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införing i aktieboken

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara 
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
onsdagen den 13 maj 2015. Aktieägare som har sina ak-
tier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta 
i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. 
Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före 
den 13 maj 2015
 

anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla 
sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 15 
maj 2015. Vid anmälan, var god uppge namn, person/or-
ganisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav samt 
eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med 
stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsam-
mans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmak-
ten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för 
stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltig-
hetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekom-
mande fall bifogas registreringsbevis och andra behörig-
hetshandlingar utvisande behörig företrädare.

Post till: 
Greater Than AB
Torstenssongatan 12
114 56 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu 

vÄLkommen tiLL ÅrsstÄmman
Greater Than AB:s ordinarie årsstämma för räkenskapsåret 2014 (2014-03-14 – 
2014-12-31) kommer att äga rum onsdagen den 20 maj 2015, klockan 15.00 på 
restaurang Elverket, Linnégatan 69, 114 60 Stockholm.

a better user
experience

utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstäm-
man att ingen utdelning skall ske för bokslutsåret 2014.

tidplan för ekonomisk information 

Kvartalsredogörelse Q1  20 maj 2015
Halvårsrapport 20 augusti 2015
Kvartalsredogörelse Q3 19 november 2015
Bokslutskommuniké 24 februari 2016
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Greater Than är ett teknologi- och produktbolag inom 
marknadsområdet Connected Car. 

Marknaden för uppkopplade bilar förväntas stiga till 
53Miljarder US-dollar, redan år 2018. Bedömare är över-
ens om att bilen kommer att bli lika beroende att tjänster, 
som telefonen blivit beroende av appar. 

Både Google och Apple lanserar sina varianter, Android 
Auto respektive CarPlay, runt världen just nu. Slaget om 
framtidens bilköpare står om vem som kan leverera bäst 
tjänster. Mycket talar för att tjänsteleverantören kommer 
att äga både kunden och affären. 

På en sådan marknad försöker naturligtvis både biltill-
verkare och tjänsteleverantörer positionera sig och vi ser 
framtiden an med spänning.

Vår kärnteknologi för att mäta bilkörning, bygger på 
intelligenta algoritmer som bygger ett individuellt DNA 
per förare. Detta Digitala Förar-DNA kommer att vara 
med och förändra hur vi designar, säljer, köper, kör och 
försäkrar bilar i framtiden. 

Dessutom kommer den att spela en avgörande roll i fram-
tidens cirkulära ekonomi. Bilpooler kommer att kräva 
nya lösningar för kostnadsfördelning mellan poolens 
medlemmar.  Försäkringen ska prissättas efter hur varje 
medlem kör och kostnaderna efter praktiskt slitage på bi-
len. Greater Than ś teknologi löser dessa utmaningar. 

Med den information som ett Digitalt Förar-DNA ger 
kan biltillverkarna erbjuda bilar med bättre bränsleeko-
nomi och körglädje. Eftersom bilen blir adaptiv efter fö-
rarens individuella egenskaper. 

Försäkringbolagen kommer kunna erbjuda en bilförsäk-
ring som baseras på kilometer och hur man kör. Snart ser 
vi slutet på en stel årsbaserad försäkring. En flexibel för-
säkring som kunden betalar när, hur långt och hur smart 
man kör, hör framtiden till. 

För karttillverkarna betyder vår teknologi att navigering-
en blir roligare och mer spännande. Varje väg kommer 
att ha en svårighetsgrad kopplad till sig, likt en pistkarta 
i fjällen. Dessutom har varje väg en leaderboard, en lista 
över hur smart den vägen går att köra och vem som lyck-
ats bäst. Kartan blir det rum, runt vilken bilkörningen 
kretsar.

Kanske kommer en global informationsaktör skaffa sig 
greppet om bilkunden. Den som vet mest och bäst vinner! 
Ja, för Greater Than är framtiden verkligen spännande.  

Liselott Johansson
Verkställande Direktör

vd har ordet

» Bilen kommer bli lika 
beroende av tjänster, 
som telefonen blivit 
beroende av appar.«
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Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet 
i mars 2014 och i samband med detta grundades koncer-
nen. 

Greater Than besitter stor know how inom området 
”Connected car” och jobbar kontinuerligt med att för-
ädla och utveckla produkter inom segmentet för att höja 
värdet på bolaget och dess tidigare investeringar i databa-
ser och algoritmer.  

Koncernen redovisar intäkter på 4 733tkr, vilket delvis är 
intäkter från verksamhet i moderbolaget, dotterbolaget 
och dotterdotterbolaget. Intäkterna kommer från pro-
dukterna LeanHaulage och Enerfy Driving. Koncernens 
kostnader uppgår till 13 623tkr varav väsentlig del avser 
marknadssatsningar för lansering av produkten Enerfy-
Driving och utvecklingskostnader. 

