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1 Viktig information 

Med ”Energi Komfort” eller ”Bolaget” avses i detta 

memorandum IQS Energi Komfort AB (publ) med 

organisationsnummer 556530-5868. Med 

”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB. Med 

Eminova avses Eminova Fondkommission AB.  

 

Detta Informationsmemorandum (”Memorandum”) 

har upprättats med anledning av erbjudandet att 

teckna aktier i Energi Komfort. Erbjudandet omfattar 

1 250 000 aktier som emitteras utan företrädesrätt 

för befintliga aktieägare och beslutades av styrelsen 

den 2016-05-18 Teckningskurs är 8 kronor per aktie 

(”Erbjudandet”). Vid full teckning uppgår Erbjudandet 

till 10 Mkr. Vid överteckning har styrelsen, vid sidan 

av Erbjudandet, möjlighet att besluta om ytterligare 

emission (”Övertilldelningsemission”) av högst 

250 000 aktier till teckningskursen 8 kronor. 

Tilldelning av eventuella aktier från 

överteckningsoptionen skall ske enligt samma 

principer som i Nyemissionen. 

2 Undantag från prospektskyldighet 
Detta memorandum uppfyller inte kraven på ett 

prospekt och har inte granskats eller godkänts av 

Finansinspektionen. Skälet är att reglerna enligt 2 

kap 4 paragrafen LHF om prospekt inte kräver att 

prospekt upprättas för den nyemission som 

memorandumet avser. Grunden för undantaget är att 

det belopp som sammanlagt ska betalas av 

investerarna under en rullande period av tolv 

månader inte överstiger 2,5 miljoner euro. 

3 Tillämplig lagstiftning 

För detta memorandum gäller svensk lag. Tvist med 

anledning av innehållet i detta memorandum eller 

därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 

avgöras av svensk domstol exklusivt. 

4 Memorandumet tillgängligt 

Memorandumet finns tillgängligt på  

A. Energi Komforts hemsida 

www.energikomfort.se  

B. Eminova Fondkommissions hemsida 

www.eminova.se  

5 Distributionsområde 
Erbjudandet enligt detta memorandum riktar sig inte 

till personer vars deltagande förutsätter prospekt,  

 

erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra 

åtgärder än sådana som följer av svensk lag. 

Memorandumet får inte distribueras till eller inom 

något land där distributionen kräver prospekt, 

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som 

följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra 

regler. Anmälan om teckning av aktier i strid med 

ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. 

6 Uttalanden om framtiden 
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i 

memorandumet återspeglar styrelsen för Energi 

Komforts aktuella syn på framtida händelser samt 

finansiell och operativ utveckling och gäller vid 

tidpunkten för memorandumet. Även om styrelsen för 

Energi Komfort anser att förväntningarna som 

beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är 

rimliga, finns det ingen garanti för att dessa 

framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar 

sig vara korrekta. Presumtiva investerare uppmanas 

att ta del av den samlade informationen i detta 

memorandum och att ha i åtanke att framtida resultat 

och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens 

förväntningar. 

7 Friskrivning 
Memorandumet innehåller information som har 

hämtats från utomstående källor. All sådan 

information har återgivits korrekt. Även om Energi 

Komforts styrelse anser att dessa källor är 

tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, 

varför riktigheten eller fullständigheten i 

informationen inte kan garanteras. Såvitt Energi 

Komforts styrelse känner till och kan försäkra, 

genom jämförelse med annan information som 

offentliggjorts av tredje part varifrån informationen 

hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett 

sätt som skulle göra den återgivna informationen 

felaktig eller missvisande. Eminova är 

emissionsinstitut och har biträtt Energi Komforts 

styrelse vid upprättandet av detta Memorandum i 

samband med Erbjudandet. Innehållet i 

Memorandumet baseras på den information som 

tillhandahållits av Energi Komfort.  

Styrelsen för Energi Komfort är ansvarig för 

innehållet i detta informationsmemorandum. 

Styrelsen för Energi Komfort försäkrar att den har 

vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 

säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, 

såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska 

förhållanden och att ingenting är utelämnat som 

skulle kunna påverka dess innebörd. 

http://www.aktietorget.se/


   

4 
 

8 Övrig Information 

Firma IQS Energi Komfort AB (publ) 

Organisationsnummer 556530-5868 

ISIN-kod aktie SE0008347967 

9 Inbjudan till teckning av aktier 
På basis av ett bemyndigande som gavs till styrelsen 

på Bolagets Årsstämman den 2016-04-28 

beslutade styrelsen vid ett styrelsemöte den 2016-

05-18 att genomföra en nyemission riktad till 

allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget   

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 

625 000 SEK från 1 509 692  SEK till 2 134 692  

SEK genom emission av högst 1 250 000 aktier, 

envar med ett kvotvärde om 0,5 SEK.  

Vid full teckning av aktier kommer Bolaget att 

tillföras 10 Mkr före emissions- och 

garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till 

drygt 1 Mkr. Nyemissionen medför vid full teckning 

att antalet aktier i Bolaget ökar med 1 250 000 

aktier till sammanlagt 4 269 384 aktier.  

Emissionen medför en utspädning om högst 29,28 

% av antal aktier och röster, beräknat som det 

högsta antal aktier som kan komma att utges genom 

emissionsbeslutet dividerat med antalet aktier efter 

genomförd nyemission. För befintliga aktieägare 

som väljer att inte deltaga i emissionen betyder 

detta, vid full teckning, att deras innehav utspäds 

med 29,28.% 

Vid överteckning av Erbjudandet har styrelsen, vid 

sidan av Erbjudandet, möjlighet att besluta om 

ytterligare emission (”Övertilldelningsemission”) av 

högst 250 000 aktier till teckningskursen 8 kronor. 

Tilldelning av eventuella aktier från 

överteckningsoptionen skall ske enligt samma 

principer som i Nyemissionen. 

Energi Komfort har erhållit garantier via ett 

garantikonsortium om totalt 7 Mkr. utgörande 70 % 

av maxbeloppet i emissionen. 

Styrelsen för IQS Energi Komfort inbjuder härmed 

investerare att, i enlighet med villkoren i detta 

memorandum, teckna nya aktier i Bolaget. För 

ytterligare information se avsnittet ”Villkor och 

anvisningar”  

Täby 2016-05-27 

Styrelsen 

 

Motiv för emissionen 

Inför den förväntade starka tillväxten inom 

energibesparing, framförallt i storfastighets-

segmentet, kommer en stor del av emissionslikviden 

att användas till marknadsföring, mässor etc. Då 

strukturen i branschen är fragmenterad kan en del 

av emissionen komma att användas för förvärv. 

Emissionslikviden kommer för övrigt att användas 

för att stärka balansräkningen 

10 VD har ordet 
Vårt mål med Energi Komfort  är att skapa ett starkt 

bolag i bergvärmesegmentet som annars är mycket 

fragmenterat och saknar en innovativ aktör med 

stort kundfokus och långsiktiga kundrelationer.  

Arbetet med Bolaget har varit intensivt under åren 

2012 – 2015 för att återskapa det fina och 

framgångsrika bolag Energi Komfort en gång var. 

Omställningsarbetet har varit arbetsintensivt men 

uppskattat av både leverantörer och kunder. Under 

arbetet har vi haft en löpande dialog med 

leverantörer och kunder för att de ska känna sig 

trygga i samarbetet med bolaget under dessa svåra 

år då omställningen pågått. 

IQS Energi Komfort, som grundades redan 1996, har 

ett extremt väl inarbetat varumärke i segmentet och 

har nu en trygg och stabil plattform med en 

omsättning hittills om ca 27 Mkr, relativt jämnt 

fördelad mellan affärsområdena villa, service och 

fastighet.  

Vi har investerat mycket tid i att digitalisera, 

komplettera och aktivera tusentals kundmappar för 

befintliga kunder. Detta har varit en stor utmaning 

men skapar samtidigt stora värden i bolaget då vi 

fångat upp gamla och nya kunder både vad det 

gäller löpande service, serviceavtal och utbyten. Den 

egna kundbasen innefattar nu tusentals kompletta 

kundkort som genererar löpande intäkter genom ett 

aktivt arbete i marknaden. 

Vi har också moderniserat vårt erbjudande inom 

villasegmentet genom att erbjuda serviceavtal som 

inkluderar fjärrövervakning. Med övervaknings-

plattformen ges förutsättningar för att effektivt och 

kundnära leverera uppkopplade service- och 

övervakningstjänster inom värmepumpsbranschen. 

Energi Komfort är för närvarande marknadsledande 

avseende serviceavtal med fjärrövervakning inom 

villasegmentet. Genom att vara en del av ”Internet 

of Things” är vi också i framkant när det gäller att 

modernisera segmentet. 
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Redan tidigt i omställningsarbetet insåg vi att den 

verkligt stora tillväxten skulle komma från 

fastighetssegmentet, d.v.s. flerbostadshus, 

bostadsrättsföreningar, hotell, kyrkor och 

kommersiella fastigheter. Bolaget var dock inte redo 

2012 för satsningen i någon större skala utan vi 

fokuserade på våra nya och befintliga kunder i 

primärt villasegmentet men har varje år installerat 

ett antal större bergvärmeanläggningar i stora 

fastigheter.  

Vi märker nu, 2016, att tiden är mogen för 

fastighetssegmentet, vi har ett mycket stort antal 

pågående förfrågningar avseende bergvärme-

installationer till fastighetsägare och bostadsrätts-

föreningar. Bolaget har till och med april tecknat 

order uppgående till ca 30 Mkr som ska levereras 

under 2016. 

Fastighetsägare med ett allt större fokus på en 

starkare miljöprofil installerar bergvärme för att 

erhålla billig och närproducerad energi utan 

transmissionsförluster och de tecknar ofta avtal om 

grön el så att den totala miljöpåverkan i princip blir 

0. 

En investering i bergvärme för en fastighet ger idag 

upp till ca 70 % energibesparing och bergvärmen 

kan producera både värme och kyla. Många 

fastighetsägare önskar också ett friare förhållande 

till sin energileverantör än vad ett avtal med 

fjärrvärmeleverantören kan erbjuda. Med 

bergvärme väljer fastighetsägaren själv el-leverantör 

och kan byta när de så önskar. Investeringen i 

bergvärme är ofta återbetald på mellan 6-8 år. 

Värdet på fastigheten ökar baserat på ett förbättrat 

driftnetto. Detta sammantaget gör att en investering 

i bergvärme är utan konkurrens den bästa 

investering en fastighetsägare kan göra för att 

kraftigt minska sina förvaltningskostnader. 

Installationer av större anläggningar kräver större 

ansvar av leverantören och för att kunden ska känna 

sig trygg i ett långsiktigt perspektiv anlitas 

ansvarstagande leverantörer med en egen 

organisation för kontinuitet och kvalitet.  

Energi Komfort har en stabil och kompetent 

organisation som täcker in hela värdekedjan från 

marknadsbearbetning, försäljning, projektering, 

installation och service. Företagets styrka och 

långsiktighet utgår från stabiliteten i den egna 

personalen som garanterar kontinuerligt och 

genuint kvalitetsfokus.  

Genom en listning stärker vi bolagets långsiktiga 

åtagande till de kunder som investerar i 

bergvärmelösningar och säkerställer att kunden har 

en stark partner i den långsiktiga investeringen där 

löpande service, garantier och utveckling spelar in 

för ett effektivt och tryggt ägande över tid. 

Välkommen att teckna aktier i Energi Komfort. 

Pär Lindblad 

Verkställande direktör 

11 Villkor och anvisningar   

På basis av ett bemyndigande som gavs till styrelsen 

på Bolagets Årsstämman den 2016-04-28 

beslutade styrelsen vid ett styrelsemöte den 2016-

05-18 att genomföra en nyemission riktad till 

allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget 

inför listning av bolagets aktie på marknadsplatsen 

Nordic MTF. Vid överteckning av Erbjudandet har 

styrelsen, möjlighet att besluta om ytterligare 

emission (”Övertilldelningsemission”) av högst 250 

000 aktier till teckningskursen 8 kronor. Tilldelning 

av eventuella aktier från överteckningsoptionen 

skall ske enligt samma principer som i 

Nyemissionen. För övrigt på nedanstående villkor:  

Teckningskurs 

Teckningskursen är 8 kronor. Courtage utgår inte  

Teckningspost 

Minsta teckningspost är 700 aktier motsvarande 

5 600 kronor, därefter fritt val. 

Teckningstid 

Teckning av aktier skall ske på nedan angivet sätt 

under perioden 30 maj 2016 till och med den 15 

juni 2016 med rätt för Bolagets styrelse att förlänga 

teckningstiden. 

