Comfort Ceilings medför en (1) röst vid 
bolagsstämman. Nedan visas de 10 största aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB.

År Händelse Förändring  Förändring  Kvotvärde Totalt Totalt  
  aktiekapita SEK antal aktier SEK  aktiekapital antal aktier

  

29/8 2012 Bolagsbildning 50 000,00 50 000 1,00 50 000,00 50 000

19/10 2012 Nyemission och split 450 000,00 4 500 000 0,10 500 000,00 5 000 000

15/4 2014 Nyemission 149 253,70 1 492 537 0,10 649 253,70 6 492 537

Mars 2016 Apportemission* 45 000,00 450 000 0,10 694  253,70 6 942 537

Mars/April  
2016 Föreliggande  
 nyemission** 300 000,00 3 000 000 0,10 994 253,70 9 942 537

Mars/april  
2016 Övertilldelnings- 
 option*** 83 333 833 333 0,10 1 077 586,70 10 775 870

*) Är genomförd men ej registrerad hos Bolagsverket.  
**) Under förutsättning att föreliggande nyemission blir fulltecknad. 
***) Under förutsättning att föreliggande nyemission blir övertecknad. 

Aktiekapitalets utveckling

Aktieägaravtal

Inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser 
eller motsvarande avtal förekommer mellan några 
av Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt 
inflytande över Bolaget. 

Bemyndigande

Vid extra bolagsstämma den 3 mars 2016 erhöll 
styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera 
tillfällen emittera aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler så att aktiekapitalet ökas inom bolags-
ordningens gränser. Bemyndigandet gäller fram till 
nästa årsstämma. Bemyndigandet registrerades av 
Bolagsverket den 9 mars 2016.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte fastlagt någon utdelningspolicy. 
Bolaget avser att dela ut framtida vinster till aktieä-
garna så snart detta kan ske med hänsyn till resultat 
och Bolagets ekonomiska ställning.

Personaloptioner och incitamentsprogram

Bolaget har inga personaloptions- eller 
incitamentsprogram.

Teckningsoptioner

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner. 

Konvertibla skuldebrev

Det finns inga konvertibla skuldebrev i Bolaget.

Aktieägare per den 31 dec 2015 Antal aktier Röster och aktier %

Celsium Group i Umeå AB 5 373 134 82,76

JLO Invest AB 172 964 2,66

McPaul Invest AB 149 254 2,30

Malin Bodén 144 250 2,22

Folke Frömmert 78 900 1,22

Gold Line Management & Financials AB 40 000 0,62

Anders Olsson 38 841 0,60

Jan Lundberg 30 000 0,46

Marco Giertz 30 000 0,46

Fredrik Schönfeld 29 847 0,46

Övriga (143 st) 405 347 6,24

Summa 6 492 537 100,00

Handelsplats och handel

Ecoclime är sedan februari 2014 noterat på Aktie-
Torget. AktieTorget är ett värdepappersbolag som 
driver en handelsplattform (MTF). AktieTorget 
tillhandahåller ett aktiehandelssystem (INET 
Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissi-
onärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det 
innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är 
listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller 
fondkommissionär. 

Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i 
realtid hos de flesta internetmäklare och på hemsidor 
med finansiell information. Aktiekurser finns även 
att följa på Text-TV och i dagstidningar. 

Överlåtelse

Aktien är inte behäftad med några inskränkningar i 
rätten att fritt överlåtas.

ISIN-kod

Aktiens ISIN-kod är SE0005504164.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare 
kommer att hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 
191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.
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Tvister och rättsliga processer

Bolaget och dess dotterbolag är inte och har inte 
varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeför-
faranden under de senaste 12 månaderna som kan 
eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets 
finansiella ställning eller lönsamhet. 

Transaktioner med närstående

Nedan följer en förteckning över de transaktioner 
som har ägt rum mellan Ecoclime och närstående 
till Bolaget. Transaktionerna har för samtliga år som 
anges nedan skett till marknadsmässiga villkor.

2014

• Ledamoten och VD Lennart Olofsson har erhållit 
ersättning för utlägg för Bolagets räkning med 
253 tkr och från sitt bolag sålt konsulttjänster till 
Bolaget för 280  tkr

• Ledamoten Peter Nygårds har erhållit ersättning 
för utlägg för Bolagets räkning med 4 tkr

• Ledamoten Niklas Ekblom har från sitt bolag sålt 
konsulttjänster till Bolaget för 334 tkr

• Ledamoten Torbjörn Hansson har från sitt bolag 
sålt konsulttjänster till Bolaget för 92  tkr

• Ledamoten Anders Dalstål har erhållit ersättning 
för utlägg för Bolagets räkning med 4 tkr 

• Ledamoten Roger Östlin har inte erhållit någon 
ersättning.