Året 2014
Årets resultat speglar effektiva investeringar i kommunikation, marknadsutveck-
ling och produktanpassningar. Initiala satsningar på att bygga återförsäljarnät för 
att nå bred marknad med produkten Enerfy Driving har genomförts, vilket ger oss 
i en bra position inför år 2015.

” KOppLA upp BILEN”
koncern (tsek)
nettoomsättning:         4 733
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt:   - 8 905
resultat per aktie före och efter utspädning*:   - 1,39

moderbolag (tsek)
nettoomsättning:          108
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt :    -8 763

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 6 388 450 aktier.

Greater Than AB startades i mars, varefter Greater Than S.A. i Belgien med det svenska dotterbolaget Greater Than 
Svenska AB, förvärvades genom andelsbyte. Under maj månad genomfördes en nyemission och Bolaget noterades på 
AktieTorget i juni. 
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För att lansera produkten Enerfy Driving genomfördes 
under maj månad en nyemission som tillförde bolaget 19 
884 811 SEK. I anslutning till emissionen genomfördes en 
listning av bolaget på AktieTorget den 5 juni. Introduk-
tionskursen för aktien var 19SEK. 

Under maj anställdes marknads- och försäljningschef. 

I augusti påbörjades lanseringen av produkten Enerfy 
Driving till den svenska konsumentmarknaden. 

Bolaget har under hösten följt planen för lansering med 
huvudsakligt fokus på tre aktiviteter. 
•	Marknadsföring	i	små,	mätbara	och	väl	avgränsade	
etapper. Detta för att prova sig fram till optimal kom-
munikation och strategi för att nå den stora konsument-
marknaden.
•	Anpassning	och	vidareutveckling	av	Enerfy,	baserat	på	
synpunkter från tidiga användare. Detta för att anpassa 
produkten till en bredare publik.
•	Påbörja	uppbyggnad	och	utveckling	av	ett	återförsäljar-
nät. 

Som ett direkt resultat av ovanstående aktiviteter har vi 
idag en testad och väl fungerande kommunikationsplatt-
form, en tydlig försäljningsstrategi med en produkt som 
kommer att säljas genom såväl analoga som digitala åter-
försäljarkanaler, till en väl definierad målgrupp.

Vårt samarbete med konsumentorganisationen FiA (Fé-
dération Internationale de l’Automobile) har förstärkts. 
FiA har valt att presentera och framställa Enerfy Driving 
som ett bra exempel på tillgänglig teknik som redan idag 
kan minska CO2 utsläppen och öka trafiksäkerheten. FiA 
har presenterat Enerfy Driving inför ITS Världskongress 
i Helsingfors. Vidare har vi varit inbjuden till deras event 
i Barcelona och Luxemburg.
  
Under hösten genomfördes riktade och väl avgränsad 
marknadsbearbetning, för att arbeta fram det optimala 

budskapet för att maximera konverteringsgraden. Sam-
ma process involverar även utvecklingsavdelningen, för 
inhämtning av feedback från nya kunder, allt för att max-
imera användarupplevelsen. Produkten förfinades och 
marknadsföringen uppnådde en konverteringsgrad över 
vår förväntan. Utmaningen för 2015 är att få ned kostna-
den för att driva kunder till webbutiken.

Under hösten har vi även haft fokusera på de potentiella 
kunderna som valt att inte köpa Enerfy Driving och ar-
betat med att förstå deras bevekelsegrunder för att avstå 
köp. Detta mycket tidskrävande arbete har lett fram till 
en produkt och kommunikationsplan som effektivt når 
bredare konsumentgrupper.

Bolaget har under hösten lagt ner ett omfattande arbete 
på att kartlägga och utvärdera vilka återförsäljare som 
är mest relevanta för produkten. Arbetet ledde till att 
diskussioner inleddes med de största teknik- och elektro-
nikkedjorna i Skandinavien. Ett återförsäljaravtal skrevs 
med Jula, en av bolagets mest önskade återförsäljare. 
Samarbetet kommer att inledas under våren 2015. Dess-
utom skrevs återförsäljaravtal med Amazon.com, Ama-
zon Europa och Fyndiq.se. 

Bolaget anser att höstens omfattande arbete har lett till 
en förstärkt marknadsposition och ser fram emot att ta 
nästa steg med befintliga och nya återförsäljare under 
2015.

översikt av verksamheten 2014

 “en skaLbar, gLobaL 
och öppen pLattform”
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bakgrund

Greater Than är ett teknik- och marknadsbolag, verk-
samt inom området ”Connected Car”. Ett relativt nytt 
marknadssegment, som enligt GSMA förväntas omsätta 
53 Miljarder USD, redan år 2018. 

Inom segmentet är Greater Than världsledande på att 
analysera, mäta och kvantifiera hur energieffektivt ett 
fordon kan köras. 

Med detta som grund har bolaget utvecklat en rad pro-
dukter som i praktiken gör livet enklare för bilföraren 
och bilägaren. 

