
Kommuniké januari - september 2019 
för Etikinvest AB (publ.)  
Organisationsnummer 556833-6613 

 
Resultat 
Resultatet för Etikinvest AB första 9 månaderna 2019 blev 355.682 kronor. 
 
Resultatkommuniké i Etikinvest AB Jan - Sep 2019 och Resultatrapporter 2016 - 2018 
 

År Jan-Sep 2019 Jan-Jun 2019 2018 2017 2016 
Summa rörelseintäkter  0 0 3.550 2.550 1.801 
Summa rörelsekostnader  -36.715 -6.340 -50.163 -45.279 -55.871 
Rörelseresultat  -36.715 -6.340 -46.613 -42.790 -54.071 
Summa finansiella poster  392.398 252.658 418.184 216.377 78.878 
Resultat  355.682 246.317 371.571 173.648 24.807 

Balanskommuniké i Etikinvest AB 2016 - Sep 2019 och Balansrapporter 2016 - 2018 

År Jan-Sep 2019 Jan-Jun 2019 2018 2017 2016 
Anläggningstillgångar 6.786.560 6.484.630 5.431.795 4.293.600 3.559.733 
Omsättningstillgångar 194.323 216.888 1.108.489 47.047 426.142 
Summa tillgångar 6.980.882 6.801.517 6.540.284 4.340.647 4.019.749 
Summa bundet eget kapital 2.263.680 2.263.680 2.263.680 1.915.000 1.894.760 
Summa fritt eget kapital 4.242.285 4.242.285 4.242.285 2.284.397 2.064.989 
Långfristiga skulder 112.000 42.000 26.000 135.000 60.000 
Kortfristiga skulder 7.235 7.235 7.334 6.050 0 
Summa eget kapital och 
skulder  

6.555.200 6.555.200 6.540.284 4.340.647 4.019.749 

Mottagna säkerheter och 
eventualförpliktelser 

112.000 42.000 26.000 1.032.000 63.000 

 
Verksamheten under januari till september 
 
Under januari till september 2019 har Etikinvest kapitalförsörjt dotterbolaget Etikadmin A-Z AB via 
aktieägartillskott, givit ytterligare emissionsgarantier till intressebolaget Bionomit Public AB och givit 
konvertibellån till Solarus Sunpower Holding AB, samt ställt ut en överlåtelseoption till aktier i 
Solarus Sunpower Holding AB, vilket ger Solarus Sunpower Crowd AB rätt att vederlagsfritt överta 
aktier när Solarus Sunpower Crowd AB blir publikt. 
 
Etikinvest AB har gjort slut exit i Absolicon Solar Collector och Industrial Solar med vinst. Etikinvest 
har återinvesterat i Colabitoil och tagit in två nya företag i portföljen LW Community som är 
holdingbolag till Liquid Wind och Ecomb Ocean Recycle som är dotterbolag till Ecomb, båda 
investeringarna har varit små. I Cortus Energy har Etikinvest först realiserat delar av aktieinnehavet 
med god vinst och sedan löst teckningsoptioner som delvis återställt tidigare realisation. Slutligen har 

Etikinvests målsättning är att skapa långsiktig nytta för mänskligheten och världen. 
Investeringarna återfinns inom klimat och miljö, hållbara finanser, hållbar livsstil samt 
hälsa. Etikinvest bidrar till att kapitalförsörja goda företag som själva har svårt att 
finansiera sig i tillräcklig omfattning för att kunna skapa avsedd nytta.  
 



Etikinvest AB deltagit i nyemission i Bioservo Technologies och tecknat sig för fler aktier i 
WeDontHaveTime. 
 
Carina Kindkvist, tidigare ledamot, numera hedersmedlem i Småföretagarnas Riksförbund, utsågs till 
nytt affärsråd i början av året och kompletterar därmed affärsråd Andreas Norlin. Vid årsstämman 
valdes Carina även till styrelsesuppleant och styrelsen förstärktes även med Staffan Eklöw tidigare 
chefsjurist på TV 4 och advokat hos advokatfirman Lindahl, nu ordförande i Bublar Group.  
 
Den 23 april ordnade Etikinvest tillsammans med Etikadmin A-Z ett luchseminarium där profilering 
och systemeffekter av olika investeringsområden diskuteras. Deltagare var Anders Wijkman bland 
annat ordförande i Romklubben, Tomas Kåberger, ledamot i Vattenfall och rådgivare åt Japans 
regering efter Fukushima, Ann-Charlotte Mellquist forskare på RISE kring cirkulär ekonomi, Johan 
Dahlstrand Swedish Institute for Global Health Transformation, Carna Kindkvist affärsråd Etikinvest, 
Richard Ljungberg VD Etikinvest och Etikadmin A-Z, Jan Cedervall, etikråd Etikinvest. Bland 
mycket annat hade vi en diskussion kring att investera i hållbar teknik kontra att investera i 
tillämpning av hållbar teknik. Deltagarna rekommenderade Etikinvestkoncernen att satsa mer på 
tillämpning för att sänka riskerna. Specifikt bör det göras inom solenergiservicesektorn och där detta 
leder till störst klimatförbättring. Etikadmin A-Z har på VD Richard Ljungbergs initiativ, arbetat med 
just detta sedan ett par år tillbaka för att få ihop olika parter på Cypern för att realisera ett 
solenergiserviceföretag. Seminariets grundliga diskussion kring detta visar att vi varit på rätt väg.  
 
Efter periodens utgång har Etikadmin A-Z fortsatt sitt arbete inom energiservicesektorn och om alla 
bitar faller på plats kommer ett företag startas under 2020 och Etikadmin A-Z kommer då kunna få 
ersättning för det nedlagda arbetet. Vidare har Etikadmin A-Z haft en intressant kontakt rörande 
ekonomiadministration inom sfären och detta kan i bästa fall startas upp i år. Dock fortsätter 
Etikadmin A-Z tillsvidare att gå med måttlig förlust. 
 
Diskussioner förs kring ett licensavtal i intresseföretaget Bionomit Public AB men det är för tidigt att 
säga om det kommer utmynna i ett positivt avslut. 
 
Styrelsen i november 2019 
 
 
 
 
 