2015

• Ledamoten Lennart Olofsson har erhållit 
ersättning för utlägg för Bolagets räkning med 31 
tkr

• Ledamoten Peter Nygårds har erhållit ersättning 
för utlägg för Bolagets räkning med 5 tkr 

• Ledamoten Niklas Ekblom har från sitt bolag sålt 
konsulttjänster till Bolaget för 214 tkr 

LEGALA FRÅGOR OCH  
KOMPLETTERANDE  
INFORMATION 

• Ledamoten Torbjörn Hansson har erhållit 
ersättning för utlägg för Bolagets räkning med 
14 tkr och från sitt bolag sålt konsulttjänster till 
Bolaget för 82 tkr 

• Ledamoten Anders Dalstål har erhållit ersättning 
för utlägg för Bolagets räkning med 4 tkr 

• Ledamoten Roger Östlin har inte erhållit någon 
ersättning.

Särskilda överenskommelser

Det har inte förekommit särskilda överenskommelser 
med större aktieägare, kunder, leverantörer, eller 
andra parter som på något sätt påverkat val av 
styrelseledamöter eller tillsättande av VD eller andra 
befattningshavare.

Lock-up 

Bolagets grundare har idag inga gällande lock-up 
avtal.

Ersättningar, styrelse, VD och revisor

Styrelsens ledamöter uppbär enligt senaste beslut 
från årsstämman 2015 inget styrelsearvode.

Bolagets revisor erhöll fakturerat arvode med 64 250 
SEK under 2015.

Finansiella arrangemang

Företagsinteckningar

Bolaget har uttagna företagsinteckningar med 
1 000 000 SEK. 

Krediter 

Bolaget har en checkkredit i bank på 1 000 000 SEK.

Säkerheter

Företaget hade per 31 december 2015 ställda säkerhe-
ter om 439 300  SEK i form av bankgarantier, varav 
389 300 SEK för entreprenader och 50 000 SEK till 
Euroclear. 

Försäkringar 

Bolaget har försäkring hos Nordeuropa Försäkring 
AB som omfattar egendom i Bolagets hyrda lokaler, 
verksamhetsansvar, produktansvar, rättsskydd.

Fastigheter och lokaler

Bolaget har ett hyresavtal med Umehem AB för 
kontorslokaler, huvudkontoret, i Umeå.

Tillstånd

Det krävs inga särskilda tillstånd för utövandet av 
Bolagets verksamhet. Bolaget bedömer att det följer 
de lagar, regler, och föreskrifter som verksamheten 
berörs av.

Miljö

Bolagets verksamhet kräver inte några tillstånd.

Garantikonsortium

Ett garantikonsortium har i mars 2016 förbundit sig 
att teckna upp till 15 MSEK av emissionen för det 
fall att emissionen inte tecknas upp till 15 MSEK 
(bottengaranti). Detta motsvarar cirka 83 procent 
av det totala Emissionsbeloppet om cirka 18 MSEK. 
Deltagandet från samtliga garanter är endast reglerat 
genom bindande skriftliga avtal. Inga medel är 
pantsatta eller spärrade för detta ändamål. Ersättning 
till garanterna för lämnade garantier är 10 procent 
av det garanterade beloppet alternativt 12 procent i 
aktier av det garanterade beloppet. Dessa ersättning-
ar regleras kontant eller genom tilldelning av aktier 
efter emissionens avslutande. Av garantierna är 3 
MSEK garanterat av Bolagets huvudägare. För denna 
del av garantin utgår ingen ersättning. Garanternas 
åtagande begränsas till deras relativa andel av det 
totalt garanterade beloppet.

Garant Adress Garantiavtal Antal Garanterat 
  ingånget aktier belopp (kr)

Dividend Sweden Box 7106, 103 87 Stockholm 17 mars 2016 416 667 2 500 000

LMK Ventures Partners AB Box 2025, 220 02 Lund 17 mars 2016 250 000 1 500 000

Capensor Capital AB Box 7106, 103 87 Stockholm 17 mars 2016 166 667 1 000 000

Kristian Wiman Grevgatan 3, 114 53 Stockholm 17 mars 2016 166 667 1 000 000

Arne Grundström Industrig.2A, 112 46 Stockholm 17 mars 2016 166 667 1 000 000

Per Vasilis Torstenssonsgatan 3, 114 56 Stockholm 17 mars 2016 133 333 800 000

BGL Management Box 7106, 103 87 Stockholm 17 mars 2016 83 333 500 000

Degeberga Gästis AB Box 7106, 103 87 Stockholm 17 mars 2016 83 333 500 000

Pronator Invest AB Garvargatan 5, 1tr, 112 21 Stockholm 17 mars 2016 83 333 500 000

