Halvårsrapport
GREATER THAN AB
2014-03-14 till 2014-06-30

Greater Than AB
Greater Than har utvecklat produkten Enerfy Driving – ett ”»RunKeeper«* för bilister.
Enerfy Driving gör för första gången bilkörning jämförbart oavsett bilmärke, bränsleförbrukning och
trafik. Med Enerfy kan förare mäta hur smart de kör och även jämföra sig med andra – en social plattform
för bilister. Produkten består av en applikation (»app«) och en hårdvara som säljs i konsumentledet för
499 SEK. Hårdvaran, en s.k. OBD-läsare, kopplas enkelt in i bilens servicekontakt som återfinns i
förarutrymmet.
Bolaget planerar en omfattande lansering av Enerfy Driving till konsumentmarknaden och går nu in ett
skedde med satsningar på marknadsförings- och försäljningsåtgärder.

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG
Halvårsrapport 2014-03-14 till 2014-06-30
Koncern
(TSEK)


Nettoomsättningen:

1 124



Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt:

-4 371



Resultat per aktie efter skatt*:

-0,68

Moderbolag
(TSEK)
16
-2 592

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades
koncernen.
I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No.
0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).
* Resultat per aktie efter skatt dividerat med bolagets aktier 6 388 450.

Väsentliga händelser under perioden








Resultatet belastas av rekryteringskostnader, noteringskostnader och initiala planerade
investeringar i marknadsföringsåtgärder så som kommunikationsplattform, varumärke och
webshop.
Greater Than AB fattade beslut om att om nyemission om högst 1 151 830 aktier. Nyemssionen
som stängdes den 12 maj fulltecknades.
Nyemissionen tillförde Greater Than AB ca 21.9 Msek före emissionsutgifter.
Bolaget noterades på Aktietorget och aktien började handlas den 12 juni.
Marknadschef Erik Hellqvist och försäljningschef Jimmy Palmqvist påbörjade sina tjänster i
mitten av maj.
Greater Than AB deltog i två viktiga event, ITS European congress i Helsingfors och iMobility
Challenge i Luxemburg.

Väsentliga händelser efter periodens utgång



Greater Than AB höjer priset på Enerfy Driving. Marknaden föranleder företaget att justera upp
priset.
Greater Than har tecknat avtal om marknadsföring och försäljning med Amazon.com. Enerfy
Driving planeras att lanseras i USA under hösten.
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Formel 1 föraren Vallteri Bottas och FIA presidenten Jean Todt kör Enerfy.

VD Liselott Johansson kommentarer
Vår initiala marknadsaktiviteter går framåt i bra tempo och vi följer vår plan. Under mitten av andra
kvartalet så började den nya marknadschefen Erik Hellqvist och den nya försäljningschefen Jimmy
Palmqvist sina tjänster. De utvecklar och styr arbetet med att driva den digitala marknadsföringen, offline marknadsföringen och PR planerna med fokus på försäljning.
Den digitala marknadsföring sker just nu med små steg som utvärderas noggrant för att lära oss vilken
kommunikation når bäst resultat. Det är än så länge för tidigt att ange konverteringsgrader då de ännu
inte är statistiskt säkerställda. Men de initiala indikationerna känner vi oss nöjda med.
Off-line marknadsföringens fokus är att hitta rätt partners att jobba med. Vi har fått positivt bemötande
av de partners vi har kontaktat och del av detta arbete har rullat på under sommaren och några har legat
på is på grund av semester hos våra kontaktpersoner.
Vi är mycket nöjda med att konstatera att vi har slutit avtal med Amazon och på det sätt kommer gå in på
den amerikanska marknaden under hösten. Amazon är ett av världens största online företag med global
försäljning av konsumentprodukter och en omsättning runt 75 miljarder US-dollar. Företaget har sitt
huvudkontor i Seattle USA och når hundratals miljoner konsumenter varje dag. Greater Than har skrivit
ett avtal som innebär att Amazon kommer att köpa Enerfy Driving för egen distribution och
marknadsföring i USA.
PR är en viktig del för att göra Enerfy mer känt på en större och bredare marknad. Solida PR kampanjer
har utarbetats och kommer att implementeras löpande under hösten.
Enerfy Driving var i juni inbjuden av iMoblity Challange som organiseras av Europeiska kommissionen och
FiA (Fédération Internationale de l’Automobile) till den årliga ITS European Congress som i år gick av
stapeln i Helsingfors. iMobility Challenge hade valt ut Enerfy Driving som sin representant till ITS
kongressen för de ser produkten som komplett lösning för de mål de jobbar för, ” Intelligent vehicle
systems for efficient, clean and safe mobility”.
-

Enerfy är det bästa exemplet vi har att visa upp inom iMobility Challenge säger Presdienten för
FiA Region 1 Thierry Willemarck.

