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VD har ordet 

 

Under år 2015 har Etikinvest AB tagit ett kliv framåt. Portföljens värdemässiga storlek har mer än 

femfaldigats. Fem nya företag har tillkommit och bolagen, som alla är att betrakta som 

utvecklingsföretag, har gjort avsevärda framsteg. Fokus framöver är att öka Etikinvest alltjämt 

blygsamma kapitalbas och nyemission planeras, även om tidpunkten ännu ej beslutats. Vidare 

genomlyser Etikinvest kontinuerligt fler bolag och Etikinvest kan komma att investera i ytterligare 

bolag under året. På sikt är målet att skapa bättre balans mellan utvecklingsbolag i omogna branscher 

och mer mogna företag och också mer mogna branscher. 

 

Under året har Etikinvest blivit publikt, vilket är ett första steg mot en framtida börsintroduktion. 

Etikinvests organisation har stärkts genom att en ny VD har tillträtt och styrelsen har fått fler 

suppleanter. Under året genomfördes emissioner om totalt 3.929.493 kronor. Förhoppningen var att ta 

in mer pengar och styrelsen för nu diskussioner hur marknadsföringen av Etikinvest kan stärkas. Bland 

åtgärderna finns att ge hemsidan förbättrad struktur, med mer information. Styrelsen kommer även att 

se över hur informationen om portföljbolagens utveckling kan förbättras. 

 

De investeringar Etikinvest gjort under 2015 har för några av bolagen haft en avgörande inverkan för 

att dessa har kunnat utvecklas positivt, till nytta för mänskligheten och världen. Etikinvest 

åstadkommer positiv skillnad!  

 

Resultatet för 2015 blev -55.745 kronor, vilket är något bättre än prognostiserat. Underskottet beror 

främst på kostnader hänförliga till emissionerna, Etikinvest förvaltningskostnader i övrigt är låga och 

inga löner eller arvoden har utbetalats. Att resultatet blev bättre än prognostiserat beror främst på 

realisation av aktier i Cortus Energy vilken skedde med 96 % vinst. Etikinvest har under perioden haft 

lån på mellan 2 och 2,5 miljoner kronor vilket förklarar räntekostnaderna men Etikinvest är sedan 

årsskiftet i stort sett skuldfritt. Större delen av räntekostnaderna är kvittade mot aktier och har inte 

påverkat likviditeten. Inga av de lån Etikinvest tagit, har kunnat äventyra det egna kapitalet, då lånen 

endast varit återbetalningsbara om fria medel eller motsvarande garantier funnits. Balansomslutningen 

var vid årsskiftet 2.912.305 kronor. I detta är endast tecknat och till årsskiftet inbetalat aktiekapital 

inräknat. Efter årsskiftet har ytterligare 1.024.134 kronor inbetalats för aktier och optioner. Efter 

periodens utgång har ytterligare investeringar gjorts i Solarus Sunpower, Zebor Technology och 

Absolicon Solar Collector, medan innehavet i Cortus Energy minskats ytterligare. Etikinvest har 

vidare tecknat sig för aktier i biodieselföretaget Colabitoil. Samtliga Etikinvests portföljföretag 



utvecklas, för närvarande, positivt, även om flera alltjämt är förknippade med viss eller betydande risk. 

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorns granskning eller utlåtande. 

 

Etikinvest har nyligen köpt in ett dotterbolag där bland annat administrativ- och annan bolagsservice 

kommer finnas. Dotterbolaget ska namnändras och mer information kommer på hemsidan när detta är 

klart. 

 

Årsstämma i Etikinvest är planerad till torsdag 16 juni klockan 17 i Stockholm. Kallelse kommer 

senast fyra veckor innan. 