Emissionsbelopp 

Fulltecknad emission kommer tillföra bolaget, före 

eventuell övertilldelning, högst 10 Mkr före 

emissionskostnader. 

Anmälan 

Anmälningssedel kan laddas ned från 

www.energikomfort.se, och www.eminova.se  

Anmälan är bindande och kan inte återkallas. 

Endast en anmälningssedel per person kommer att 

beaktas och i det fall fler än en anmälningssedel 

insändes kommer enbart den senaste att 

registreras. Ofullständig eller felaktigt ifylld 

anmälningssedel kan komma att lämnas utan 

avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den 

tryckta texten på anmälningssedeln. 
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Anmälan skall senast vara Eminova tillhanda kl. 17 

00 den 15 juni under adress 

Eminova Fondkommission AB 

Biblioteksgatan 3, 3tr 

111 46 Stockholm 

E-post: info@eminova,se / Fax: 08-684 211 29 

Elektronisk anmälan 

Privatpersoner kan även fylla i och skicka in sin 

anmälningssedel elektroniskt. Länk till detta finns 

på Bolagets hemsida www.energikomfort.se 

alternativt på Eminovas hemsida www.eminova.se  

Restriktioner  

På grund av restriktioner i värdepapper-

slagstiftningen i Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, 

Japan, Australien, Hong Kong, Schweiz och USA 

riktas inte erbjudandet till personer med registrerad 

adress i dessa länder. 

Tilldelning 

Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en 

enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna 

för nyemissionen. Styrelsen för Bolaget beslutar om 

tilldelning. Vid eventuell överteckning kommer 

kravet från vald marknadsplats om spridning av 

Bolagets aktier, för att få så bra likviditet i aktien 

som möjligt, att premieras, vilket innebär att 

tecknare kan få se sin teckning reducerad. I det fall 

emissionen fortfarande är övertecknad kommer 

Bolagets befintliga aktieägare att ges förtur.  

Besked om tilldelning  

Besked om tilldelning av aktier sker via utskickad 

avräkningsnota, till postadress som angivits på 

anmälningssedeln. De som inte erhållit tilldelning får 

inget meddelande. 

Betalning 

Betalning kan ske antingen kontant eller genom 

kvittning av fastställd fordran mot bolaget.  

Betalningstid 

Betalning för de nyemitterade aktierna skall 

erläggas 5 bankdagar efter att avräkningsnota har 

skickats ut. 

Leverans av aktier 

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket, 

vilket beräknas ske i juni/juli 2016 bokas aktierna 

ut på angivet VP/depåkonto.  

Offentliggörande av resultat 

Styrelsen kommer genom pressmeddelande att 

offentliggöra resultatet av emissionen efter det att 

beslut om tilldelning skett. 

Rätt till utdelning 

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna 

berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsdagen för 

den utdelning som beslutas närmast efter den 

aktuella nyemissionens registrering. Utbetalning av 

eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear eller, 

avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet 

med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare 

inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på 

Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas 

endast genom regler om preskription. Det föreligger 

inga restriktioner för utdelning eller särskilda 

förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige 

och utbetalning sker via Euroclear (eller 

motsvarande) på samma sätt som för aktieägare 

bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är 

skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock 

normalt svensk kupongskatt. 

Övrig information 

Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande 

som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 

lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något 

offentligt uppköpserbjudande under innevarande 

eller föregående räkenskapsår. Alla aktier berättigar 

till samma andel av Bolagets vinst och eventuell 

utdelning, även vid likvidation. Alla aktier har samma 

röstvärde, en (1) röst per aktie. Aktieägarnas 

rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 

företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera 

styrs av Bolagets bolagsordning vilken är bifogad i 

detta Memorandum. 

12 Viktig information 
Eminova Fondkommission AB är ett värde-

pappersbolag som står under Finansinspektionens 

tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva 

värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden. 

Finansiella instrument som erbjudandet avser har 

inte och kommer inte att registreras i något annat 

land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas 

till försäljning i något annat land där deltagande 

skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering 

eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller 

strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse 

i sådant land. 
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Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel 

befullmäktigar Eminova att för undertecknads 

räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella 

instrument enligt villkoren som utformats för 

erbjudandet.  

Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel 

omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- 

och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och 

teckningsperiod framgår av den information som 

utgivits i samband med erbjudandet. 

Genom anmälan i detta erbjudande blir 

undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova 

kommer därför inte att kundkategorisera de som 

tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte 

heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) 

om värdepappersmarknaden avseende teckning av 

värdepapper i erbjudandet.  

I den information som utgivits i samband med 

erbjudandet framgår de risker som följer med en 

investering i de finansiella instrument som avses. 

Den som avser teckna finansiella instrument i 

enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga 

läsa igenom den information som utgivits. Priset för 

de finansiella instrument som avses framgår av den 

information som utgivits i samband med 

erbjudandet.  

Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom 

skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i 

samband med de finansiella instrument som 

erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs 

av Eminova. 

Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband 

med anmälan behandlas av Eminova enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av 

personuppgifter kan även ske hos andra företag 

som Eminova eller emittenten samarbetar med. 

Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i 

telekommunikations- eller posthantering i samband 

med teckning genom betalning eller inlämnande av 

anmälningssedel. 

VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället 

för anmälan. 

Klagomål med anledning av Eminovas hantering av 

order genom undertecknad anmälningssedel kan 

insändas per post till Eminova Fondkommission AB, 

Biblioteksgatan 3, 3tr 111 46 Stockholm. 

Vid en eventuell reklamation mot Eminovas 

utförande av order ska detta ske inom skälig tid. 

Rätten att kräva ersättning eller att göra andra 

påföljder kan annars gå förlorad. 

Vid en eventuell tvist med Eminova kan 

konsumenter vända sig till Allmänna 

reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 

Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se. 

Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas 

på erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig 

domstol. 

13 Verksamheten i korthet 

Affärsidé  

Energi Komfort ska till marknaden offerera miljö- och 

energibesparing och ansvara för hela värdekedjan 

från marknadsföring, inköp och försäljning till 

installation av energibesparande värme- och 

kylprodukter och bergvärme samt förebyggande- och 

efterservice. 

Kundregister 

Bolaget har 15 000 kundkontakter och har gjort 

10 000 installationer. Efter ett omfattande 

registerarbete med de c:a 10 000 tidigare gjorda 

installationerna finns idag c:a 5 000 kundmappar 

sorterade, inkluderande datum för installationen, 

modell etc. Detta register ger bolaget en unik bas och 

kunskap för att, via utskick, direktkontakt etc. 

erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar. Detta 

register är internt värderat till ca 10-15 Mkr. 

Serviceavtal 

Energi Komfort har de senaste åren målmedvetet 

erbjudit sina kunder inom både villa- och 

fastighetssegmentet serviceavtal, som ger en stabil 

och återkommande intäktsström. Bolaget har idag 

närmare 600 serviceavtal och kommer avsätta 

resurser att kraftig öka denna lönsamma 

verksamhet. 

Fjärrövervakning   

Bolaget är en de få i sin bransch som erbjuder, 

framförallt fastighetskunder, fjärrövervakning av de 

installerade anläggningarna. Detta ger kunderna en 

tryggare, säkrare och stabilare driftsekonomi. 

Bolaget kommer även här avsätta resurser till att 

kraftigt öka denna lönsamma verksamhet. 
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Kundfokus och Personalfokus 

Energi Komfort ska ha segmentets mest nöjda 

kunder 

Energi Komfort ska ha segmentets bästa 

kundservice 

Energi Komfort ska ha segmentets mest nöjda 

personal 

Energi Komfort i korthet 

Verksamma sedan 1996.  

Bolaget har 15 anställda och 5 konsulter. 

Omsättning 2015 uppgick till 27 Mkr, fördelad på 

affärsområdena Villa, Service och Fastighet. För 

ytterligare finansiell information se under punkten 

Finansiell Information.  

Bolaget är i slutfasen att kvalitetssäkra 

verksamheten genom införande av FR2000 som 

innehåller krav på integrerat ledningssystem för 

kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetens-

försörjning.  

Fastighetssegmentet 

Energi Komfort definierar segmentet fastighet som 

flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, skolor, 

industrilokaler, kyrkor, hotell etc. Detta är en ny stor 

kundgrupp som beräknas växa mycket snabbt under 

de närmaste åren. I vårt närområde återfinns bland 

annat ca 10 000 bostadsrättsföreningar, som 

motsvarar ett marknadsvärde för bolagets produkter 

och tjänster om ca 15 miljarder kronor. 

Villasegmentet 

Villasegmentet för nya installationer är relativt 

mättat och under stor priskonkurrens. 

Utbytesmarknaden, som är lättare och går 

förhållandevis snabbt, växer. Under 1990-talet och 

framåt har antalet småhus som installerat 

värmepumpar stadigt ökat. 2013 fanns någon form 

av värmepump i 997 000 småhus i landet, vilket 

motsvarar 52 procent av samtliga småhus. 

Servicesegmentet 

Bolaget får många serviceförfrågningar via de 

många installationerna bolaget gjort genom åren, 

och på samtliga levererande maskiner återfinns 

kontaktinformation till Energi Komfort. Reparationer 

och underhåll sker löpande och bokas upp i takt med 

att de kommer in. 

Genom att teckna ett långsiktigt serviceavtal får 

kunden löpande service på sina anläggningar 

alternativt välja att boka vid behov. Serviceavtal med 

fjärrövervakning erbjuds både kunder i 

Villasegmentet och Fastighetssegmentet.  

Produkter & Tjänster 

Bolaget erbjuder Produkter och Tjänster till 

verksamhetsområdena Villa och Fastighet 

De produkter som säljs och installeras är 

värmepumpar, från enkla luft/luft utrustningar till 

större bergvärmeanläggningar, frånlufts-

återvinningsanläggningar, solcellsanläggningar som 

minskar energiförbrukningen i fastigheter.  

Energi Komfort erbjuder marknaden samtliga 

produkter ur IVT´s sortiment. IVT har ett av 

marknadens mest konkurrenskraftiga produktutbud, 

där samtliga värmepumpar har topp- presterande 

värmefaktor (COP).  

”Värmepumpen hämtar sin energi från naturen och 

dess energi klassas som förnyelsebar. Energi från 

solen lagras i berget, jorden, luften och vattnet. Det 

är alltså en helt naturlig energikälla som vi utnyttjar. 

Det blir strängare och strängare krav på vår 

energianvändning i byggnader. EU har slagit fast att 

vi ska minska den med 20 % till år 2020. När det 

gäller uppvärmning är värmepumpar ett av de 

miljömässigt och driftekonomiskt absolut bästa 

alternativen. 

Olika energikällor belastar vår miljö olika mycket. 

Väljer man en värmepump gör man en stor insats för 

miljön, eftersom 60-80% av energin kommer direkt 

från solen och således inte innebär någon 

miljöbelastning alls. Väljer man då grön el, d v s el 

producerad enbart från förnyelsebara energikällor, 

blir bidraget till växthuseffekten i princip noll. Väljer 

man att installera värmepump, tar man samtidigt 

ansvar för vår gemensamma miljö.” Källa SKVF 

(SVEP). 

Marknadspotential 

Med ett aktivt marknadsarbete och en geografiskt 

effektiv organisation bör ytterligare närområden 
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kunna anslutas till Energi Komforts 

marknadsområde. Bolagets fokus ligger på 

Stockholm/Mälardalen, som har den starkaste 

ekonomiska utvecklingen i Sverige. Mälardalen står 

för hälften av Sveriges BNP. BNP/capita ligger också 

mycket högre i Mälardalen än övriga delar av landet. 

Energi Komforts ambition är att växa organiskt, men 

i det fall geografiskt lämpliga förvärvsmöjligheter 

materialiseras kan detta vara av intresse. 

Marknaden för värmepumpar i Sverige beräknas 

idag till ca 6,5 miljarder SEK, där Nibe och IVT står 

för c:a 80% tillsammans. Historiskt har båda 

leverantörerna fokuserat på Villamarknaden. 

I flerbostadshus är fjärrvärme det vanligaste 

energislaget för uppvärmning och uppgick till totalt 

23 TWh under 2013. Elvärme stod för endast drygt 1 

TWh och användningen av olja uppgick till 0,2 TWh. 

Även i lokaler är fjärrvärme vanligast för 

uppvärmning och varmvatten. Fjärrvärme-

användningen var 18 TWh 2013. 

El används näst mest och uppgick till 3,3 TWh. 

Oljeanvändningen för uppvärmning och varmvatten 

fortsätter att minska även i lokaler. Totalt under 

året var användningen av olja motsvarande 0,5 

TWh. Källa: Energimyndigheten. 