Vårt deltagande var uppskattat och vi nådde ut till många intressenter. Formula 1 föraren Valtteri Bottas
tävlade tillsammans med delegater från EU-kommissionen och ITS-kongressen. Nästan 300 delegater där
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många sitter på nyckelpositioner i Europa körde med Enerfy. Detta är en långsiktig satsning för att göra
Enerfy känt bland beslutsfattare i EU.
-

EcoDriving take more and more part in racing as well, you need to be as a driver and team as
efficient as possible, we need to get to the flag with certain amount of fuel, sade Valtteri Bottas
vid ITS European Congress som en bekräftelse på att smart körning blir viktigare och viktigare.

Enerfy Driving har även deltagit på ett event som anordnades av iMoblility Challenge i Luxemburg under
maj. Det var en mindre tillställning men täcktes av TV, radio och tidningar i Luxemburg. Vid detta event
körde bland annat FiA presidenten Jean Todt och FiA Region 1 Presidenten Thierry Willemarck med
Enerfy Driving. FiA äger bland annat F1, WTCC, WRC och är moderorganisationen till motorklubbar från
141 länder med ca 60 miljoner medlemmar.
I april och maj genomförde bolaget roadshow och möttes av stort intresse för både bolaget och
produkten. Genom nyemissionen tillfördes bolaget cirka 330 nya aktieägare och ca 21,9 miljoner kronor
före emissionsutgifter om cirka 2,0 miljoner kronor. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i bolaget till
6 388 450. Greater Than AB noterades på Aktietorget den 12 juni.
Efter en intensiv vår där fokus har varit att stärka bolaget finansiellt så går vi nu in i en fas med tydligt
fokus på marknads- och försäljningsaktiviteter.
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Principer för halvårsrapportens upprättande
Greater Than AB har till tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR
2012:1 (K3). Redogörelsen har upprättats i enlighet med villkoren för listning på AktieTorget.
Moderbolaget
Apportemission är redovisat till verkligt värde.
Koncern
Eftersom dotterbolaget Greater Than S.A. och dess svenska dotterbolag Greater Than Svenska AB har
förvärvats av Greater Than AB och utgör ett rörelseförvärv mellan bolagen under samma bestämmande
inflytande upprättas koncernredovisning på historiska värden.

Utestående aktier
Greater Than AB listades i juni 2014 på AktieTorget. Totala antalet aktier och röster i Greater Than AB
uppgår till 6 388 450. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Verkställande direktör försäkrar att
halvårsrapporten ger en rättvis översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Informationskalender
Kvartalsredogörelse Q3 2014:
Bokslutskommuniké 2014:

23 oktober 2014
19 februari 2015

Avlämnande av halvårsrapport
Stockholm, 21 augusti 2014
Styrelsen - Greater Than AB
Sten Forseke
Roger Karlsson
Per Made
Eva Fors
Tina Thörner

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör, Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu, www.enerfydriving.com
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK

Rörelsens intäkter

2014-03-142014-06-30
1 123 517

Rörelsens kostnader

- 5 448 740

Rörelseresultat

- 4 325 223

Resultat från finansiella poster

-46 004

Resultat efter finansiella poster

-4 371 227

Resultat före skatt

- 4 371 227

Periodens resultat

- 4 371 227
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

2014-06-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4 612 511
18 500
4 631 011

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar

954 814
4 344 856

Kassa och bank

15 061 949

Summa omsättningstillgångar

20 361 619

SUMMA TILLGÅNGAR

24 992 630

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat

638 845
19 854 246
691 773

Summa eget kapital

21 184 864

Långfristiga skulder

9 847

Kortfristiga skulder

3 797 919

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24 992 630
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Resultaträkning - moderbolag
Belopp i SEK

Rörelsens intäkter

2014-03-142014-06-30
16 252

Rörelsens kostnader

-2 608 059

Rörelseresultat

-2 591 807

Resultat från finansiella poster

-684

Resultat efter finansiella poster

- 2 592 491

Resultat före skatt

- 2 592 491

Periodens resultat

- 2 592 491
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Balansräkning - moderbolag
Belopp i SEK

2014-06-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

91 514 870

Summa anläggningstillgångar

91 514 870

Omsättningstillgångar
Varulager m m

150 875

Kortfristiga fordringar

603 650

Kassa och bank

14 512 378

Summa omsättningstillgångar

15 266 903

SUMMA TILLGÅNGAR

106 781 773

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

638 845
638 845

Fritt eget kapital

104 288 093

Summa eget kapital

104 926 938

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 854 835

106 781 773
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