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VD LENNART OLOFSSON
OM VERKSAMHETEN

Under mars månad stärkte vi ytterligare 
våra positioner genom förvärven av  
Evertech Energy Solutions AB och 
Suncore AB. Vi fyller nu ett tomrum 
i marknaden där kundnyttan är stor 

och där det saknats konkurrenskraftiga 
lösningar. Vi har för avsikt att nyttja våra 

patentförsprång, höga bruttomarginaler i 
ETX-produkterna och unika teknologier så snabbt som 
möjligt.

Våra bolag Ecoclime Comfort Ceilings AB, Suncore AB 
och Evertech Energy Solutions AB har sedan starten 
framgångsrikt etablerat sig på marknaden med produkter 
baserade på den unika och patenterade ETX-teknologin 
(Energy Thermal Exchanger). Samtidigt har bolagen 
tillsammans fördubblat omsättningen årligen. Detta har 
varit möjligt tack vare en utmejslad strategi, med fokus 
på tomrummet i marknaden, och genom att leverera hög 
kundnytta, stabilt kassaflöde och utveckling i nära samver-
kan med kunder.  Ecoclime har ett samarbete med fast-
ighetsbranschens mest innovativa fastighetsutvecklare, 
bland annat Areim och Creanova. 

Det teknologiska försprånget, möjligheterna till unika hel-
hetslösningar och en snabbväxande marknad med extremt 
stor potential var starka skäl för styrelsen att besluta om 
sammanslagning av bolagen.  Därmed ökar möjligheterna 
att snabbare nå ut på marknaden för energieffektivisering 
– en marknad som kommer att ha hög tillväxt i Sverige och 
Europa de närmaste åren. 

Ecoclime har inlett samarbete med både HSB och 
Riksbyggen för att visa att teknologin kan användas för 
återvinning av värme från avloppssystem i fastigheter. I ett 
gemensamt projekt ska vi visa att mer än 70% av värmen 

i spillvattnet kan återvinnas och användas för uppvärm-
ning av tappvarmvatten och värme i fastigheter. Ecoclime 
kan leverera stor kundnytta inom detta segment, som idag 
saknar konkurrenskraftiga lösningar. 

Under 2016 adderar vi en lösning för fastighetsautomation 
baserad på IoT (Internet of Things). Det sker genom ett 
samarbete med en av de främsta experterna på fastighets-
automation i Sverige. ETX-teknologin, som utgör grunden i 
Ecoclimes och Evertechs produkter, är synnerligen lämpad 
för IoT då den medger lokal mätning och styrning via över- 
ordnade system. Det gör det möjligt att vid energieffek-
tivisering, ta till vara på den potential som IoT medger. 
Lösningen kommer att kunna integreras mot kundernas 
befintliga system för fastighetsautomation. 

För att göra en översyn av våra strategier och för att ge en 
”second opinion” över våra verksamheter anlitade vi våren 
2015 ett kvalificerat team av specialister inom energimark-
nad och finansiell analys. På basis av simuleringar av olika 
framtidsscenarier och slutsatserna av analyserna beslutade 
styrelsen att vi ska satsa på en accelererat tillväxt bl a via 
denna nyemission.

Därför är det med ett stort mått av optimism som jag 
bjuder in dig som kompanjon i det än mer energirika 
Ecoclime! 

Umeå den 21 mars 2016 

......................................................................

Lennart Olofsson 
Verkställande direktör

Jag ser att vi har stora möjligheter till en accelererad tillväxt i Ecoclime de 
närmaste åren. Det är främsta skälet till att vi nu genomför nyemissionen 
där vi även själva satsar rejält.

Ecoclimes IoT-baserade lösning för 

fastighetsautomation maximerar 

energieffektivisering i såväl 

befintliga som nybyggda 

fastigheter.



BOLAGETS 
AFFÄRSVERKSAMHET

Inomhuskomfort 
Ecoclime erbjuder fastighetsägare och hyresgäster den 
bästa inomhuskomforten, utan drag, kallras och oljud. 
Det sker med frisk och ren luft direkt ifrån ventilations-
systemen, utan inblandning av begagnad rumsluft eller 
stora luftrörelser i lokalerna. För fastighetsägare innebär 
Ecoclimes lösning lägre energiförbrukning och sänkta 
investeringskostnader.

Ut- och återvinning av energi
Evertech erbjuder energikollektorer och energieffektivise-
ringssystem baserade på energikollektorer för återvinning 
av termisk energi från avloppssystem, sjövatten och vatten 
i industriprocesser. Kollektorerna som tillverkas av ett 
speciellt polymert material som tål aggressivare kemiska 
miljöer. I ett typiskt större flerbostadshus kan mer än 70 
procent av den energi som lämnar fastigheten via spill-
vattensystemen återvinnas och användas för uppvärmning 
av tappvarmvatten och värme.

Utveckling, tillverkning och service
Suncore tillverkar ETX-värmeväxlare, komfortpaneler och 
termiska kollektorer. Bolaget utför även installationer och 
utbildning för systerföretagen. Via e-handel säljer företaget 
produkter till den privata villamarknaden, bland annat 
luftvärmeväxlare som i huvudsak tillverkas av återvunnet 
material från värmeväxlarproduktionen.