Graf nedan, Energianvändning för uppvärmning och 

varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler 

2013, TWh 

 

Energi Komfort har utgått ifrån att 

Fastighetssegmentet kommer att ha samma 

tillväxtkurva som Villasegmentet tidigare hade och 

att vi nu befinner oss precis i början av motsvarande 

tillväxtför för större fastigheter. 

”Det har genom åren installerats bergvärme i ca 50 

% av Sveriges småhus, d.v.s. ca 1 000 000 småhus. 

Sammanlagt sparar de ca 10 miljarder SEK per år. 

De över en miljon installerade värmepumparna i 

Sverige har tekniskt sett sparat energi motsvarande 

två kärnkraftverk eller 1,5 miljoner kubikmeter olja. 

Den totala energiförbrukningen i Norden skulle 

minska med hela 43 % om alla hushåll valde att 

värma upp hus och tappvatten med en värmepump” 

(Källa IVT) 

Fastighetssegmentet i Sverige har en mycket stor 

marknadspotential, och omfattar ca 41 TWh, där ca 

80 % idag är fjärrvärme. På samma sätt som 

tillväxten för fjärrvärme varit dominerande i 

fastighetssegmentet de senaste 10-20 åren 

kommer bergvärme att kunna vara det de 

kommande 10 – 30 åren.  

Skillnaderna mellan olika kommunernas 

fjärrvärmepris är dock stora då fjärrvärme i Sverige 

består av ett stort antal lokala fjärrvärmesystem. Det 

är därför svårt att dra några generella slutsatser om 

orsakerna till prisutvecklingen för fjärrvärme. De 

ökade fjärrvärmepriserna och inlåsningen gör att 

användarna söker andra alternativ, och där kommer 

bergvärme in naturligt. Speciellt där bergvärme är ett 

billigare och miljövänligare alternativ. 

Nästan 60 procent av energianvändningen till 

bostäder används för uppvärmning och varmvatten 

där bergvärme är det energibesparingsmässiga klart 

bästa alternativet.  

Energi Komforts mål är att installera effekt 

motsvarande 2-3 MWh bergvärme (och 

motsvarande) per år av ca de 16 TWH. Energi 

Komfort installerade 2015 bergvärme som 

producerar 1,5 MWh 2015. 

Marknaden i Sverige förbrukar ca 41 TWh, varav i 

Mälardalen uppskattas till 40 % av detta, dvs. ca 16 

TWh (16 000 000 000 kWh), av vilket Energi Komfort 

beräknar att täcka 3 MWh. Detta motsvarar en 

omsättning om ca 30-40 MSEK per år enbart i i 

fastighetssegmentet. 
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Kunden 

Bland Energi Komforts kunder märks villaägare, 

fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, både i 

segmentet nyproduktion och vid energi-

effektivisering i äldre fastigheter. Historiskt har fokus 

legat på Villasegmentet men Bolaget skiftar nu 

fokusen till Fastighetssegmentet. 

Energi Komfort är inställda på att skapa lojala och 

nöjda kunder. Detta genom omfattande kampanjer, 

utskick, informationsträffar, kundundersökningar 

och deltagande på mässor.  

Energi Komfort ska ha Sverige mest nöjda kunder i 

segmentet, och ha Sveriges bästa kundservice i 

segmentet. 

Grant Thornton konstaterar i en Fastighetsrapport 

2014 att ”energikostnaderna är en stor utgiftspost 

för många fastighetsbolag, i snitt utgör den 40 % av 

de totala driftsbudgetarna”. 

Kunderna kan minska sina energiinköp med 50-70% 

genom en installation av bergvärme i sin fastighet. 

 

Grafen ovan visar effekten av att byta från 

fjärrvärme till bergvärme. I detta exempel från en 

bostadsrättsförening om ca 2700 kvm sparar 

föreningen 60% av energiinköpen trots att de 

fortfarande använde fjärrvärme i inledningen av 

året. 

I grafen nedan ser vi utfallet av en installation av 

bergvärme i en privat flerbostadsfastighet i centrala 

Stockholm på ca 3700 kvm. Fastigheten använde 

sig tidigare av fjärrvärme, energibesparingen är för 

halva året närmare 60%. 

 

Med hjälp av Energi Komforts tjänst, serviceavtal 

med fjärrövervakning. säkerställer vi att kunderna 

uppnår uppskattade besparingar så att 

investeringen är lönsam och trygg. 

Konkurrenter 

Segmentet är förhållandevis fragmenterat med 

många mindre aktörer. 

Profilen på aktörerna är rätt likartad och typiskt är en 

mindre rörfirma som har växt sig lite större, upp till 

kanske 5-20 personer, men ett flertal konkurrenter 

har få eller ingen anställd vilket naturligtvis är en stor 

risk för kunderna. Något egentligt aktivt samordnat 

marknadsarbete görs normalt inte av dessa bolag 

utan de får en del leads från IVT eller från gamla 

referenskunder.  

Styrkan i de mindre aktörernas modell ligger ofta i att 

de snabbt kan anskaffa de resurser som behövs, för 

att sedan skala bort dessa när inget arbete finns. En 

svaghet i samma erbjudande är bristen på 

kontinuitet, speciellt avseende långa garantitider 

och service mot slutkund. 

Energi Komforts erbjudande är stort engagemang, 

hög kvalitet och långsiktig service, oavsett om det 

avser garantifrågor eller skador. Vår övertygelse är 

att våra kunder vill ha en stark och välorganiserad 

leverantör för att säkerställa en säker och långvarig 

drift av sin anläggning.  

På grund av att volymerna tidigare år minskat kraftigt 

i Villasegmentet finns i den marknaden en viss 

priskonkurrens. Energi Komfort har dock en stor 

fördel i och med att Bolaget, som ett av de äldsta i 

bransch, tidigare gjort c:a 10 000 installationerna,  

 -
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Försäljning och Marknadsföring 

Försäljningsarbetet avseende Villa baseras på leads, 

referenser, annonsering, DM-utskick, mässor och 

sökningar via internet. 

De nya segmenten avseende Fastigheter bearbetas 

via direktkontakt med potentiella kunder, genom 

diverse aktiviteter, som mässor, men inte minst 

viktigt via det egna nätverket. Detta segment av 

marknaden är relativt obearbetat och mycket stort, 

ca 16 TWh i Stockholm-Mälardalen. Med dagens 

effektivare värmepumpar, fjärrövervakning och 

ökade energikostnader blir driftkalkylen vid ett 

utbyte av värmesystem mycket fördelaktig, med 

minskade energiinköp upp till 70 %. Av dessa skäl är 

det vår bedömning att tiden nu är inne för 

fastighetssegmentet och det finns en mycket stor 

framtida potential i detta segment.  

Organisation 

Energi Komfort är idag organiserat enligt klassisk 

modell baserad på kundens profil. Detta för att 

bättre möta de olika specifika frågeställningar som 

blir aktuella vid försäljning och projektering. 

Bolagets ledning består av VD och ekonomiansvarig. 

Produktionsplanering sker löpande i samråd med 

serviceavdelningen som består av fem service- och 

kyltekniker samt tre montörer som installerar 

värmepumpar. 

 

Det finns totalt 15 fast anställda i bolaget och fem 

inhyrda konsulter. 

Bolaget initierar nu en kontinuerlig 

rekryteringsprocess för att klara den nu påbörjade 

expansionen. 

Bolaget har två helägda dotterbolag IQS Energi 

Komfort Villa som inte bedriver någon verksamhet 

och Installnet AB som äger de under åren uppbyggda 

kundmapparna och serviceavtalen och som mot en 

licensavgift om 100 000 kronor per månad upplåter 

rätten till moderbolaget att utnyttja dessa tillgångar. 

Historik 

Bolaget hamnade i ekonomiskt trångmål 2011 och 

via Danske Bank överläts verksamheten till Ampliato 

Asset Management AB i slutet på 2011. 

2012 fastställde Ampliato tillsammans med Danske 

Bank en ny strategi som innefattade starkt fokus på 

Fastighetssegmentet i framtiden. 

Hela bergvärmebranschen har lidit av en kraftig 

nedgång i volymerna från 2011 och framåt. 

Marknaden för Villa har börjat återhämta sig, dock 

från en förhållandevis låg nivå.  

Den framtida tillväxten ligger primärt i segmenten 

Fastighet och Service.  

Styrelsen har i bokslutet 2014 rensat ur så mycket 

som balansräkningen möjligtvis kan klara, därav den 

stora förlusten 2014.  

Omsättning för 2015 blev 27 Mkr med en förlust om 

3,5 Mkr. 

Bolaget har för 2016 budgeterat en stabil och 

växande intäktsström från fastighetssegmentet med 

förbättrade vinstmarginaler. 

Villa och Service ligger kvar på samma nivåer som 

tidigare år. Lönsamheten förbättras dock genom 

förbättrad ekonomisk kontroll och styrning. 

I takt med att Fastighetssegmentet växer ökar även 

omsättningen i Service med hjälp av mer omfattande 

serviceavtal och serviceåtgärder. 

Finansiering 

Vid Ampliatos övertagande av ägandet 2011/2012 i 

samarbete med Danske Bank gjordes inga ackord 

utan merparten av de skulder som fanns i 

verksamheten har återbetalats löpande sedan 

2012. Skulderna uppgick vid övertagandet till ca 6-7 

Mkr vilket varit betungande men samtidigt har Energi 

Komforts rykte i branschen värnats och vi har idag 

ett mycket gott samarbete med samtliga 

VD
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leverantörer. Under åren 2013-2015 har 

verksamheten tillförts kapital via nyemissioner 

uppgående till sammanlagt 10,7 Mkr 

Energi Komfort har i januari 2016 genomfört 

ytterligare en företrädesemission på 6,7 Mkr varav 

4,3 Mkr betalats via kvittning av lån vilket påtagligt 

har stärkt balansräkningen. Det är styrelsens 

uppfattning att denna emission var ett slutsteg i den 

s.k. turn-around processen som bolaget genomgått. 

Ytterligare kapitalanskaffning för framåtriktade 

satsningar sker i samband med noteringen på Nordic 

MTF och på villkor som presenteras i detta 

Memorandum. 

14 Aktiekapital och Ägarförhållanden  

Efter genomförda kapitalanskaffningar ser ägarfördelning bland de större ägarna idag ut enligt nedanstående 

uppställning. Tillsammans äger de tre största aktieägarna 35,72 % före den nu erbjudna emissionen. 

De största ägarna är på olika sätt aktiva i bolagets utveckling. 

 

Aktieägare Antal aktier 

Före emissionen 

Kapital-och Röstandel 

Före emissionen 

Antal aktier 

Efter emissionen* 

Kapital-och Röstandel 

Efter emissionen* 

DEAB Holding AB 530 389 17,57 % 530 389 12,42 % 

Ampliato Asset Mgmnt AB 286 304 9,48 % 286 304 6,71 % 

Capensor Capital AB 261 864 8,67 % 261 864 6,13 %  

Myacom Investment AB 200 000 6,62 % 200 000 4,69 % 

FörvaltningsAB Kanalen 150 000 4,97 % 150 000 3,51 % 

Managementbolaget Norén AB 150 000 4,97 % 150 000 3,51 % 

Olafsson AtWork Consulting AB 150 000 4,97 % 150 000 3,51 % 

FG Konsult AB 150 000 4,97 % 150 000 3,51 % 

Louis de Geer 136 000 4,50 % 136 000 3,19 % 

Övriga 26 aktieägare 1 004 827 33,28 % 1 004 827 23,54 % 

Denna emission   1 250 000 29,28 

TOTALT 3 019 384 100,00 % 4 269 384 100,00 % 

*Ägarförhållanden ovan efter den föreslagna emission och under förutsättning att den blir fulltecknad 
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Aktiekapitalets utveckling sedan 2011-12-31 

  Förändring Summa Förändring  Totalt 

Händelse Datum antal aktier antal aktier aktiekapital aktiekapital 

Övertagande via 

Danske Bank 

2011-12-31 22 000 22 000 0 399 960 

Nyemission 2013 75 000 97 000 1 363 675 1 763 635 

Nyemission 2014 72 464 169 464 1 317 977 3 081 612 

Nedskrivning AK via 

kvotvärdet 

2014 0 169 464 -2 864 220 217 392 

Nyemission 2014 28 248 197 712 375 744 593 136 

Nyemission  2014 62 992 260 704 188 976 782 112 

Nyemission 2015 521 408 782 112 1 564 224 2 346 336 

Nyemission  2016 2 237 272 3 019 384 6 711 816 9 058 152 

Nedskrivning AK via 

kvotvärdet 

2016 0 3 019 384 -7 548 460 1 509 692 

 

Aktiekapitalet i Energi Komfort uppgår till 1 509 692 

SEK fördelat på 3 019 384  aktier med ett kvotvärde 

om 0,5 SEK per aktie. Enligt nu registrerad 

bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 

1 500 000 SEK och högst 6 000 000 SEK. Antalet 

aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 

000 aktier. Den bolagsordning som antogs på extra 

bolagsstämma den 2016-03-11 återfinns i detta 

Memorandum. 

Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar 

och vinst. Bolagets aktier är denominerade i SEK och 

har utgivits enligt svenskt rätt. Alla aktier har samma 

rösträtt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida 

emissioner. Varje aktie medför lika rätt till 

vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid 

likvidation. Inga restriktioner finns avseende 

eventuell utdelning annat än vad som följer av 

svensk rätt.  

Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats 

till följd av budplikt, inlösenrätt eller 

lösningsskyldighet. Aktierna har heller inte varit 

föremål för offentligt uppköpserbjudande. Aktierna 

är registrerade i elektronisk form i enlighet med 

avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken 

kommer föras av Euroclear. Aktiens ISIN-kod är 

SE0008347967 Aktiekapitalets utveckling från och 

med 2011 framgår i tabellen ovan. 

 

 

Aktiebaserade incitamentsprogram 

Det finns för närvarande inga särskilda system eller 

incitamentsprogram för personalens förvärv av 

aktier eller liknande. 

Teckningsoptioner 

Det finns för närvarande inga optionsprogram. 

Konvertibla skuldebrev 

Bolaget har 2015 utgivet ett konvertibelt skuldebrev 

på 2,2 Mkr tecknat av DEAB Holding AB och med 

förfall, alternativt konvertering, 2016-12-31. 

Konvertibellånet löper med 7,5 % årlig ränta och 

konverteringskursen är 23,80 kronor. 

Utdelningspolicy 

Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy och de 

senaste 5 åren har ingen utdelning lämnats. Den 

som på avstämningsdagen för utdelning är införd i 

den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att 

motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan 

nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på 

utdelningsbeloppet och begränsas endast genom 

regler om preskription. Vid preskription tillfaller 

utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga 

restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden 

för aktieägare bosatta utanför Sverige och 

utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som 

för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som 
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inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 

dock normal svensk kupongskatt. 

Handel i aktien 

Bolagets styrelse har ansökt om att lista bolagets 

aktier till handel vid Nordic MTF. Första handelsdag 

är beräknad till månadsskiftet juni/juli 2016. 

Styrelsen har inte kännedom om någon handel med 

bolagets aktie på annan marknadsplats och har inte 

ansökt om handel på annan marknadsplats. 

Likviditetsgarant 

Bolaget har för avsikt att anlita en likviditetsgarant 

som har till uppgift att se till att skillnaden mellan 

sälj- och köpkursen inte blir för stor. 

Bemyndiganden 

Vid årsstämman den 28 april 2016 erhöll styrelsen 

följande bemyndiganden: 

1. Stämman beslutade enhälligt bemyndiga 

styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 

fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka 

bolagets aktiekapital med högst 1 250 000 SEK 

genom utgivandet av högst 2 500 000 aktier. 

Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, 

teckningsoptioner och konvertibler med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med 

bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med 

villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 

aktiebolagslagen.  

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall 

ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga 

bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt 

detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att 

teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna 

fatta beslut om emission med avvikelse från 

aktieägares företrädesrätt och/eller med 

bestämmelse om apport- och kvittningsemission 

eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall 

kunna emittera aktier i syfte att införskaffa externt 

kapital till bolaget samt utöka bolagets antal 

aktieägare. 

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att 

vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan 

komma att vara nödvändiga i samband med 

registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear 

Sweden AB. 

2. Stämman beslutade enhälligt bemyndiga 

styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden 

fram till nästa årsstämma fatta beslut om utgivande 

av teckningsoptioner mot kontant betalning med 

avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Om 

bemyndigandet utnyttjas skall erbjudande om 

teckningsoptionerna riktas mot nuvarande och 

framtida personer med ledande befattningar inom 

Bolaget. Utnyttjande av mandatet får ej innebära en 

utspädning av bolagets aktiekapital med mer än 

maximalt 5 %. 

Lockup-avtal 

Huvudägarna har för avsikt att fortsätta verka aktivt 

för och kvarstå som ägare i Bolaget. De största 

ägarna, i bolaget kommer undertecknat frivilliga 

avtal som stipulerar att de under de första tolv 

månaderna efter listning på Nordic MTF kommer 

behålla minst 80 % av sitt innehav. Efter denna 

tolvmånadersperiod är de inte längre bundna av 

denna så kallade lockup. 

15 Plan för 2016 

Verksamheten ställer om mot huvudsakligen 

Fastighetssegmentet definierat som kommersiella 

fastigheter, bostadsrättsföreningar, industrilokaler, 

kyrkor, hotell mm och Service, utan att tappa fokus 

på Villasegmentet. 

Omsättningen i Fastighetssegmentet och Service 

(inklusive fjärrövervakning) är 2016 i kraftig tillväxt. 

Genom ett aktivt arbete i marknaden etablerar sig 

Energi Komfort som den självklara partnern i 

energieffektiviseringsprojekt i första hand i 

Stockholmsregionen och Mälardalen. 

I sin roll som Projektledare har Energi Komfort 

etablerat långtgående samarbeten i Stockholm och 

Mälardalen med små och medelstora partners för 

VVS installation, Ventilation, Plåt, Energi Deklaration, 

Dokumentation, Utredningar, Undermätning, Drift, 

etc. 

Omsättningen från bostadsrättsföreningar och 

kommersiella fastigheter ökar dramatiskt under 

2016. Kunderna kommer från pågående kontakter, 
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nya kontakter genom aktieägare och via referenser. 

Segmentet är mycket lönsamt och stabilt. 

Service har fokus på att teckna långsiktiga 

serviceavtal och fjärrövervakningsavtal. I 

fjärrövervakningen ingår service som ett delmoment. 

Service visar en mycket god lönsamhet.  

Ett intensifierat arbete med eftermarknaden har 

påbörjats. Resultat visar sig i fler Serviceavtal och 

avtal om Fjärrövervakning. 

Budget 2016 

Det kan noteras att i bolagets fastställda budget för 

2016 med en omsättning på 40 Mkr har 

omsättningen i Fastighetssegmentet budgeterats till 

17 Mkr. Under perioden jan – april har bolaget 

tecknat order inom detta segment motsvarande ca 

30 Mkr för leverans under 2016. 

I ljuset av detta är det styrelsens uppfattning att 

uppnå budgeten för 2016 är ett högst rimligt 

antagande. 

Vinstmarginalen för 2016 är beräknad till c:a 10% 

Generellt gäller att Villamarknaden sakta återhämtar 

sig, dock med stark prispress, vilket gör att 

Fastighetssegmentet och Service är mer intressant. 

Vision 2017/2018 

Energi Komfort är Sveriges ledande företag i 

segmentet Energieffektivisering med hjälp av 

bergvärme, solenergi och närliggande lösningar. 

Ett eller flera förvärv för geografisk expansion är 

genomförda. 

2018 har bolaget stora möjligheter att positionera 

sig som det ledande bolaget i Sverige inom sitt 

segment. 

16 Fem skäl till att investera i Energi Komfort 

 

1. Marknaden för energisparande, uppkopplade (Internet of Things) och miljövänliga produkter 

står inför en stor tillväxt och utvecklingen drivs på av både EU-direktiv och nationella lagar. 

 

2. Bolaget har en betydande tillgång i dels ett kundregister på 15 000 kunder, primärt villa, och 

dels ett starkt växande antal fastighetskunder, både avseende installationer och serviceavtal 

med fjärrövervakning via internetapplikationer. 

 

3. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar står inför krav på investeringar för att minska sina 

kostnader.  Då c:a 40 % av en fastighets förvaltningskostnader är uppvärmning (Källa; Grant 

Thorntons Fastighetsrapport 2014) och besparingspotentialen vid en bergvärmeinstallation 

kan uppgå till 50-70 % kommer detta segment att öka kraftigt i många år framåt. 

 

4. Förbrukningen avseende uppvärmning och varmvatten i den svenska fastighetsmarknaden är 

41 TWh på årsbasis och i Stockholm/Mälardalen ca 16 TWh. Energi Komfort vill installera 

värmepumpar om ca 2000-3000 kWh/år, vilket motsvarar en omsättning om 30 – 45 MSEK 

i nyinstallation. Detta motsvarar ca 0,2-0,3 % av den totala energiförbrukningen i segmentet. 

 

5. Bolaget har 2016 redan tecknat order för ca 30 Mkr motsvarande ca 1000 kWh i 

fastighetssegmentet och har flera avtal under förhandling. 
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17 Finansiell information i sammandrag 

Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information i sammandrag för Bolaget avseende räkenskapsåren 

2013, 2014, 2015 samt den för detta ändamål upprättade finansiella redovisningen för januari-mars 2016 vilken 

inte är reviderad av bolagets revisor. Informationen är, med undantag för kassaflödesanalysen, hämtad från 

Bolagets reviderade årsredovisningar och reviderade delårsrapport vilka har upprättats enligt Bokföringsnämndens 

allmänna råd och den svenska årsredovisningslagen. Kassaflödesanalysen nedan har tagits fram med anledning 

av upprättandet av Memorandumet. Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans 

med Energi Komforts reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2013, 2014 och 2015 

och för detta ändamål upprättade finansiella redovisning för perioden januari-mars 2016, vilka har införlivats i 

Memorandumet genom hänvisning. 

Firmanamn IQS Energi Komfort AB (publ) 

Säte Täby kommun, Upplands län 

Organisationsnummer 556530-5868 

Datum för bolagsbildning 1996-03-21 

Nuvarande firmas registreringsdatum 2005-01-26 

Land för bolagsbildning Sverige 

Lagstiftning Svensk rätt 

Kontaktuppgifter Tillverkarvägen 16, 187 66 Täby 

Telefon +46 (0) 8 588 671 50 

E-post info@energikomfort.se  

Webbplats www.energikomfort.se 

Bolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. Införlivade dokument skall läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument 

finns tillgängliga på bolagets kontor: IQS Energi Komfort AB (publ), Tillverkarvägen 16, 187 66  Täby samt på 

bolagets hemsida www.energikomfort.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@
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Resultaträkning Koncern*    

Belopp i kr 2016 2015-01-01- 2014-01-01- 

  Q1 2015-12-31 2014-12-31 

    

Nettoomsättning 6 670 682 26 663 277 25 509 884 

Övriga rörelseintäkter 2 736 - 1 622 500 298 190 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 6 673 418 25 040 777 25 808 074 

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter - 2 771 315 - 15 772 312 - 15 337 704 

Övriga externa kostnader - 1 260 495 - 8 915 671 - 5 801 493 

Personalkostnader - 2 504 674 - 9 730 504 - 10 225 159 

Av/nedskrivningar av materiella och    

immateriella anläggningstillgångar - 250 000 - 57 267 - 1 449 676 

Övriga rörelsekostnader - - 6 045 - 

Summa rörelsekostnader - 6 786 484 - 34 481 799 - 32 814 032 

    

Rörelseresultat - 113 066 - 9 441 022 - 7 005 958 

    

Finansiella poster    

Resultat från övriga värdepapper och fordringar    

som är anläggningstillgångar - 100 000 100 000 

Ränteintäkter och liknande resultatposter - 103 4 751 186 

Räntekostnader och liknande resultatposter - 114 489 - 1 087 791 - 745 910 

Summa finansiella poster - 114 592 - 983 040 - 645 724 

    

Resultat efter finansiella poster - 227 658 - 10 424 062 - 7 651 682 

    

Bokslutsdispositioner - - - 

Resultat före skatt - 227 658 - 10 424 062 - 7 651 682 

    

Skatter - 4 100 036 - 

Årets resultat - 227 658 - 6 324 026 - 7 651 682     
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Balansräkning Koncern*       

Belopp i kr Q1 2016 2015-12-31 2014-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar             5 380 320                 5 630 320                 5 520 000     

Förbättringsutgifter på annans fastighet                            -                                  -                         23 497     

Inventarier, verktyg och installationer                   18 766                       18 766                       52 536     

Summa materiella anläggningstillgångar             5 399 086                 5 649 086                 5 596 033     

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Uppskjuten skattefordran             4 100 036                 4 100 036                                -       

Andra långsiktiga fordringar                            -                                  -                         33 000     