 

Etikinvest aktiebok förs elektroniskt hos eaktiebok. Vi har möjlighet att bjuda in ägarna så att de kan 

öppna en egen kostnadsfri depå hos eaktiebok men har valt att inte göra det. Orsaken är att via depån 

kan man komma åt känslig information, som i och med att Etikinvest är publikt, då blir publik. I 

privata företag uppstår inte riktigt samma problem, då det går att avtala med aktieägarna att 

informationen ska vara privat. Vi har tagit upp problemet med eaktiebok som planerar att åtgärda 

detta, men någon tidsplan om när det blir klart finns för närvarande inte. Etikinvest beklagar att 

aktieinnehaven för närvarande inte syns på någon depå. Problemet kommer dock försvinna, om inte 

förr, så när Etikinvest ansluts till Euroclear och aktierna då syns på värdepapperskonton eller 

bankernas aktiedepåer. Än så länge bedömmer dock Etikinvest att en Euroclearanslutning är för tidig 

och skulle öka förvaltningskostnaderna mer än vad som kan anses motiverat i dagsläget, dessutom har 

eaktiebok många bra åtkomliga funktioner som Euroclear saknar.  
 

Årsta 20 april 2016 
 
 
Etikinvest AB 556833-6613 
 
Resultaträkning 
 
 2015 2014 2013 2012 2011 
Summa rörelseintäkter 409 24000 0 0 0 
Summa rörelsekostnader -69888 -7726 -20289 -1750 -6525 
Rörelseresultat -69479 16274 -20289 -1750 -6525 
Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

 
78254 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 
106 

 
2600 

 
0 

 
0 

 
0 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

 
-64626 

 
-18874 

 
-17000 

 
0 

 
0 

Summa finansiella poster 13734 -16274 -17000 0 0 

Resultat efter finansiella poster 
 

-55745 
 

0 
 

-37289 
 

-1750 
 

-6525 

Summa bokslutsdispositioner 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1752 
 

6525 
Resultat  -55745 0 -37289 2 1 



 
  



Etikinvest AB 556833-6613 
 
Balansräkning 
 
År 2015 2014 2013 2012 2011 
Tillgångar      
Anläggningstillgångar (not 1) 2004506 364621 262321 564698 47866 
      
Omsättningstillgångar (not 2) 907799 82268 49923 412 2135 
Summa tillgångar 2912305 446889 312244 565110 50001 

 
År 2015 2014 2013 2012 2011 
Eget kapital och skulder      
Summa bundet eget kapital 2767100 219480 219480 523107 50000 
Summa fritt eget kapital 143708 -8286 -17286 3 1 
Summa eget kapital 2910808 211194 202194 523110 50001 
      
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 
Avsättningar 0 0 0 0 0 
Långfristiga skulder (not 3) 1447 189294 91650 42000 0 
Kortfristiga skulder 50 46401 18400 0 0 
Summa eget kapital och skulder 2912305 446889 312244 565110 50001 
      
Ställda säkerheter 0 259410 318480 291600 0 
Mottagna förbindelser och garantier 3000 47894 0 0 0 

 
Noter 
 

1. Värdepappersinnehav 2015-12-31 
 

Företag Antal Sort 
Absolicon 400 Aktier 
Cortus Energy 252000 Aktier 
Crealogos AB 1 Förköpsoption 
Ecomb 1960 Aktier 
Ekobanken 10 Andelar 
NorInvent 2000 Betalda tecknade akt 
Solarus Sunpower Holding AB 11519 Aktier 
Solarus Sunpower Holding AB 1600 Betalda tecknade aktier 
Solarus Sunpower Holding AB 3580 Teckningsoptioner 
Zebor Technology Stockholm AB 75418 Aktier serie A 
Zebor Technology Stockholm AB 6188 Aktier serie B 
Zebor Technology Stockholm AB 45320 Teckningsoptioner serie D 
Zebor Technology Stockholm AB 2204 Köpoption aktier serie A 

 
2. Konvertibler 2015-12-31 
 

1581 konvertibler i Zebor Technology Stockholm AB  
 
3. Villkorliga långfristiga skulder 2015-12-31 

 
Fordringsägare Belopp 
Scandic Medialab 1447 
 


