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Av Etikinvests portföljvärde var det endast knappt 0,3 miljoner som per 2020-12-31 fanns i listade 
värdepapper medan resten fanns i onoterade innehav. Nedan finns en värdetabell med värden aktuella per 
2020-12-31 och vad värderingen baseras på. Grovt uttryckt visar denna tabell värden som är lite drygt 
dubbelt så höga som de bokförda värdena. Värdena anges i miljoner kronor avrundat till närmaste 
hundratusental. För jämförelsens skull redovisas motsvarande värden per 2019-12-05.  
2019 ingick ECOMB i övriga innehav. 
 

Företag Värderingsbas 2020-12-31 2019-12-05 
Bionomit Public Kommande till 87% garanterade emissionskurs 7,6 7,4 
Etikadmin A-Z Prognostiserat bokfört värde 2,7 3,3 
Solarus Sunpower Holding Etikinvests andel av prognostiserat bokfört värde 

justerat för spridning 
1,5 0,6 

WeDomtHaveTime Emissionskurs i pågående emission 1,1 1,0 
Solarus Sunpower Crowd Emissionskurs i pågående till nära 86% säkerställd 

emission, justerad för kommande spridning till 
Etikinvest 

0,8 0 

ECOMB Handelskurs 0,2 0 
Övriga innehav Handelskurs eller inköpsvärde 0,1 0,2 
Totala innehav  14,0 12,5 
Övriga tillgångar minus skulder  1,2 1,0 
Totalt värde  15,2 13,5 
Mottagna säkerställda garantier  0,25 0,11 
Värde per aktie i kronor  264 241 
Värde per aktie i kronor justerar 
för optioner vid full inlösen 

 193 182 

 
År 2020 har präglats av coronaviruset som spreds från Kina och utvecklades till en värdspandemi med 
många sjuka, bortgångna och drabbade samt stora påfrestningar för sjukvård och ekonomi.  I följande finns 
en kortfattad sammanfattning om vad detta år inneburit för Etikinvest och dess innehav. 

  



BIONOMIT  

                       PUBLIC  

  
För Etikinvests intresseföretag Bionomit Public har det bland annat inneburit uteblivna licensförhandlingar, 
försenad utveckling och utebliven fakturering. Trotts dessa svårigheter prognostiseras vinst i Bionomit 
Public för andra året i rad. Vid årsstämman valdes Michael Akampa in som ny ordförande i Bionomit Public.  

 En av ClimaChecks installations platser 
Ser vi till Bionomit Publics innehav har det skett expansiva strukturaffärer i flera av företagen och flera har 
visat kraftigt ökad omsättning under senare delen av året jämfört med motsvarande period förra året. 
Ökningarna har varit organiska i 4 av de viktiga innehaven och kompletteras med ökningar från 
strukturaffärer i ett par fall. Sist men inte minst har det skett lovande forsknings- och utvecklingsarbete som 
bådar gott inför framtiden. Kort sagt har en positiv utveckling kunnat ses i Bionomits innehav och framtiden 
för alla väsentliga innehav ser lovande ut inte minst för ClimaCheck och dess energibesparande dataanalys 
system. 
 
Etikinvests dotterbolaget Etikadmin A-Z har under året fått igång sin fakturering även om pandemin 
inneburit att den under 2020 blir betydligt mindre än förväntat varför en nedskrivning av värdet skedde, 
dock finns förutsättningar för ökad fakturering under 2021, även om inget ska tas ut i förskott.  

 Solarus hybridsolfångare på plats i Sydafrika 

Solarus Sunpower Holding AB:s holländska intressebolag Solarus Sunpower Holding BV och två av dess tre 
dotterbolag gick i konkurs i slutet av våren ,men alla väsentliga tillgångar ser ut att kunna räddas och ett nytt 
företag i Holland, Solarus Smart Energy Solutions BV, har bildats och försäljning har så sakteliga kommit 
igång igen under slutet av året och expansionen över värden har fortsatt genom att Solarus tagit sig in på 
ytterligare en marknad den Mexikanska, vilket innebär att det nu finns Solarus solfångare i 25 länder över 4 



världsdelar. Produktportföljen har utökats så att Solarus i Holland nu även säljer Abora Energy:s plana 
hybridpaneler. Vidare har konkurrenssituationen för Solarus i Holland förbättrats kraftigt efter att den 
holländska regeringen infört ett omfattande omställningsprogram som gynnar Solarus i synnerhet då man 
på grund av rekordhöga verkningsgrader, bland annat får dubbla subventioner, jämfört med inga tidigare. 
Den pågående privata emissionen i Solarus Sunpower Crowds var vid årsskiftet tecknad och betald till 19,4% 
och 66,2% har säkerställts med förskottsbetalda emissionsgarantier, totalt har 85,7% av emissionen därmed 
säkerställts.  

 
WeDontHaveTime har fått fortsatt stor uppmärksamhet och uppnått sitt mål om kraftigt utökat antal kunder 
och ökat antalet följare under året.  