Summa finansiella anläggningstillgångar             4 100 036                 4 100 036                       33 000     

       

Summa anläggningstillgångar             9 499 122                 9 749 122                 5 629 033     

    

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Råvaror och förnödenheter                993 729                    912 898                 1 011 360     

Pågående arbete för annans räkning             1 300 000                    400 000                 1 500 000     

Förskott till leverantörer                   34 736                       25 358                       90 000     

Summa varulager             2 328 465                 1 338 256                 2 601 360     

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar             1 423 222                 1 622 849                 3 624 338     

Övriga fordringar                   44 302                 6 908 120                    726 869     

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter                652 865                    530 240                    663 316     

Summa kortfristiga fordringar             2 120 389                 9 061 209                 5 014 523     

    

Kassa och bank    

Kassa och bank                238 584                       28 772                    314 646     

Summa kassa och bank                238 584                       28 772                    314 646     

       

Summa omsättningstillgångar             4 687 439               10 428 237                 7 930 529     

       

SUMMA TILLGÅNGAR           14 186 561               20 177 359               13 559 562     
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Balansräkning Koncern*       

Belopp i kr Q1 2016 2015-12-31 2014-12-31 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital      

Bundet eget kapital    

Aktiekapital             1 509 692                2 346 336                   782 112     

Nyemission under registrering                           -                  6 712 087                               -       

Reservfond                  99 515                      99 515                      99 515     

Summa eget kapital            1 609 207                9 157 938                   881 627     

    

Fritt eget kapital    

Fritt eget kapital - 1 016 382     - 8 564 842     - 2 662 223     

Årets resultat - 227 658                               -                                 -       

Summa fritt eget kapital - 1 244 040     - 8 564 842     - 2 662 223     

       

Summa eget kapital               365 167                   593 096     - 1 780 596     

    
 

 

 

Långfristiga skulder    

    

Övriga skulder till kreditinstitut            3 779 602                4 131 615                5 142 496     

Övriga långfristiga skulder            2 200 000                3 025 000                1 100 000     

Summa långfristiga skulder            5 979 603                7 156 615                6 242 496     

    

Kortfristiga skulder    

Förskott från kunder                           -                                 -                        30 289     

Leverantörsskulder            4 331 574                6 178 323                5 974 792     

Skatteskulder                  20 535                      21 321                      31 439     

Övriga kortfristiga skulder            2 226 261                4 068 675                1 978 328     

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter            1 263 422                2 159 329                1 082 814     

Summa kortfristiga skulder            7 841 791              12 427 648                9 097 662     

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          14 186 561              20 177 359              13 559 562     

 

* Ovanstående koncernredovisning är inte reviderad av bolagets revisor. 
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Resultaträkning Moderbolaget 
   

Belopp i kr 2015-01-01-

2015-12-31 

2014-01-01-

2014-12-31 

2013-01-01-

2013-12-31 

    

Nettoomsättning 26 663 277 15 558 027 23 221 314 

Övriga rörelseintäkter -1 622 500 298 190 7 017 851 

 25 040 777 15 856 217 30 239 165 

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter -15 772 312 -8 849 953 -11 937 602  

Övriga extra kostnader -8 815 507 -5 485 372 -5 307 628 

Personalkostnader -9 730 504 -7 304 138 -8 246 448 

Av/nedskrivningar av materiella och 

Immateriella anläggningstillgångar 

 

-57 267 

 

-69 676 

 

-540 424 

Övriga rörelsekostnader -6 045 - -1 138 255 

Rörelseresultat -9 340 858 -5 852 922 3 068 808 

    

Finasiella poster    

Resultat från andelar i koncernföretag 100 000 - - 

Resultat från övriga värdepapper och 

fordringar som är anläggningstillgångar 

 

- 

 

100 000 

 

4 802 079 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 751 186 -9 

Räntekostnader och liknande resultatposter -984 564 -745 910 -984 597 

Resultat efter finansiella poster -10 220 671 -6 498 646 6 886 281 

Bokslutsdispositioner 2 667 365 - - 

Resultat före skatt -7 553 306 -6 498 646 6 886 281 

Skatt på årets resultat 4 100 036 - - 

    

Årets resultat -3 453 270 -6 498 646 6 886 281 
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Balansräkning Moderbolaget 
   

Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar - - - 

Byggnader och mark - 23 497 46 993 

Inventarier, verktyg och installationer 18 766 52 536 98 716 

 18 766 76 033 145 709 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 200 000 200 000 100 000 

Uppskjuten skattefordran 4 100 036 - - 

Andra långfristiga fordringar - 33 000 33 000 

 4 300 036 233 000 133 000 

Summa anläggningstillgångar 4 318 802 309 033 278 709 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager mm 912 898 901 040 1 065 147 

Råvaror och förnödenheter 400 000 1 500 000 818 225 

Pågående arbete för annans räkning 25 358 90 000 15 000 

Förskott till leverantörer 1 338 256 2 491 040 1 898 372 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 1 622 849 3 624 338 3 262 166 

Fordringar hos koncernbolag 8 152 797 4 748 432 4 068 990 

Övriga fordringar 6 908 120 626 869 609 294 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

530 240 663 316 1 270 611 

 17 214 006 9 662 956 9 211 061 

    

Kassa och bank 28 772 314 646 495 503 

Summa omsättningstillgångar 18 581 034 12 468 641 11 604 936 

    

Summa tillgångar 22 899 836 12 777 674 11 883 645 
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Balansräkning Moderbolaget    

Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

    

Eget kapital och skulder    

Bundet eget kapital    

Aktie kapital 2 346 336 782 112 291 000 

Nyemission under registrering 6 712 087 - 4 601 464 

Reservfond  93 215 93 215 93 215 

 9 151 638 875 327 4 985 679 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond 12 033 036 10 412 958 1 609 000 

Balanserad vinst och förlust -12 785 574 -5 188 259 -13 174 674 

Årets resultat -3 453 270 -6 498 646 6 886 281  

 -4 205 808 -1 273 947 -4 679 393 

Summa eget kapital 4 945 830 -398 620 306 286 

    

Långfristiga skulder    

Checkräkningskredit - - 82 506 

Övriga skulder till kreditinstitut 2 386 363 2 863 636 - 

Övriga långfristiga skulder 3 139 995 1 214 995 2 134 702 

 5 526 358  4 078 631 2 217 208 

    

Kortfristiga skulder    

Förskott från kunder - 30 289 8 480 

Leverantörsskulder 6 178 323 5 974 792 4 307 439 

Skatteskulder 21 321 31 439 - 

Övriga kortfristiga skulder 4 068 675 1 978 328 2 665 449 

Upplupna kostnader och förutbet intäkter 2 159 329 1 082 815 2 378 783 

 12 427 648 9 097 663 9 360 151 

    

Summa eget kapital och skulder 22 899 836 12 777 674 11 883 645 
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Kassaflöde Moderbolaget    

Belopp i kr 2015 2014 2013 

    

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster -10 220 671 -6 498 646 6 886 281 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 57 267 69 676 78 603 

 -10 163 404 -6 428 970 6 964 885 

Betald inkomstskatt -10 118 136 313 - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

-10 173 522 -6 292 657 6 964 885 

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 1 152 785 -592 668 -377 094 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -7 518 052 -525 518 5 019 805 

Ökning(+)/Minsking(-) av rörelseskulder 3 340 104 -293 928 -1 427 123 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 198 685 -7 704 771 10 180 472 

    

Investeringsverksamheten    

Köp inventarier - - 1 600 075 

Förvärv av finansiella tillgångar - - -46 915 

Kassaflöde från investeringsverksamheten - - 1 553 160 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission 8 797 719 5 793 740  4 600 000 

Kapitaltäckningsgaranti - - -9 525 120 

Värdereglering aktier - -100 000 100 000 

Erhållna koncernbidrag 2 667 365 - - 

Upptagna lån 1 925 000 3 963 636 1 980 000 

Amortering av lån -477 273 -2 133 462 -8 578 169 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 912 811 7 523 914 -11 423 289 

    

Årets kassaflöde -285 874 -180 857  310 343 

Likvida medel vid årets början 314 646 495 503 185 160 

Likvida medel vid årets slut 28 772 314 646 495 503 
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Nyckeltal Moderbolaget 

   

Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Nettoomsättning 26 663 277 15 558 027 23 221 314 

Resultat efter finansiella poster -10 220 671 -6 498 646  6 886 281 

Rörelsemarginal 1) Neg. Neg. 13% 

Balansomslutning 22 899 836 12 777 674 11 883 645 

Soliditet 2) 21,6% Neg. 2,6% 

Antal aktier vid periodens slut 782 112 260 704 97 000 

Vinst per aktie 3) Neg. Neg. 71 

Utdelning per aktie - - - 

Medeltalet anställda under perioden 21 21 20 

Antal anställda vid periodens utgång 19 22 20 

    

1 Beräknat som rörelseresultatet dividerat med 

nettoomsättningen 

2 Beräknat som summa eget kapital dividerat med 

balansomslutningen 

3 Beräknat som årets resultat dividerat med antal aktier vid 

periodens slut 

   

 

 

Resultaträkning, ack, Q1 

2016 Moderbolaget* 

 

Belopp i kr  

Nettoomsättning 6 670 682 

Övriga rörelseintäkter 2 736 

 6 673 418 

Rörelsens kostnader  

Råvaror och förnödenheter -2 771 315 

Övriga extra kostnader -1 260 450 

Personalkostnader -2 504 674 

Av/nedskrivningar av materiella 

och 

Immateriella anläggningstillgångar 

 

Övriga rörelsekostnader  

Rörelseresultat 136 979 

 

 

  

 

Resultat från finansiella 

poster 

 

Resultat från andelar i 

koncernföretag 

 

Resultat från övriga 

värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 

 

Ränteintäkter och liknande 

resultatposter 

-103 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 

-87 981 

Resultat efter finansiella 

poster 

48 895 

Bokslutsdispositioner  

Resultat före skatt 48 895 

Skatt på årets resultat  

Resultat för Q1 48 895 
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Balansräkning, ack, Q1 

2016 Moderbolaget* 

  

Belopp i kr Q1 2016  

   

Anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och 

installationer 

18 766  

Summa 18 766  

   

Finansiella 

anläggningstillgångar 

  

Andelar i koncernföretag 200 000  

Uppskjuten skattefordran 4 100 036  

Andra långfristiga fordringar -  

 4 300 036  

Summa 

anläggningstillgångar 

4 318 802  

   

Omsättningstillgångar   

Varulager mm   

Råvaror och förnödenheter 993 729  

Pågående arbete för 

annans räkning 

1 300 000  

Förskott till leverantörer 34 736  

Summa      2 328 465  

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 1 423 222  

Fordringar hos 

koncernbolag 

8 419 807  

Övriga fordringar 44 302  

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 

652 865  

Summa kortfristiga fordr. 10 540 196  

   

Kassa och bank 145 594  

Summa 

omsättningstillgångar 

   13 014 256  

Summa tillgångar 17 333 058  

 

Balansräkning, ack, Q1, 2016* 

Moderbolaget 

 

Belopp i kr Q1 2016 

  

Eget kapital och skulder  

Bundet eget kapital  

Aktie kapital 1 509 692 

Reservfond  93 215 

 1 602 907 

  

Fritt eget kapital  

Överkursfond 19 581 496 

Balanserad vinst och förlust -16 238 844 

Årets resultat 48 895 

 3 391 547 

Summa eget kapital 4 994 454 

  

Långfristiga skulder  

Övriga skulder till kreditinstitut 2 181 818 

Övriga långfristiga skulder 2 314 995 

Summa  4 496 813 

  

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 4 331 574 

Skatteskulder 20 535 

Övriga kortfristiga skulder 2 226 261 

Upplupna kostnader och förutbet 

intäkter 

1 263 422 

Summa 7 841 791 

  

Summa eget kapital och skulder   17 333 058 

 

 

* Ovanstående Res- och Balansräkning  per Q1 2016 är inte reviderad av bolagets revisor. 
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18 Kommentarer till den finansiella 

utvecklingen  

Koncernredovisning 

Bolaget har för 2015 inga formella krav på sig att 
upprätta en koncernredovisning men har valt att, 
trots detta, i detta Memorandum, upprätta en sådan. 
Under 2016 kommer Bolaget upprätta 
koncernredovisning med anledning av listning på 
Nordic MTF. 

