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Etikinvest AB finns för att göra nytta för mänskligheten och världen. Syftet är att investera och placera 

i företag för att bidra till omställningen till en mer hållbar värld, samt att bidra till att kapitalförsörja 

sådana goda företag som har svårt att få tillräcklig kapitalförsörjning, det är så nytta skapas.  
 
Resultaträkning 2012-2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 
Summa rörelseintäkter 1.800 409 24.000 0 0 
Summa rörelsekostnader -55.871 -69.888 -7.726 -20.289 -1.750 
Rörelseresultat -54.071 -69.479 16.274 -20.289 -1.750 
Summa finansiella poster 78.878 13.734 -16.274 -17.000 0 
Resultat efter finansiella poster 24.807 -55.745 0 -37.289 -1.750 
Summa bokslutsdispositioner 0 0 0 0 1.752 
Resultat  24.807 -55.745 0 -37.289 2 

 
Balansräkning 2012-2016 

År 2016 2015 2014 2013 2012 
Tillgångar      
Anläggningstillgångar (not 1) 3.559.733 2.004.506 364.621 262.321 564.698 
      
Omsättningstillgångar (not 2) 426.142 907.799 82.268 49.923 412 
Summa tillgångar 4.019.749 2.912.305 446.889 312.244 565.110 

 
År 2016 2015 2014 2013 2012 
Eget kapital och skulder      
Summa bundet eget kapital 1.894.760 2.767.100 219.480 219.480 523.107 
Summa fritt eget kapital 2.064.989 143.708 -8.286 -17.286 3 
Summa eget kapital 3.959.749 2.910.808 211.194 202.194 523.110 
      
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 
Avsättningar 0 0 0 0 0 
Långfristiga skulder  60.000 1.447 189.294 91.650 42.000 
Kortfristiga skulder 0 50 46.401 18.400 0 
Summa eget kapital och skulder 4.019.749 2.912.305 446.889 312.244 565.110 
      
Ställda säkerheter 0 0 259.410 318.480 291.600 
Mottagna förbindelser och 
garantier 

63.000 3.000 47.894 0 0 

 
I sex av nio direktägda företag har vi en penningvärdemässig framgång och värdeutvecklingen i hela 

portföljen är positiv och det är framförallt Etikinvests solteknikinvesteringar Solarus och Absolicon 

som bidragit till detta. Dock kan värdeutvecklingen inte kvantifieras då värdet i Zebor är oklart och det 

saknas objektiva kriterier för ett tänkt marknadsvärde för Zeboraktierna. Styrelsen arbetar med att 

försöka tydliggöra Zebors värde. Portföljens framtida penningvärde är beroende av Etikinvests 

värdemässigt största innehav Solarus Sunpower men även Climacheck och Colabitoil förväntas ha 



betydelse för Etikinvests värdeutveckling. Nuvarande övriga innehav förväntas ha mindre betydelse. 

Etikinvest nuvarande kapitalbas är dock liten, varför det är investeringar som görs i samband med att 

kapitalbasen utvidgas som främst avgör värdeutveckling, inte nuvarande innehav. 

 

Etikinvest 

I Etikinvest visar rörelseresultatet främst driftskostnader medan resultatet av realiserade investeringar 

bokförs som finansiella intäkter och därför syns i resultatet. Siffersamanställningen anger 2016 års 

siffror med förändringen i kronor eller procent jämfört med 2015 inom parentes. Observera! att alla 

sifforna inom parentes anger förändring och inte föregående periods resultat. 

Rörelseresultat - 55.871 kr (+ 14.007 kr) 

Resultat 24.807 kr (+ 80.552 kr) 

Nettoomsättning 1.800 kr (+ 310 %) 

Balansomslutning 4.019.749 kr (+ 38 %) 

 

Styrelsen har under perioden förstärkts med Sofia Diklev, jurist med gedigen styrelseerfarenhet från 

bland annat börsbolag och mångårig VD erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

Under mars har merparten av Etikinvests innehav i Absolicon avyttrats med god vinst. Varken Solarus 

eller i synnerhet Absolicon är idag särskilt konkurrensutsatta. Absolicon har alla förutsättningar att 

vara den ledande leverantören av industriell solånga under överskådlig framtid, så trots försäljningen 

nu kan Etikinvest komma att delta i framtida finansiering. 

 

Ordförande Per Hagstedt lämnade Etikinvest styrelse i början på året. Sofia Diklev har utsetts till ny 

ordförande och Johanna Lindberg har utsetts till vVD. Johanna Lindberg har stor erfarenhet av 

miljöfrågor och media och kompletterar på ett bra vis den övriga ledningen. Johanna Lindberg är 

baserad i Skåne och med tillträdet förstärks Etikinvest närvaro i den spännande och expansiva 

Skåneregionen.  

 

Nedan följer en genomgång av portföljföretagen. Först dotterbolaget Etikadmin A-Z, därefter 

intresseföretaget Zebor och så övriga portföljföretag i ungefärlig marknadsvärdeordning vid årsskiftet. 