  Ecomb Ocean Recycles unika framdrivning som fungera i blåst och stiltje. 
Luft och vattenkvalitéföretaget ECOMB genomförde en emission under hösten, som blev kraftigt 
övertecknad till hela 310,9%. Givetvis tecknade sig Etikinvest i emissionen och även kursen har gått upp 
över 300% jämfört med emissionskursen. Det nya kapitalet skapar bland annat förutsättningar för att på 
allvar få igång dotterbolaget Ecomb Ocean Recycles verksamhet med syresättning av syrefattiga sjöbottnar. 
 
Biogasföretaget Cortus Energy har Etikinvest tyckt varit intressant. Vi följde det under 8 år det vill säga innan 
Etikinvest grundats innan investering. Dock tyckte vi att värderingen var hög givet riskerna, så det var förts 
2015 efter 8 års bevakning som Etikinvest gick in som delägare i ett för Cortus Energy kritiskt läge till en 
värdering som var den lägsta företaget någonsin haft. Våra och andras pengar har bland annat möjliggjort 
uppförandet av Cortus Energys stora förgasningsanläggning i Höganäs. Genom åren har Etikinvest gjort ett 
flertal realisationer men även deltagit i nyemissioner och optionsinlösningar men i våras gjorde Etikinvest 
en slutexit. Det volymvägda genomsnittsresultatet av alla realisationer blev +103,5%. 
 
Det finns givetvis en del att berätta även om Etikinvests övriga innehav men då vi inte vill att denna 
sammanfattning ska bli alltför omfattande så är det dags att berätta hur året varit för Etikinvest självt.  
 
Etikinvest genomförde under våren en nyemission som gav oss 344000 kronor och vilket var långt under 
förväntningarna. Orsaken var att kulmen i marknadsföringen av emissionen var planerad till mars och april 
när pandemin härjade för fullt och investeringsklimatet var som sämst. Vi fick ställa in sammanlagt 4 
investeringsträffar runt om i landet och beslöt därför att även ställa in merparten av planerad annonsering 
och planerade utskick och istället spara resurserna till ett bättre tillfälle, så det lär bli en emission i år istället 
där vi kan göra mer av det som var tänkt och gissningsvis få ett betydligt bättre resultat. De pengar Etikinvest 



fick in har varit avgörande för återstarten av Solarus, så det blev väldigt värdefullt ändå. Stort tack till de som 
investerat, ni har gjort en betydelsefull insatts!  
 
Vid årsstämman slutade Per Hagstedt som ordförande för Etikinvest och ett par av sfärens bolag. Per var en 
av initiativtagarna till Etikinvest och blev ordförande 2011-2017. Våren 2017 var Sofia Diklev ordförande 
varefter Per återkom en andra period som ordförande. Det blev betydligt fler år för Per Hagstedt och en 
extraperiod, som ordförande jämfört med vad som var tänkt från början och vi vill varmt tacka Per för alla 
insatser genom åren. Per finns idag kvar som extern firmatecknare, men har bestämt sig för att trappa ner 
antalet styrelseuppdrag.  
 

 Etikinvest ordförande Mats Schultze 
Ny ordförande blev Mats Schultze som bland annat är medgrundare till Avega Group som numera ingår i 
Tieto-koncernen. Även tidigare Etikinvest-ledamoten Elisabeth Tylstedt har haft ett förflutet inom Avega 
Group. I samband med årsstämman gick tidigare suppleanten Carina Kindkvist in som vice ordförande. 
Under hösten har Jonas Grenfeldt och Robin Egerot blivit insynspersoner i Etikinvest.  
 
Etikinvest har haft konvertibler i Solarus Sunpower Holding AB till ett värde av 349876 kronor, dessa har 
under året återbetalats med aktier i Solarus Sunpower Crowd som med värderingen i den pågående 
emissionen är värda 364978 kronor det vill säga +4,3%. Bokföringsmässigt tas aktierna i Solarus Sunpower 
Crowd dock upp till Solarus Sunpower Holding AB:s genomsnittliga ingångsvärde för aktierna vilket leder 
till en bokföringsteknisk förlust på -89,7% vilket gör att Etikinvest kommer redovisa ett negativt resultat för 
2020 vilket är första gången sedan 2015, som Etikinvest kommer visa negativt resultat. Under året har 
annars mycket arbete lagts ner på att rädda Solarus, detta har gjort att Etikinvest tvingats prioritera bort 
mycket annat och att informationen till aktieägarna varit knapphändigare än vanligt.  
 
E-aktiebok, där Etikinvests aktiebok finns, brottas med tekniska problem för närvarande. Etikinvest hade 
planerat att bjuda in alla aktieägare att skapa en depå där man skulle ha kunnat se sina innehav, men det 
går tyvärr inte för närvarande.  
 
Etikinvest stiftades 23 november 2010 och registrerades 20 december 2010 vilket betyder att den idé 
Etikinvest står för nu har funnits manifesterad i 10 år. Jubileet har dock passerats i tysthet då det gångna 
pandemiåret inte varit någon tid för klang och jubelfester. Låt oss avsluta med förhoppningen att 2021 åter 
ska låta oss umgås och fira obehindrat, med klang och jubel. 
 
 