Nettoomsättning 

Omsättningen utgörs av försäljning av produkter, 

installationer och service. Omsättning uppgick 2014 

till 15,6 Mkr i moderbolaget och i dotterbolaget IQS 

Energi Komfort Villa AB till 10.0 Mkr. Under 2015 

har all verksamhet bedrivits i moderbolaget och 

uppgick till 26,7 Mkr 

Tidigare bolagsstruktur var att Villa-rörelsen drevs i 

kommission av moderbolaget . Verksamheten har 

under 2015 centraliserats till moderbolaget medan 

licenserna numera ägs av dotterbolaget Installnet 

AB. Bolag har under 2015 frivilligt bytt 

redovisningsregelverk från K2 till K3 för att anpassa 

redovisningen inför kommande listning..  Lånet i IQS 

Villa kan komma att flyttas till moderbolaget, 

varefter det finns en målsättning att fusionera upp 

detta dotterbolag i moderbolaget. 

Resultatutveckling 

Verksamhetens rörelseresultat har varit negativ och 

för 2014 redovisades resultatet i moderbolaget och 

dotterbolaget på sammanlagt ./. 7,9 Mkr. För 2015 

är motsvarande resultat ./. 3,4 Mkr 

Bokslutskommentarer 

Immateriella tillgångar skrivs av på 10 år med 1 Mkr 

per år. 

I och med övergången från K2 till K3 så har bolaget 

etablerat en annan avräkning av pågående projekt. 

Posten ”övriga rörelseintäkter” i bokslutet för 2015 

på – 1 622 500 kronor är ett resultat av detta.  

Beslutet att aktivera skatter är gjort då positiva 

resultat bedöms vara nära förestående. Till dags dato  

 

har tecknats order på ca 30 Mkr och  offertstocken 

uppgår till över 100 Mkr. 

 

I samband med överlåtelsen av serviceavtal och 

kundmappar från IQS Energi Komfort Villa till 

Installnet AB ändrades strukturen under 2015 för att 

slippa flytta personal etc. och ett villkor för affären var 

att en licensavgift från moderbolaget till Installnet AB 

skall utgå med 100 000 kronor per månad för att 

täcka detta bolags avskrivningskostnader samt 

övriga kostnader.  

 

Eget kapital 

Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per 

2016-03-31 till 4 994 454 och aktiekapitalet till 1 

509 692  

Kassaflöde 

Kassaflödet har balanserats genom nyemissioner, 

lån från aktieägare, Danske Bank och ALMI samt 

försäljning av produkter och servicetjänster. 

Personal 

Antalet anställda per 31 december 2015 var 19 

personer men har 2016 reducerats till 15 anställda 

och 5 konsulter. 

Finansiella resurser och finansiell struktur 

Bolaget har finansierats genom lån från aktieägare 

samt internt tillförda medel. Bolaget behöver 

kapitaltillskottet från denna nyemission för att 

kunna genomföra sin planerade marknadssatsning 

inom framförallt Fastighetssegmentet. 

Begränsningar i användandet av kapital 

Det finns såvitt Bolaget känner till inga 

begränsningar avseende användande av kapital. 

Tendenser 

Styrelsen ser en tendens där marknaden för 

bergvärme kommer accelerera under lång tid 

framöver främst beroende av energibesparingar, 

miljö vilket bör leda till att Energi Komforts 

omsättning kommer öka kraftigt.  

Rörelsekapitalförklaring 

I och med den i detta memorandum beskrivna 

emissionen har Energi Komfort ett tillräckligt 

rörelsekapital för att under minst den kommande 
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tolvmånadersperioden fullgöra Bolagets betalnings-

förpliktelser varefter de förfaller till betalning. 

Framtida kapitalbehov 

Styrelsen för Energi Komfort gör bedömningen att 

den beskriva emissionen, som tillför bolaget 10 Mkr 

vid full teckning men före emissonskostnader är ett 

tillräckligt kapitaltillskott för att fullfölja den 

uppsatta tillväxtplanen och till kassaflödespositivt 

läge. Skulle risker i form av till exempel förseningar i 

försäljning eller teknikutveckling inträffa, eller i det 

fall att det finns ytterligare tillväxtmöjligheter som 

fordrar kapital, så kan det innebära att 

bolagsstämman föreslår ytterligare 

kapitalanskaffning.  

Pågående och beslutade framtida investeringar 

Bolaget har inte gjort några åtaganden gällande 

pågående eller framtida investeringar annat än 

löpande underhållsinvesteringar och investeringar 

kopplade till Bolagets löpande verksamhet. 

Väsentliga förändringar i finansiell ställning 

eller ställning på marknaden sedan den 31 

december 2015 

Vid tidpunkten för Memorandumets daterande har  

några väsentliga förändringar gällande Bolagets 

finansiella ställning eller ställning på marknaden 

skett jämfört med vad som presenteras i Bolagets 

finansiella redovisning för perioden januari-

december 2015 såtillvida att  I bolagets budget för 

2016 har Fastighetssegmentet budgeterats till 17 

Mkr.  Bolaget har dock i år fram till april tecknat 

order på ca 30 Mkr inom detta segment, och kraftigt 

ökat sin offertstock till c:a 100 Mkr 

Eget kapital och skuldsättning 

I tabellerna ovan framgår eget kapital, räntebärande 

skulder och likviditet per den 31 december 2015. 

Eget kapital uppgick till 4,9 Mkr och räntebärande 

skulder totalt uppgick till 7,4 Mkr. Räntebärande 

nettoskuld uppgick till 7,3 Mkr. I Januari 2016 

genomförde bolaget en företrädesemission på 

sammanlagt 6,7 Mkr varav 4,2 Mkr av de 

räntebärande skulderna kvittades. 

Redovisningsprinciper 

Bolagets finansiella redovisning för perioden januari-

december 2015 är upprättad i enlighet med BFNAR 

2012:1. Från år 2016 kommer Bolaget upprätta 

koncernredovisning. 

Bolagets tillgångar och skulder upptas till 

anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om 

ej annat framgår. 

Kommande finansiella rapporter  

Halvårsrapport 2016:                2016-09-15 

Bokslutskommuniké för 2016:  2017-03-15 

19 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor  

Styrelse 

Styrelsen består av fyra personer, inklusive ordförande. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden 

intill slutet av nästa årsstämma. Vid senaste Årsstämman den 2016-04-28  beslutades  att styrelsen skall bestå 

av följande personer som presenteras nedan. 

Sverker Littorin Ordförande 

 

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.  

Lång erfarenhet från att bygga bolagsvärden och från styrelsearbete i listade 

och olistade bolag.  

Tidigare uppdrag som Group Vice President Elekta.  

vVD i Pharmadule Vd i Pharmera.  

Etiopisk honorärkonsul 
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Nuvarande uppdrag Ordförande i QBNK Holding AB, Ordförande i Effekt Svenska AB, Ordförande 

i Dividend Sweden AB, Ordförande i Momentor, Styrelseledamot i Pharmera 

Gothia Pharmaceutical AB, Styrelseledamot i Evondos OY Finland 

Tidigare uppdrag 

 

Styrelseordförande i Medcap, Olivia, Samtrans och Medlearn, 

Styrelseledamot i Sectra och Partnertech 

Aktieinnehav i IQS Energi 

Komfort AB:   

0 

Delägande med mer än 5% Momentor (50%) 

Johan Ryding Ledamot 

 

Johan Ryding, ledamot och styrelsens ordförande åren 2011 – 2015.  Jur. kand. 

från Stockholms Universitet 1970. Erfarenheter: Johan Ryding har en 18-årig 

erfarenhet från SEB, där han bland annat arbetade med förmögenhetsförvaltning. 

Han var även fondchef under en period med fokus på värdepappershandel, analys 

och stiftelser. Under 1990-talet var Johan Ryding VD för två bolag, ett 

verkstadsföretag och ett holdingbolag med investeringar i fastigheter samt 

onoterade och noterade svenska bolag. Johan Ryding har en lång och bred 

erfarenhet inom finansbranschen.  

Han är och har varit ordförande och ledamot i flera styrelser för både noterade och onoterade bolag. Gemensamt 

för bolagen är en ambition att driva verksamheten från ett relativt tidigt skede på ett etiskt acceptabelt sätt och 

med höga krav på ledningens förmåga att leverera. 

Nuvarande uppdrag Ordförande i Ampliato Private Equity AB samt ledamot i övriga Ampliato-bolag som 

ingår i Ampliato-koncernen. Ordförande i ipXtend AB, Ordförande i Föreningen 

Margarethahemmet, Styrelseledamot i Frälsningsarméns Utbildningsfond 1987- 

Tidigare uppdrag 

 

Styrelseledamot Cominvest AB, Styrelseledamot i West Invest Fortress Ltd, 

Styrelseordförande i Nordic Spirit AB, Styrelseordförande i SweMet AB,  

Aktieinnehav i IQS Energi 

Komfort AB  

Indirekt via bolag 279 552 aktier 

Delägande mer än 5% i FG Konsult AB (100%), Gammelträdgården (50%), Ampliatobolagen (45%) 
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Cai Essen Ledamot 

 

Cai Essén har lång erfarenhet av operativa roller i ledande positioner. Cai var bland 

annat med som VD och byggde upp Proffice Call Center till att bli en av de stora i 

Sverige.  

Därefter har Cai arbetat på B&B Tools med förvärv och internationell expansion, där 

den delen där Cai arbetade växte från 5 till ca 2.500 personer under några år baserat 

bl.a på ca 100 förvärv.  

Cai har också varit Säljdirektör på Elfa Distrelec med ansvar för 10 länder och en 

omsättning  på ca 1 Mdr, varit Country Manager för Sverige och Norge på Bosch 

Thermoteknik (IVT Värmepumpar) och nu senast som VD för First North baserade 

Nordic Flanges Group AB (publ).   

Cai arbetar idag nu som Sälj och- marknadsdirektör på Toyota Material Handling med ansvar för Sverige och en 

omsättning på ca 1.5 Mdr. Cai’s gedigna erfarenhet av operativ verksamhet, kunnande inom 

värmepumpsbranschen samt kompetens inom expansion och förvärv kommer att vara värdefulla för bolaget 

Nuvarande 

styrelseuppdrag; 

Inga 

Tidigare styrelseuppdrag Inga 

Aktieinnehav i IQS Energi 

Komfort: 

0 

Delägande mer än 5% Inga 

 

Anders Hörnqvist Ledamot 

 

Civilingenjör inom fastighetsekonomi från KTH i Stockholm. Anders är Vd och 

delägare på Corner Property Partners AB.  

Tidigare chef för den nordiska asset management-verksamheten vid The 

Carlyle Group, dessförinnan vice vd och fastighetschef på Fabege AB 

Tidigare även fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter AB.  

Nuvarande styrelseuppdrag; Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, Ledamot, Corner PP AB, 

Ledamot, Norstone Group AB, Ledamot, AB Norrlandsinvest Ordförande, 

Getberget Invest AB. Ledamot 

Tidigare styrelseuppdrag Inga 

Aktieinnehav i IQS Energi 

Komfort: 

7500 aktier 
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Delägande mer än 5% Corner Property Partners AB, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 

 

 

 

Ledande befattningshavare 

 Pär Lindblad Verkställande Direktör 

 

Pär Lindblad har de senaste 20 åren arbetat som ledare i flera olika roller, dom 

senaste åren har han arbetat inom Skandia koncernen och haft olika roller inom 

fastighets- och säkerhetsområdet, bl.a. koncernsäkerhetschef och ansvarig för 

facility management inom koncernen.  

Inom Skandia har Pär även varit ansvarig för koncernstrategiska projekt till 

effektiviseringsprogram.  

Pär har stor erfarenhet av att driva organisationer kostnadseffektivt mot 

uppsatta mål.  

 

Camilla Bergensand Ekonomiansvarig 

 

Camilla Bergensand kommer senast från Tradera där hon arbetade som 

controller under ett år. Hon var delaktig i många projekt då Tradera under denna 

tid knoppades av från Ebay till PayPal och man implementerade ett nytt 

order/kundreskontra system.   

 

Innan dess arbetade Camilla som redovisningsansvarig för Norden på Dell i 

närmare 10 år. Blev anställd som en i ett team av 12. Arbetade sedan mycket 

med att effektivisera rutiner och flytta arbetsuppuppgifter till ett service center 

utomlands. Var ensam kvar i Norden den sista tiden och ansvarade för löpande 

redovisning, årsbokslut, revision och skatter med hjälp av ett team i Bratislava.   

 

Camila har stor erfarenhet av alla förekommande delar på en ekonomiavdelning. 

Började sin karriär som controller och ekonomiansvarig på TDK Marketing 

Sweden.  