Svante Larsson Sörfors 625, 905 88 Umeå 17 mars 2016 83 333 500 000

Olist AB Vilundavägen 17, 184 34 Upplands Väsby 17 mars 2016 83 333 500 000

Patric Sjölund Blockhusvägen 40, 187 46 Täby 17 mars 2016 66 667 400 000

Fredric Crafoord Agnevägen 22, 182 64 Djursholm 17 mars 2016 66 667 400 000

Montana Sweden AB CA Svenssons väg 7, 856 44 Sundsvall 17 mars 2016 50 000 300 000

Hegel AB Tjäderstigen 6, 182 35 Danderyd 17 mars 2016 33 333 200 000

Claes Håkan Sjölund Koltrastvägen 10, 856 53 Sundsvall 17 mars 2016 33 333 200 000

Mikael Rosencrantz Kungsbryggan 1, 179 95 Svartsjö 17 mars 2016 33 333 200 000

Summa   2 000 000 12 000 000

Garanti
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Väsentliga Avtal

Ecoclime har ett hyresavtal med Celsium Facility 
Partners AB vilket omfattar 6 år med en option för 
Ecoclime att förvärva anläggningen där tillverkning-
en idag sker inklusive fastigheten för 25 MSEK vid en 
tidpunkt under hyrestiden som Ecoclime väljer.

Exklusivitetsavtal

Bolaget har ett exklusivt avtal med huvudägarna, 
vilket bla ger Bolaget oinskränkta rättigheter att 
exploatera Suncore AB produktionsteknik avseende 
tillverkning av inomhuskomfortrelaterade tillämp-
ningar såsom produkter inom ut- och återvinning av 
energi. Avtalet kan inte sägas upp av någon part, och 
bygger inte på periodiska löptider eller dylikt. Avtalet 
innehåller heller inte några begränsningar avseende 
geografiska eller nationella marknader.

Upprättande av memorandum

Detta Memorandum har upprättats av Bolagets led-
ning och styrelse. Styrelsen har, så långt det är rimligt 
och möjligt, vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i Memorandum, såvitt de 
vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena 
och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka 
dess innebörd.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är, i samarbete med 
Günther & Wikberg Kapitalförvalning AB, finansiell 
rådgivare till Bolaget med anledning till förestående 
nyemission och har biträtt Bolaget i upprättandet 
av detta Memorandum. GCF erhåller en på förhand 
avtalad ersättning för utförda tjänster. Varken GCF 
eller G&W har några ekonomiska intressen utöver 
detta uppdrag.

Aqurat Fondkommission AB är Bolagets admi-
nistrativa samarbetspartner i nyemissionen och 
mottar anmälningssedlar och teckningslikvider 
samt ombesörjer registrering av aktier på tecknares 
värdepapperskonton. Aqurat Fondkommission AB 

har inga ekonomiska intressen i Bolaget annat än just 
detta uppdrag.

Dokument som införlivas genom hänvisning

De delar av den finansiella informationen som inte 
har införlivats genom hänvisning är antingen inte 
relevanta för en investerare eller återfinns på annan 
plats i Memorandumet.

Företagsfakta

Firmanamn: Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)
Säte: Vilhelmina kommun, Västerbottens län 
Land: Sverige 
Organisationsnummer: 556902-1800 
Bolagsbildning: 2012-07-03 
Juridisk form: Publikt bolag 
Lagstiftning: Svensk rätt och svenska  
aktiebolagslagen 
Adress: Nygatan 14, 903 27 Umeå 
+46 90-77 19 00 
Webb: www.ecoclime.se

Tillgängliga handlingar

Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk 
form på Ecoclimes hemsida, www.ecoclime.se

Kopior av handlingarna hålls också tillgängliga på 
Ecoclimes huvudkontor, Nygatan 14,903 27 Umeå 
under Memorandumets giltighetstid (ordinarie 
kontorstid på vardagar). 

• Ecoclimes bolagsordning

• Ecoclimes årsredovisning för räkenskapsåren 
2013,2014 (inklusive revisionsberättelse)

• Ecoclimes bokslutskommuniké 2015

Tecknare Adress Teckningsåtagande Antal aktier Tecknat  
  ingånget   belopp (kr)

Celsium Group i Umeå AB Storgatan 36, 921 31 Lycksele 17 mars 2016  500 000 3 000 000

Teckningsförbindelser Antal anställda

Nedan följer en förteckning över antalet anställda

2013 0

2014 2

2015 1

Övrig personal är konsulter som utför uppdrag i 
Sverige.

