
Etikinvest 
 
Sammanfattningen av utvecklingen under 2021 och början av 2022, samt något om planer framåt. 
 

Etikinvest har idag emissionsgarantier på 8 200 000 kr till kommande nyemission, varav 420 000 är 
säkerställt medan resten är delvis beroende av utvecklingen i AlphaHelix Molecular Diagnostics listat 
på Spotlight Market som utgör underliggande tillgång för del av garantin och vidare finns villkor om att 
Etikinvest får in ytterligare 11 281 000 kr i garantier för att alla garantier ska bli tillgängliga. 
 

Den planerade emissionskursen i Etikinvests kommande emission är 230 kr per aktie i serie B och 
målet är en listning av B-aktien och teckningsoption TO4 på NGM PepMarket. Om listning kan ske 
redan i år, nästa år eller början av 2024 är alltjämt oklart. 
 

Etikinvest har under 2021 fått en delvis ny ledning. Idag består ledningen av 
 

Styrelse 
 

Tony Christensen, ordförande 
Richard Ljungberg, ledamot 
Jonas Granath, ledamot 
Anna Eriksmo, suppleant och affärsråd 
Jan Cedervall, suppleant och etikråd 
Charlotte Lindgren föreslås bli vald till ledamot vid extrastämman 18 februari.  
 

Verkställande direktion 
 

Bo Lantz, VD 
Lexi Tånneryd, vVD 
Odessa Bäckfors, vVD 
 

Investeringsråd utöver Anna och Jan. 
 

Ann-Charlotte Mellquist, etikråd 
Andreas Norlin, affärsråd 
 

Ekonomi och firmateckning utöver Tony, Richard och Bo. 
 

Martijn Wijnen, ekonomichef 
Per Hagstedt, extern firmatecknare 
Katarina Boive, huvudansvarig revisor  
 

Bedömda värdet av de samlade tillgångarna i Etikinvest ligger kring 15 miljoner eller mellan 250 och 
270 kronor per aktie beroende på vilken emissionskursen blir i Solarus Sunpower Crowd som är under 
namnändring till Solarus Renewables. Bedömda värderingar bygger på pre-money värderingar i 
kommande garanterade emissioner i Solarus Renewables och Bionomit Public. I Solarus Sunpower 
Holding AB bygger värderingen på värdet av underliggande innehav i Solarus Renewables samt 
fordringar. I WeDontHaveTime bygger värdebedömningen på senaste emissionskurs. I övriga innehav 
bygger värderingen på aktuell handelskurs eller bokfört värde där handelskurs saknas. Etikinvest gör 
sedan 2015 inga uppskrivningar av finansiella tillgångar men kan göra nedskrivningar eller återföringar, 
vilket bidrar till att bokfört eget kapital utgör knappt hälften av det bedömda värdet.  
 



Bedömningen är att även om värdet av tillgångarna är väsentligen oförändrat jämfört med början av 
2021 så har risken i tillgångarna minskat. 
 
Nedan följer en genomgång av utvecklingen i de fem stora innehaven. 
 

Dotterbolaget Etikadmin A-Z ägs till 100% av Etikinvest. Ledning har under 2021 förstärkts och består 
av:  
 

Jonas Granath, ordförande 
Richard Ljungberg, ledamot 
Per Hagstedt, suppleant 
Martijn Wijnen, VD 
 

Etikadmin A-Z har under 2022 finansierats med ytterligare ovillkorade tillskott från Etikinvest och har 
ökat de villkorade tillskotten till Crealogos. 
 

Etikadmin A-Z tar över Etikinvest-sfärens hela redovisningsarbete vilket lär bidra till att öka 
omsättningen i Etikadmin A-Z under 2022. 
 

Bionomit Public är ett intressebolag där Etikinvest har oförändrat 47,1% av kapitalet och 28,9% av 
rösterna.  
 

Bionomit har under det gånga året fått in ytterligare garantier till kommande nyemission. 
 

Utvecklingsarbetet i Bionomit har under 2021 återstartat efter att ha stått helt still under första 
pandemiåret 2020. Återstarten har dock skett på en mycket låg nivå. Där bland annat pandemin 
fortsatt bromsa Bionomit.  
 

Bionomit har ökat sitt ägande och är huvudägare i både Solarus Sunpower Holding med 36,4% och 
Solarus Renewables med 16,9%. Bionomit har även ökat sitt ägande i Climacheck som har system för 
övervakning, optimering och prediktivt underhåll av kylanläggningar och värmepumpar. Bionomit har 
ökat sitt ägande i WeDontHaveTime genom optionslösen och vidare gjort en liten nyinvestering i Tario 
som har en mobil-app för OTC-handel. Bionomit har vidare givit ytterligare villkorade tillskott till app-
utvecklaren och IT-konsulten Ultiro. Dessa tillskott ska omvandlas till aktier framöver.  
 