 

 

 

 

 

 

 

Revisor 

 

 För perioden 2012-2014 För perioden 2015-  och på ett år 

Revisor Auktoriserade revisorn Lars Åke 

Andreasson på Grant Thornton 

Sweden AB 

Mazars SET Revisionsbyrå AB och där 

huvudansvarig auktoriserade revisorn 

Johan Kaijser. 
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Adress Sveavägen 20 

Box 7623 

103 94  Stockholm 

Mäster Samuelsgatan 56 

Box 13 17 

SE-111 83 Stockholm 

 

 

Övriga upplysningar avseende styrelse och 

ledande befattningshavare 

Styrelseledamoten Johan Ryding äger privat och via 

bolag 45,25 % bolaget Ampliato Asset Management 

i vilket han är aktiv. Detta bolag får uppdrag av bland 

annat svenska banker som efterfrågar 

möjligheterna att rekonstruera bolag som hamnat i 

problem. Som en del i ett rekonstruktionsarbete 

med bolag ingår ibland nödvändigheten att försätta 

vissa bolag, som oftast är dotterbolag, i konkurs. 

Under de senaste två åren har genom arbetet med 

rekonstrueringar två bolag försatts i konkurs i vilka 

Johan Ryding ingick i styrelsen. Dessa bolag är 

Borrteknik AB och PP Värmesystem AB. 

Det förekommer inga familjeband mellan Bolagets 

styrelseledamöter och ledande befattningshavare. 

Ingen av Bolagets medlemmar av förvaltnings-, 

lednings- och kontrollorgan under de senaste fem 

åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit 

föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller 

förordning bemyndigade myndigheter (däribland 

godkända yrkessammanslutningar) eller (iii) 

förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett 

bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 

eller att inneha ledande eller övergripande funktion 

vid ett bolag. Ingen av Bolagets medlemmar av 

förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan, med 

undantag för Johan Ryding enligt ovan, har under de 

senaste fem åren varit företrädare i bolag som 

försatts i konkurs eller (ofrivillig) likvidation eller 

varit inblandad i konkursförvaltning. Det föreligger 

inte några potentiella intressekonflikter, varmed 

styrelseledamöters och ledande befattningshavares 

privata intressen skulle stå i strid med Bolagets 

intressen. Det förekommer inga förmåner för 

styrelsen eller ledande befattningshavare efter 

upphörande av uppdrag eller anställning. 

Det förekommer inga särskilda överenskommelser 

med större aktieägare, kunder, leverantörer eller 

andra parter, enligt vilka någon styrelseledamot 

eller ledande befattningshavare valts in i 

förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller 

tillsatts i annan ledande befattning.  

Styrelseledamöterna nås på Bolagets postadress 

som är:  

IQS Energi Komfort AB Tillverkarvägen 16, Box 

7269, 187 14  Täby. 

20 Legala frågor och övrig information  

Allmänt 

IQS Energi Komfort AB med org nr 556530-5868 

registrerades den 20 mars 1996. Bolagets 

associationsform är aktiebolag och dess 

verksamhet regleras av aktiebolagslagen 

(2005:551). Bolagets säte är i Täby kommun och 

ska enligt bolagsordningen bedriva försäljning av 

energibesparande produkter samt produkter som 

befrämjar boendemiljön, såväl hälsa som komfort 

och därmed förenlig verksamhet. 

Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer 

långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller 

förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i 

Bolaget är fritt överlåtbara. 

Väsentliga avtal  

Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Täby. 

Avtalet sträcker sig tillsvidare i tolvmånaders-

perioder från och med 2011-04-01 med 9 månaders 

ömsesidig uppsägningstid.  

Serviceavtal med fjärrövervakning 

Energi komfort har i dag ett stort antal löpande 

serviceavtal med företrädesvis villakunder vilka 

tillsammans ger bolaget årliga intäkter om cirka 1,5 

Mkr. Genom avtal om fjärrövervakning garanteras 

kunderna hjälp att löpande följa driften av 

värmepumparna så att optimal driftsekonomi 

uppnås. 

 

Övriga avtal 
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Managementavtal med Ampliato Partner Invest AB 

löper på ett år i taget.  

Tillståndståndspliktig verksamhet och licenser 

Bolaget bedriver inte någon verksamhet för vilken 

det behövs särskilda tillstånd. Energi Komfort är inte 

beroende av licenser för sin verksamhet. 

Tvister och rättsliga processer 

Energi Komfort är inte part i någon tvist, rättegång 

eller skiljedomsförfarande som kan få betydande 

effekt på bolagets finansiella ställning. Bolagets 

styrelse har inte heller kännedom om något som 

skulle kunna föranleda några skadeståndsanspråk 

eller kunna föranleda framtida processer. 

Avtal och transaktioner med närstående 

Energi Komfort har inte beviljat lån till eller ställt 

garantier eller borgensförbindelser till förmån för 

styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare 

eller bolagets revisorer. 

Ingen av styrelseledamöterna, de ledande 

befattningshavarna eller revisorerna har, direkt eller 

indirekt, haft utbyte av affärstransaktioner 

genomförda av bolaget under innevarande 

räkenskapsår vilka varit ovanliga till sin karaktär 

eller vad avser villkoren. 

Löner och ersättningar till styrelse, ledande 

befattningshavare samt revisorer 

Ersättning till Ampliato Partner Invest Holding AB 

utbetalas som konsultarvode och uppgår till 

100 000 per månad. Detta avtal skall justeras 

årligen.  

Fram t.o.m. 2015 har inga styrelsearvoden utgått. 

För 2016 gäller följande: För styrelseledamöter som 

är verksamma i Bolaget utgår inget styrelsearvode 

för innevarande räkenskapsår. Styrelsens 

ordförande ersätts med ett styrelsearvode på 

80 000 SEK per verksamhetsår och ordinarie 

ledamöter ersätts med 40 000 SEK vardera per 

verksamhetsår.  

Revisorarvoden för 2015 kommer att betalas enligt 

godkänd räkning. 

Aktieägaravtal 

Såvitt styrelsen, ledningen eller bolagets större 

aktieägare känner till finns inga former av 

aktieägaravtal i Energi Komfort. 

Försäkringar 

Energi Komfort har ett försäkringsskydd hos 

Länsförsäkringar i Stockholm omfattande 

egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, 

verksamhets- och produktansvarsförsäkring, samt 

rättsskyddsförsäkring. 

Styrelsens bedömning är att Bolaget har ett 

tillfredställande försäkringsskydd av erforderlig 

omfattning med hänsyn till i verksamheten 

uppkommande risker. Ingen del i verksamheten 

inom bolaget bedöms vara av sådan karaktär att 

försäkringsskydd inte kan erhållas på rimliga villkor. 

Immateriella rättigheter 

Moderbolaget har inga bokförda immateriella 

tillgångar, däemot i dotterbolaget Installnet AB finns 

imateriella tilgångar uppgående till 10 Mkr per 

2015-12-31. 

Revisionsberättelser 

I revisionsberättelsen för 2013 gjorde revisorn 

följande anmärkning: 

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och 

med rätt belopp vare sig redovisat eller betalat 

avdragen skatt, sociala avgifter eller 

mervärdesskatt 

I revisionsberättelsen för 2014 gjorde revisorn 

följande noteringar: 

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att 

det varit möjligt att, enligt 7 kap 10 § 

aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex 

månader efter räkenskapsårets utgång. Bolaget har 

under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt 

belopp vare sig redovisat eller betalt avdragen skatt, 

sociala avgifter eller mervärdesskatt. Som framgår 

av årsredovisningen understiger bolagets eget 

kapital hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen har 

en skyldighet att enligt 25 kap 13 § 

aktiebolagslagen upprätta en kontrollbalansräknng. 

Någon kontrollbalansräkning har inte upprättats. 

Jag har hos styrelsen påtalat väsentliga brister i 

bolagets redovisningsorganisation, vilket bl.a. 

medfört kraftiga eftersläpningar i bokföringen samt 
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att löpande resultatuppföljnng ej varit möjlig under 

räkenskapsåret. Styrelsen har därmed inte fullgjort 

sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, men 

eftersläpningarna har ej orsakat bolaget någon 

väsentlig skada. 

I revisionsberättelsen för 2015 gjorde revisorn 

följande noteringar: 

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och 

med rätt belopp vare sig redovisat eller betalt 

avdragna skatt, sociala avgifter eller 

mervärdesskatt. 

Kommentarer till revisionsberättelserna 

Ampliato Asset Managements uppdrag från Danske 

Bank från 2012 var att genomföra en rekonstruktion 

(turn-around) av Bolaget. Siffrorna i bokföringen vid 

övertagandet var långt värre än vad Ampliato och 

Danske Bank hade kunnat föreställa sig.  

Under 2013 och större delan av 2014 sköttes 

bokföringen av en konsult på en extern 

bokföringsfirma. Det visade sig vid en genomgång av 

bokföringen att det fanns stora brister i 

bokföringsfirmans leveranser.  

Tillsammans med revisorn, extern konsult och ny 

anställd ekonomichef så har bolaget etablerat nya 

rutiner i bokslutet 2015 och fått balans och resultat 

fastställda. Med de siffrorna har bolaget dessutom 

kunnat genomföra emissioner så att man stärkt det 

egna kapitalet och slutfört rekonstruktionsarbetet 

vilket innebär att skatter och avgifter redovisas och 

betalas i tid.  

Skälet till att någon kontrollbalansräkning inte 

upprättades var att styrelsen redan beslutat om en 

företrädesemission, stött av huvudägarna,  för att 

förstärka det egna kapitalet.  

Intressen och eventuella intressekonflikter 

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut 

och har biträtt bolaget vid upprättande av detta 

Memorandum.  Bolag vars aktier är listade på Nordic 

MTF måste enligt regelverket utse en Mentor som 

ska vara behjälplig i ett antal aktiemarknads-

relaterade frågor. Bolaget har ingått Mentorsavtal 

med BDO Revisionsbyrå. Utöver detta har bolaget 

ingått avtal med Capensor Capital AB vad avser 

likviditetsgarantier och uppdragsanalys. För dessa 

tjänster erhåller de en marknadsmässig ersättning. 

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter 

mellan parterna som enligt ovan har ekonomiska 

eller andra intressen i Emissionen. 

 

Teckningsförbindelser och garantier 

Avtal har ingåtts med Capensor Capital AB i vilket 

Capensor åtar sig att i sitt nätverk arrangera ett 

garantikonsortium för föreliggande emission om 7,0 

Mkr. 

21 Information om Nordic MTF 
Bolagets aktier kommer handlas på Nordic MTF 

under kortnamnet ……………..Handeln i bolagets aktie 

kan följas i realtid på www.nordicmtf.se Aktieägare 

och övriga aktörer på aktiemarknaden och 

allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på 

bolagets pressmeddelande och ekonomiska 

rapporter genom Nordic Growth Market nyhetstjänst 

NG News, www.ngnews,se Nordic MTF är Nordic 

Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade 

aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som 

handlas på Nordic MTF inte är börsnoterade och att 

bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till 

skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På 

Nordic MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om 

anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 

instrument, lagen (2006:451) om offentliga 

uppköpserbjudande på aktiemarknaden, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder (IFRS). 

Däremot gäller kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings 

”Takeoverregler för vissa handelsplattformer”. Enligt 

regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF 

gäller dessutom att bolaget på sin hemsida ska ha en 

förteckning över de personer som har insynsställning 

i bolaget. 

Handeln på Nordic MTF sker i i Nordic Growth Markets 

handelssystem, Elastica, under avdelningen Nordic 

MTF Stockholm, vilket innebär att samtliga Nordic 

Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. 

Kursinformation distribueras i realtid till bl.a. SIX, 

Reuters, Infront och ledande internetportaler med 

finansiell inriktning. Handeln kan också följas i realtid 

på www.nordicmtf.se 

MTF står för Multilateral Trading Facility och är 

hämtat från MiFID (Markets in Financial Insruments 

Directive). På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth 

Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från 

Finansinspektionen, för granskningen av de listade 

bolagen och handeln i bolagets aktier.  

22 Riskfaktorer 

Energi Komforts verksamhet är liksom allt 

företagande förenad med risk. Det är därför av stor 

vikt att vid bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter 

http://www.nordicmtf.se/
http://www.nordicmtf.se/
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även beakta relevanta risker. Hela det investerade 

kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra 

en samlad utvärdering av övrig information i detta 

memorandum tillsammans med en allmän 

omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför 

Bolagets kontroll påverkar dess resultat och 

finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars 

effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. 

Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan 

komma att få störst inverkan på Bolagets framtida 

utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer 

skall inte anses som fullständig. Riskerna är heller 

inte rangordnade efter grad av betydelse.  