Styrelsens arbetsformer

• Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. 
En styrelseledamot äger rätt att när som helst 
frånträda sitt uppdrag.

• Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda 
arbetsordning. Verkställande direktörens arbete 
regleras genom instruktioner för VD. Såväl 
arbetsordning som instruktioner fastställs årligen 
av Bolagets styrelse. 

• Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor 
beslutas direkt av Bolagets styrelse. 

Uppförandekoden

• Svensk kod för bolagsstyrning skall tillämpas av 
samtliga bolag som har aktier upptagna till handel 
på en reglerad marknadsplats i Sverige. Koden 
behöver således inte tillämpas av Ecoclime. 

Potentiella intressekonflikter

Vissa styrelseledamöter har ekonomiska intressen i 
form av aktieinnehav i Bolaget. Förutom detta förhål-
lande förekommer mellan Bolaget och de personer 
som nämns under rubrikerna Styrelse, Ledande 
befattningshavare och Revisor på sidorna 35-39, 
inga intressekonflikter i samband med Erbjudandet. 
I samband med Erbjudandet som beskrivs i detta 
Memorandum har Göteborg Corporate Finance AB 
anlitats såsom rådgivare vid marknadsföringen av 
Erbjudandet. Därutöver har Aqurat FK AB anlitats 
som emissionsinstitut för att assistera Bolaget med 
den administration som Erbjudandet ger upphov till. 
Göteborg Corporate Finance AB och Aqurat FK AB 
erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda 
tjänster i samband med genomförandet av Erbju-
dandet. Göteborg Corporate Finance AB och Aqurat 
FK AB innehar vid tidpunkten för Memorandumets 
godkännande (den 18 mars 2016), inga aktier i Bolaget 
och har inte heller för avsikt att genom deltagande i 
Erbjudandet, förvärva aktier i Bolaget.

46 47

Ecoclime memorandum v5.indd   46-47 2016-03-24   08:42



för Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Organisa-
tionsnummer 556902-1800 

§ 1 Firmanamn 

Bolagets firma är Ecoclime Comfort Ceilings AB 
(publ). 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Vilhelmina kommun, 
Västerbottens län. 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja produkter, 
tjänster och koncept för energiförsörjning avseende 
kyla och värme samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och 
högst 2.000.000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antal aktier skall utges med lägst 5.000.000 st. och 
högst 20.000.000 st. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio leda-
möter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och 
suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Består styrelsen av 
en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas. 

§ 7 Revisorer 

För granskning av bolaget årsredovisning samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
ska lägst en och högst två revisorer utses. 

BOLAGSORDNING

§ 8 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annon-
sering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets 
hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska 
Dagbladet. 

§ 9 Föranmälan för deltagande på 
bolagsstämma 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 
bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift 
eller annan framställning av hela aktieboken 
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, 
dels göra anmälan till bolaget senast kl. 1600 den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag 
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 
infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

§ 10 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden 
skall förekomma till behandling: 1. Val av ordförande 
vid stämman 2. Upprättande och godkännande 
av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. 
Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 5. 
Godkännande av dagordning 6. 

Föredragning av framlagd årsredovisning och 
revisionsberättelse samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning 
och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) om 
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktör. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och 
revisorerna. 9. Val av styrelse och i förekommande 
fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. 10. 
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 11 Räkenskapsår 

Räkenskapsår är kalenderår. 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämnings-
dagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument eller den 
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 
18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara 
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 
39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Denna bolagsordning har antagits på extra bolags-
stämma 2013-10-15
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Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Nygatan 14 
903 27 Umeå 
Telefon: 090-77 19 00 
E-mail: info@ecoclime.se 

Finansiella rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB 
Prästgårdsängen 11 
412 71 Göteborg 
Telefon: 031-13 82 30 
E-mail: info@gcf.se 

Günther och Wikberg Kapitalförvaltning AB 
Kungsgatan 3 
111 43 Stockholm 
Telefon: 08-503 000 50 
E-mail: info@gwkapital.se

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB 
Kungsgatan 58 
111 22 Stockholm 
Telefon: 08-684 05 800 
E-mail: info@aqurat.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB 
Klarabergsviadukten 63 
111 64 Stockholm 
Telefon: 08-402 90 00

Marknadsplats

AktieTorget 
Mäster Samuelsgatan 42, 3 tr 
111 57 Stockholm 
Telefon: 08-511 68 00

ADRESSER

Revisor

Auktoriserad revisor 
Micael Engström, EY AB 
Kanalgatan 59 
931 22 Skellefteå 
Telefon: 0910-58 58 18 
E-mail: micael.engstrom@se.ey.com
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