 

Etikadmin A-Z 

Etikinvest har under året förvärvat ett dotterbolag vilket namnändrats till Etikadmin A-Z. Syftet med 

vårt dotterbolag är att de ska kunna bistå med administration och rådgivning till i första hand 

Etikinvests portföljföretag. Det händer då och då att Etikinvest genomlyser bolag som är bra, men som 



Etikinvest ändå inte möter våra investeringskriterier. Den vanligaste orsaken är att det finns 

obligatoriska partneravtal för delägarna, vilka inte är avsedda för investerare som Etikinvest. Denna 

typ av resonemang ligger bakom att Etikadmin A-Z även kan göra viss investering och en mindre 

investering har gjorts i venture holdingbolaget Stockholm Innovation & Growth Capital som under 

året haft en positiv utveckling. Via Stockholm Innovation & Growth Capital har koncernen indirekta 

investeringar i företag inom hälsosektorn, Bioservo med medicinsk robothandske, Encare med 

operationsprocesser, Scint-X med digital röntgen, Antrad Medical med tining av blodplasma, 

CathPrint med katetrar, Cybergene med diagnos av bland annat manlig infertilitet, vidare företag 

inom energiteknik Mantex med fukthaltsmätning av biomassa och Midsummer med maskiner för 

tillverkning av tunnfilmssolceller.  
 

Zebor Technology 

Intressebolaget Zebor Technology Stockholm är ett utvecklings och konsultbolag inom IT-sektorn 

som utvecklat bland annat ett effektivt realtids OS, som gör att man kan använda enklare datorer med 

bibehållen eller förbättra prestanda. Zebor har placerat i Climacheck Sweden som utvecklar och säljer 

IT-baserade system för övervakning och optimering av industriella kylanläggningar. Climacheck har 

under året haft en positiv utveckling.  
 

Solarus Sunpower 

Solarus Sunpower utvecklar och tillverkar lågkoncentrationshybridsolfångare med den högsta 

verkningsgrad som uppmätts för stationära solfångare. Försäljningsarbetet har börjat visa lovande 

resultat och under andra halvåret har en mycket lyckad kapitalanskaffning genomförts. 
 

Colabitoil 

Etikinvest har under året nyinvesterat i Colabitoil Sweden som distribuerar HVO biodiesel. De har en 

patenterad metod för HVO-framställning och utvecklar en produktionsanläggning i Norrsundet. 

Colabitoil har lyckats expandera verksamhet trots begränsat rörelsekapital och distribuerar idag HVO 

via 60 tankställen. Colabitoil planerar att kraftigt utvidga sin egen stationskedja varav ett 10-tal 

stationer beräknas vara i drift i år, en satsning som delvis finansieras via bidrag inom ramen för 

Klimatklivet. Nästa år tillkommer ytterligare stationer i den egna kedjan.  
 

Absolicon 

Absolicon Solar Collector utvecklar solföljande högkoncentrationshybridsolfångare med inriktning på 

bland annat industriell solånga.  

 

Cortus Energy 

För Cortus Energy har det varit ett framgångsrikt år där man arbetat med produktionsprocessen av 

vätgas och biogas till i första hand en första tankstation i Köping. Under året har bidrag på nära 48 



miljoner kr erhållits för att förverkliga projektet att framställa stål på ett mer klimatsmart vis. Projektet 

drivs i samarbete med Höganäs och Jernkontoret. Vidare så arbetar Cortus med första anläggningen 

för biobaserad elproduktion i Japan vilken, beroende på beslutsprocessen i Japan, bör kunna driftsättas 

kring halvårsskiftet 2018. Cortus framställer biobaserad syngas av unikt hög kvalité.  
 

Ekobanken 

Ekobanken har lanserat ny mobil- och internetbank vilket ger dem en intressant expansionspotential. 

De nya tjänsterna innebär att Ekobanken tar steget från att vara en renodlad sparbank till att kunna 

fungera även som en enkel affärsbank. I Fair Finance Guides senaste utvärdering uppfyller Ekobanken 

99% av kriterierna jämfört med 92% vid förra utvärderingen.  
 

Norinvent 

Norinvent som är baserat i Lund utvecklar en läkemedelsbärare som kan innebära minskad dosering 

med mindre biverkningar, mindre mängd läkemedelsrester som kommer ut i naturen, snabbare verkan 

vilket kan vara viktigt vid bland annat allergireaktioner. Norinvents inbindningsstudier och 

toxikologiska studier har varit framgångsrika. Norinvent genomför nu en nyemission inför listning på 

Aktietorget.  
 

Ecomb 

Det centrala i Ecombs teknik är tillförsel av syre med hög precision och kraftig turbulens i en stegad 

process. Tekniken används dels i industriell avgasrening av eldningspannor där den kombineras med 

tillförsel av urea. Metoden ger ökad verkningsgrad samt sänkta halter av kväve-, svavel- och 

koloxider. Tekniken kommer även användas inom det nya affärsområdet Ecomb Ocean Recycle där 

vatten spjälkas i vätgas och syre, med hjälp av energi från vindturbiner ombord på fartyg. 

Vindturbinerna fungerar parallellt ungefär som segel vilka driver fartyget framåt. Syret tillförs i stor 

mängd till syrefattiga bottnar till exempel i Östersjön, med hjälp av Ecombs centrala teknik. Vätgasen 

kan användas i bränsleceller för framdrivning av fartyget när det inte blåser eller fraktas till hamn där 

det kan användas för bränslecellsfordon.  

 

En mer detaljerad information om 2016 finns på www.etikinvest.se 
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