23 Bransch- och marknadsrisker 

Konjunkturutveckling 

Externa faktorer av mer generell karaktär såsom 

utbud och efterfrågan, växelkurser samt ekonomiskt 

klimat, kan inverka på Bolagets verksamhet och 

lönsamhet. 

Konkurrens 

Energi Komfort har en stark ställning i sin bransch 

sedan många år men i en marknad som står inför en 

stor tillväxt är det rimligt att anta att fler aktörer 

etablerar sig, vilket kan komma att påverka 

lönsamheten negativt. 

Leverantörer 

Bolaget har ett nära samarbete med sina 

leverantörer. Det kan inte uteslutas att Bolagets 

leverantörer hamnar i obestånd eller väljer att 

avsluta sina samarbeten, vilket kan få en negativ 

inverkan på verksamheten. 

Valutarisker 

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och 

ränteförändringar kan ha inverkan på 

rörelsekostnader, försäljningspriser och 

aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och 

aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, 

vilka står utom Bolagets kontroll.  

Teknikutveckling 

Den tekniska utvecklingen sker generellt sett snabbt 

och kontinuerligt. Det är avgörande för Bolaget att 

den tekniska lösningen på Bolagets produkter 

accepteras av bl. a kunder och regulatoriska 

myndigheter.  

24 Bolagsspecifika risker 

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare 

Energi Komforts utveckling är avhängig av förmågan 

att rekrytera och behålla kvalificerad personal, med 

kunskap och erfarenhet av branschen.  

Det kan inte uteslutas att förlusten av vissa 

nyckelpersoner i Bolagets organisation skulle 

medföra nackdelar för verksamheten. 

Försäljning 

Efterfrågan på Bolagets produkter kan minska eller 

inte öka i nödvändig omfattning för att uppnå en god 

resultatutveckling i Bolaget. Det kan inte uteslutas 

att Bolaget genom missbedömningar, bristande 

marknadsföring eller konkurrenters 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 

avkastningsförmåga försämras. 

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 

 

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än 

beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. 

Det kan inte heller uteslutas att Energi Komfort i 

framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. 

Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas 

på för aktieägare fördelaktiga villkor. 

Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig 

omfattning kan påverka bolagets marknadsvärde 

negativt. 

Marknadstillväxt 

Bolaget planerar att expandera kraftigt under de 

kommande åren genom att öka sina 

marknadsandelar via både organisk tillväxt och 

förvärv.  

En snabb tillväxt kan innebära att Bolaget gör förvärv 

av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett 

mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka 

såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett 

negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem 

på det organisatoriska planet, dels genom 

svårigheter att rekrytera rätt personal, dels genom 

att en snabb expansion kan medföra problem för 

organisationen. 

25 Riskfaktorer relaterade till aktiehandel 

Handel på marknadsplats 
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Styrelsen har ansöka om listning av Energi Komforts 

aktie på Nordic MTF, en marknadsplats som inte 

ställer lika hårda krav på Bolaget avseende bland 

annat informationsgivning, genomlysning eller 

bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på 

bolag vars aktier är noterade vid en s.k. reglerad 

marknadsplats (”börs”). En placering i ett bolag vars 

aktier handlas på denna marknadsplats kan därför 

vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat 

bolag. 

Aktiens likviditet 

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 sina 

aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i Energi 

Komfort kan säljas till en för innehavaren, vid varje 

tidpunkt, acceptabel kurs. 

Kursvariationer på aktiemarknaden 

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika 

orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, 

valutakursförändringar och sämre konjunkturella 

förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till 

stor del av psykologiska faktorer. Aktier i Energi 

Komfort påverkas på samma sätt som alla andra 

bolags aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur 

många gånger kan vara problematiska att förutse 

och skydda sig mot. 

Framtida utebliven utdelning 

Det är Bolagsstämman som beslutar om utdelning 

till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för 

verksamheten. Möjligheter till värdeökning i 

Bolagets aktier ligger således under de närmaste 

åren främst i en ökande aktiekurs om 

Bolagsstämman beslutar att inte ge någon 

utdelning. 

Kontroll över Bolaget 

Då Bolagets aktie är listad kan ägarstrukturen 

komma att förändras över tiden. Det kan inte 

uteslutas att nuvarande sammansättning av ägare 

kommer att förändras, varvid Bolagets 

verksamhetsinriktning kan komma att avvika från 

den som idag utstakats av Bolagets styrelse. 

26 Handlingar införlivade genom 

hänvisning 
Nedan angiven information ska anses införlivade 

genom hänvisning: 

Energi Komforts årsredovisning, inklusive revisions-

berättelse för räkenskapsåret 2015 

Energi Komforts årsredovisning, inklusive revisions-

berättelse för räkenskapsåret 2014 

Energi Komforts Årsredovisning inklusive revisions-

berättelse för räkenskapsåret 2013 

 

Informationen till vilken hänvisning sker, ska läsas 

som en del av detta Memorandum. Informationen 

finns tillgänglig på Bolagets hemsida 

www.energikomfort.se eller kan erhållas från Bolaget. 

 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion 

Stiftelseurkund kan erhållas från Bolagsverket. 

Följande handlingar hålls tillgängliga för inspektion 

på Bolagets kontor under teckningstiden i 

Emissionen: 

Alla rapporter, brev, historisk finansiell information 

och andra handlingar som utfärdats av sakkunnig på 

bolagets begäran och som ingår i eller hänvisas till i 

registreringsdokumentet 

Historisk finansiell information för bolaget eller den 

koncern där bolaget ingår för de tre senaste 

räkenskapsåren före det år som omfattas av 

registreringsdokumentet. 

27 Bolagsordningen 
Bolagsordning för IQS Energi Komfort AB, 556530-

5868 

§ 1. Företagsnamn: Aktiebolagets företagsnamn 

(firma) är IQS Energi Komfort AB (Publ) 

§ 2 Publikt: Bolaget ska vara publikt  

§ 2. Säte: Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm(län), 

Stockholms (kommun). 

§ 3. Verksamhet: Bolagets verksamhet ska vara att 

bedriva försäljning inom energibesparande 

produkter samt produkter som befrämjar 

boendemiljön, såväl hälsa som komfort och därmed 

förenlig verksamhet. 

§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 

000 och högst 6 000 000 kronor. 

§ 5. Antal aktier: Lägst 3 000 000 stycken och högst 

12 000 000 stycken aktier. Alla aktier ska vara av 

samma serie. 

§ 6. Styrelse: Styrelsen ska bestå av lägst 3 och 

högst 7 styrelseledamöter  

§ 7. Revisorer: För granskning av aktiebolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 

revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 
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§ 8. Kallelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till 

extra bolagsstämma där fråga om ändring av 

bolagsordningen kommer att behandlas ska ske 

tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.  

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske 

tidigast sex och senast två veckor före stämman. 

Kallelse till Årsstämma och extra bolagsstämma ska 

ske genom annons i Post&Inrikes Tidningar  och 

hållas tillgänglig på bolagets webb-plats. Att kallelse 

har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.  

För att få deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma 

ska aktieägare vara upptagen i utskrift av hela 

aktieboken avseende förhållanden 5 vardagar före 

stämman, dels göra anmälan hos Bolaget den dag 

som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte 

vara söndag, annan helgdag, lördag, 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 

infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid 

bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträde åt 

aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast 

om aktieägare i förväg anmält antalet biträden till 

Bolaget. Sådan anmälan ska göras senast då 

anmälan för aktieägares deltagande vid 

bolagsstämma ska vara gjord. 

§ 9. Ärenden på årsstämman: På årsstämman ska 

följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande. 

2. Upprättande och godkännande av 

röstlängd. 

3. Val av en eller två justeringsmän. 

4. Prövande av om stämman blivit 

behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisningen 

och revisionsberättelsen. 

7. Beslut om följande. 

a) Fastställande av resultaträkningen 

och balansräkningen. 

b) Dispositioner beträffande 

aktiebolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen och 

c) Ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden till 

styrelsen och revisorerna. 

9. Val till styrelsen och i förekommande 

fall av revisorer. 

10. Annat ärende, som ska tas upp på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen. 

§ 10. Räkenskapsår: Aktiebolagets räkenskapsår 

ska vara 1 januari – 31 december 

§ 11 Avstämningsförbehåll: Den aktieägare eller 

förvaltare som på avstämningsdagen är införd i 

aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, 

enligt 4 kap. lagen (1998:1 479) 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 

28 Vissa skattefrågor i Sverige 

Inledning 

Följande sammanfattning avser 

skattekonsekvenser för investerare, som är eller 

kommer att bli aktieägare i Energi Komfort. 

Sammanfattningen är baserad på aktuell 

lagstiftning och är endast avsedd som allmän 

information. 

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 

aktieägare beror delvis på dennes egen situation. 

Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns 

beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa 

kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej 

bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland 

annat inte de fall där aktie innehas som 

omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag. 

 

Utdelning 

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för 

fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i 

inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för 

närvarande 30 procent. 

För juridiska personers innehav av så kallade 

kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen 

utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. 

Skattesatsen är för närvarande 22 procent. 

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar 

föreligger skattefri utdelning på så kallade 

näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses 

näringsbetingade under förutsättning att 

andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av 

rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. 

Skattefrihet för utdelning på noterade aktier 

förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från 

det att aktierna blev näringsbetingade för 
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innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara 

uppfyllt vid utdelningstillfället. 

 

Försäljning av aktier 

Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i Energi 

Komfort skall genomsnittsmetoden användas oavsett 

om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt 

denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie 

utgöras av den genomsnittliga 

anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och 

sort beräknat på grundval av faktiska 

anskaffningskostnader och hänsyn taget till 

inträffade förändringar (såsom split eller 

fondemission) avseende innehavet. Som ett 

alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om 

marknadsnoterade aktier den s.k. schablonregeln 

användas. Denna regel innebär att 

omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av 

försäljningspriset efter avdrag. 

 

Privatpersoner   

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer 

och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget 

kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent. 

Kapitalförlust på aktier är samma år avdragsgill mot 

vinst på andra aktier eller mot andra 

marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för 

andelar i investeringsfonder som innehåller endast 

svenska fordringsrätter). Till den del förlusten inte är 

fullt ut avdragsgill enligt ovan är den avdragsgill med 

70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det 

uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, 

medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst 

och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 

procent för underskott som uppgår till högst 100 000 

kronor och med 21 procent för underskott därutöver. 

Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

 

 

 

Juridiska personer  

Juridiska personer utom dödsbon beskattas för 

kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet för 

närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten 

beräknas dock enligt vanliga regler. 

Kapitalförluster på aktier, som innehas som 

kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster 

på aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa 

villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot 

kapitalvinster på aktier och aktierelaterade 

instrument som uppkommit i bolag inom samma 

koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt 

föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot 

kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument 

utan begränsning framåt i tiden. 

 

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller 

för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för 

förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga 

under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett 

år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos 

innehavaren. 

Fåmansaktiebolag  

För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa 

berör dock endast sådana aktieägare eller 

närstående denne, som är verksamma i Bolaget i 

betydande omfattning. Beskrivningen av prospektet 

avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa 

särskilda regler behandlas därför inte närmare här. 

Investeringssparkonto 

För fysiska personer som innehar aktierna i 

Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt vid  

 

Försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller 

någon avdragsrätt vid förlust vid försäljning av 

aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs 

ingen källskatt. All beskattning sker via en 

avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för 

kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på 

kontot. Avkastningsskatten är ca 0,5 %, och betalas 

varje år. 

Investeraravdrag 

Från och med den 1 december 2013 gäller att 

fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag 

av mindre storlek vid en nyemission kan få göra 

avdrag för hälften av betalningen för andelar i 

inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 

000 kronor per person och år, vilket motsvarar 

förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Avdraget 

innebär en skattereduktion på 15 procent av 

investerat belopp. Säljs andelarna inom 5 år blir den 

skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen 

skattereduktion. En investering i Energi Komfort ger 

möjlighet till skattereduktion för personer som är 

skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige. 

Arvs- och gåvobeskattning 

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 

2004 slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning 

utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva. 
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Kupongskatt 

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller 

utdelning från Sverige, innehålls normal kupongskatt. 

Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i 

allmänhet reduceras genom tillämpligt 

dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som 

innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock 

utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade 

förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett 

svenskt företag. I Sverige är det normalt Euroclear, 

som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall 

aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för 

kupongskatteavdraget. 

29 Adresser 
IQS Energi Komfort AB 

Tillverkarvägen 16 

187 66  Täby  

Telefon +46 13 10 05 80 

Org. nummer 556530-5868 

Hemsida: www.energikomfort.se 

E-mail: info@energikomfort.se  
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