IOT-lösningar
Ecoclime tar nu det strategiska steget och 
implementerar IoT-lösningar för såväl en-
ergieffektivisering som fastighetskomfort. 
Den här marknaden kommer att föränd-
ras dramatiskt de närmaste åren när 
olika produktleverantörer kommer 
med IoT-produkter baserade på ”open 
source”. Ecoclimes IoT-strategi är 
främst fokuserad mot den marknad där 
fastighetsägare själva vill ha möjlighet 
att styra sin energieffektivisering och 
fastighetsekonomi på basis av fastighe-
ternas investerings- och driftdata. 

Marknad och försäljning
Marknadens tre främsta drivkrafter är:

• Energieffektivisering i fastigheter och processer 
av kostnads- och klimatskäl

• Ökade komfortkrav från hyresgäster

• Utnyttjande av lokaler i fastigheter med högre 
personaltäthet

 
Externa analyser av marknaden visar oberoende av varandra 
följande årliga marknadsvolymer:

Ecoclime ............................................................. 3 500 MSEK 
ROT-marknad komfort- och energikomponenter

Evertech ............................................................. 11 000 MSEK 
Varmvatten och värmeförsörjning

Varje produktsegment av komfortprodukter och återvin-
ningsprodukter är kartlagda på detaljnivå. Ecoclimes plan 
är att nå 0,5% av den svenska marknadsvolymen på 2-3 års 
sikt och ytterligare 1,5% på 5-6 års sikt. 

På 3-5 års sikt är det inte marknadens drivkrafter och 
volym utan främst kassaflödet som kommer att vara av-
görande för tillväxthastigheten. Därefter, när marknaden 
börjar bli etablerad och produkterna kända, så kommer det 
att krävas ett mindre mått av marknadsinsatser i Sverige, 

varefter en internationell marknadseta-
blering kan inledas.

Genom förvärven av Evertech och Suncore under mars 2016, kan 
Ecoclime erbjuda ett komplett energieffektiviseringsprogram riktat 
till fastighetsmarknaden, för såväl termisk energidistribution för 
inomhuskomfort (Ecoclime) som termisk energiåtervinning (Evertech) och 
tillverkning (Suncore).  

UTVINNING AV VÄRME 
FRÅN VATTEN

IoT BASERAD 
FASTIGHETSAUTOMATION

ÅTERVINNING AV 
VÄRME I SPILLVATTEN. 

Kan kombineras med 

bergvärme/frikyla mm

ÅTERVINNING AV 
VÄRME I INDUSTRI-
PROCESSER

SMART  
DISTRIBUTION 

AV TERMISK 
ENERGI
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• Stor marknadspotential 
I Sverige förbrukar fastigheter och service årligen mer än 
150 TWh energi – motsvarande 150 miljarder SEK. Bara 
termisk energi, i form av varmvatten och värme inomhus, 
förbrukar 80 TWh. Ecoclime kan minska energiförbruk-
ningen för inomhuskomfort i fastigheter med 70 procent. 
Samtidigt som inomhuskomforten blir den bäst uppmätta 
i världen. 

• Enorm utveckling inom Internet of Things 
IoT (Internet of Things) utvecklas för närvarande enormt 
snabbt. Redan idag finns över 5 miljarder applikationer 
installerade och inom två år har antalet mer än fördubblats. 
Även intresset och behoven av energieffektivisering ökar, 
främst drivet av klimatförändringen men även genom att 
flera större leverantörer introducerat nya affärsmodeller 
inom energieffektivisering. Ecoclimes IoT-baserade platt-
form för fastighetsautomation maximerar energieffektivi-
sering i såväl befintliga som nybyggda fastigheter.

• Snabb och accelererad tillväxt 
Ledningens ambition är att ta nästa steg och föra Ecoclime 
från start-up-fasen in i tillväxtfasen. Främst handlar det om 
att öka försäljningen kraftfullt samtidigt som bolaget ska 
stärka de interna processerna för marknadsföring, försälj-
ning, och produktion.

• Patentskyddade produkter 
Ecoclime och Evertech erbjuder produkter, system och 
tjänster baserad på egen unik teknologi i Suncore (ETX), 
för såväl energieffektivisering som inomhuskomfort. Denna 
teknologi ger större kundnytta avseende installations- och 
driftsekonomi samt hållbarhetsmässigt i jämförelse med 
konkurrerande lösningar. Ecoclimes erbjudanden är därför 
i flera avseenden ett paradigmskifte för energiproduktion 
och energiförsörjning i fastigheter. Fastigheterna kan nu ta 
steget till att bli egna cirkulära ”energiprosumenter” (pro-
ducenter och konsumenter).

• Framgångsrikt team med utmejslad strategi 
Ecoclime har en styrelse med bred erfarenhet från energi-
sektorn, affärsutveckling, tillväxtföretag samt marknads-
föring och försäljning på den svenska och internationella 
marknaden. Målet för Ecoclime är snabbast möjliga tillväxt 
för att dra nytta av försprånget som IP-tillgångarna ger. För 
att säkerställa kvalitet och maximal kundnytta har bolaget 
valt att medverka i hela värdekedjan.