Bionomit har genom den utökade portföljen fått en bättre balans mellan värdet på den egna 
resurseffektiva mjukvaran och portföljinnehavet och därmed spridd och minskad risk. 
 

Bionomit gick med 219 060 kr i vinst 2020 men resultatet för 2021 förväntas bli negativt på grund av 
lågomsättning och inga avyttringar. Kostnadsnivåerna är dock alltjämt låga. 
 

I Solarus Sunpower Holding är Etikinvest näst största ägare med 21,8%. Solarus Sunpower Holding har 
under 2021 utvecklats till ett stabilt vinstdrivande företag med förhållandevis låg risk, låga kostnader 
och stark balansräkning. Det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivits i Solarus Sunpower 
Holding övertas 2022 av Solarus Renewables. 
 

Solarus Renewables direktägs till 11,7% av Etikinvest men med indirekt ägande blir det 21,2% vilket 
gör även Solarus Renewables till ett intressebolag. Solarus Renewables är näst största ägare i Solarus 
Smart Holding BV med drygt 16%. Solarus Smart Holding är i sin tur helägare till Solarus Smart Energy 
Solutions Inc i USA, och indirekt till Solarus Smart Energy Solutions BV i Nederländerna och Sol R Us Pty 
i Sydafrika. Försäljningen i Solarus Smart-bolagen har ökat under 2021 dock från låga nivåer 2020 men 
intresse framöver och pipe-line ser bättre ut än någonsin tidigare i Solarus historia. Produktionslinan 



planeras att flyttas till USA med målet att få i gång produktion i slutet av 2022 av en vidareutvecklad 
koncentrerande solfångare som även ska kunna användas med lönsamhet för solkyla. USA har 
förutsättningar för att bli Solarus största marknad. Det verkar även kunna bli ett genombrott i Indien 
vilket kanske kan leda till en produktionsanläggning för plana solfångare där. Solarus tar sig ständigt in 
på nya marknader och hittills har det installerats eller sålts solfångare i 28 länder i fyra världsdelar. 
 

Solarus Renewables kommer framöver främst satsa på forskning och utveckling av kommande 
generationer av solfångare och kommer ta över etableringen av Solarus på Cypern från Etikadmin A-Z 
som tidigare arbetat med detta. 
 

Solarus Renewables siktar på att genomföra en nyemission i år med målet att listas på NGM 
PepMarket. 
 

WeDontHaveTime ökat intäkterna från 5,3 miljoner till 13,3 miljoner och medlemsantalet har 
fördubblats, som medlem får man tillgång till WeDontHaveTimes mobilapp inriktad på bedömning av 
olika aktörers klimat- och miljöarbete. Med stark tillväxt och intresse från allt fler både medlemmar, 
partners, kunder och investerare ser utvecklingen positiv ut för WeDontHaveTime.  
 

Sammanfattningsvis har alla Etikinvests stora innehav utvecklats positivt under 2021 och den totala 
risken i portföljen bedöms ha minskat och även Etikinvest självt har utvecklats positivt med förstärkt 
och föryngrad ledning och större emissionsgarantier än någon gång tidigare om än kringgärdade med 
villkor ser det bra ut även framöver. 
 

Flera av Etikinvest nyckelpersoner har även VD-roller eller styrelseuppdrag i de fyra största innehaven.  
 

Anna Eriksmo har utnämnts till ordförande i Solarus Renewables 
Jonas Granath är ordförande i Etikadmin A-Z 
Richard Ljungberg är VD och ledamot i Bionomit Public, ledamot i Etikadmin A-Z och Solarus Sunpower 
Holding AB 
Jan Cedervall är VD och ledamot i Solarus Renewables, ordförande i Solarus Sunpower Holding samt 
ledamot i Bionomit Public. 
 

Arbetet med dotter och intressebolag har medfört att Etikinvests egen informationsgivning blivit 
lidande under 2021 men lär förbättras under 2022. Etikinvest håller på att ta fram en ny web-lösning 
för sin hemsida där framför allt all serverlösningen kommer förenklas med endast skandinaviska 
dataservrar. Detta arbete har tyvärr försenats då den som tog ansvaret för detta hoppade av tidigare. 
Etikinvest beklagar att informationsgivningen inte varit bättre men ser fram emot att den kommer 
förbättras med tiden. 
 
 
 
 
 
 
 