Bolaget levererar produkter som kopplar upp bilen och 
tillhandahåller tjänster som i praktiken hjälper bilföraren 
att i genomsnitt spara var femte tank, spara tid genom 
fartoptimering, skriva automatisk körjournal och hjälpa 
till med både säkerhets- och miljöaspekter. 

Liknande den förändring som skett i andra branscher, 
kommer även affärsmodellen runt bilförsäljning att för-
ändras, från att sälja en hårdvara till att sälja en tjänst. Bi-
len kommer att bli lika beroende av tjänster som dagens 
mobiltelefoner är beroende av appar. 

Därför planerar Greater Than att även att erbjuda andra 
systemleverantörer och fordonstillverkare, att licensiera 
våra tjänster och vårt digitala Förar-DNA.

organisation

Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 
och i samband med detta grundades koncernen. 

I koncernen ingår förutom moderbolaget Greater Than 
AB (org. nr. 556965-2885), dotterbolaget Greater Than 
S.A. (Company No. 0860.741.970) och dotterdotterbola-
get Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258). 

förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Greater Than AB, 556965-2885 
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för koncernens första  
räkenskapsår, 2014-03-14 - 2014-12-31.

Greater Than S.A. och Greater Than Svenska AB har se-
dan år 2004 utvecklat teknologi, produkter och sociala 
plattformar för förare.

 ”everything you need to know about 
your car, driving and routes” 

affärsidé

Greater Than ska leverera teknologi, tjänster och pro-
dukter till konsumenter, biltillverkare, försäkringsbolag, 
navigation och andra In-Car systemleverantörer, vilka 
önskar tillhandahålla produkter som gör bilkörningen 
till en bättre användarupplevelse. 

vision

Att Greater Than ś teknologi för Digitalt Förar-DNA 
kommer att vara med och förändra hur vi designar, säljer, 
köper, kör och försäkrar bilar i framtiden. 

viktiga händelser under året.

 » Bolaget Greater Than AB grundades och blev  
moderbolag till koncernen Greater Than. 

 » Bolaget noterades på Aktietorget och gjorde en  
emission i samband med det om 21,9 MSEK. 

 » Produkten Enerfy för Smart Driving testas på  
marknaden.

 » Målgrupper och budskap för marknads- 
kommunikation utvärderas under hösten.

 » Omfattande arbete påbörjas för att samla in och  
utvärdera användarupplevelser.

 » Prisstrategier för Enerfy testas och utvärderas.
 » Bolaget påbörjar strategi för byggande av  

återförsäljarnät.
 » Arbete med första större designuppgraderingen av 

Enerfy påbörjas. 
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väsentliga händelser efter periodens 
utgång 

 » Greater Than inleder ett samarbete med elektronikva-
rujätten Media Markt. Enerfy kommer att börja säl-
jas i samtliga varuhus i Sverige i april - maj.

 » Bolaget har tecknat avtal med Jula, Enerfy kommer 
säljas i närmare 70 affärer i Sverige, Norge och Po-
len och även via deras digitala kanaler. Produkterna 
kommer vara tillgänliga i butik från mars - april.

 » Greater Than AB har blivit utsedda av Vinnova att 
delta på det Nordiska affärsutvecklingsprogrammet 
TINC, i Palo Alto, Kalifornien.

 » Bolaget skrev ett återförsäljaravtal med Sveriges största 
onlinebutik - CDON. 

 » Produkten Connect with your car släpps. 
 » Greater Than har släppt första produkten som bygger 

på en ny plattform som baseras på HTML5 vilket 
minskar utvecklingstiden med mer än 65% och gör 
det att möjligt att lansera funktionalitet samtidigt 
på smartphones, surfplatta och dator på flera platt-
formar. 

 » Bolaget levererade sin hittills största order i februari.
 » Bolaget har vidareutvecklat algoritmen som gör ener-

gieffektiv bilkörning jämförbar oavsett bilmodell 
eller bränsleförbrukning till att nu också göra beräk-
ning av Enerfy Sport Score. Med Enerfy Sport Score 
kan man jämföra hur tekniskt bra man är på köra 
energieffektivt oavsett hastighet.

kunder, produkter & tjänster

Greater Than tillhandahåller teknologi, tjänster och pro-
dukter inom ett relativt nytt och brett marknadssegment. 

Våra nuvarande och potentiella kunder sträcker sig allt 
från konsumenter, biltillverkare, underleverantörer, 
försäkringsbolag, karttjänster, andra internetbaserade 
innehållsleverantörer, till företag i den nya cirkulära 
ekonomin. Varje produkt eller tjänst har sin specifika 
målgrupp. 

den svenska formel 1-föraren marcus  ericsson är ambassadör för enerfy. 

konsumenter 
-> enerfy connect with your car 
Enerfy ś kunder är konsumenter över hela världen som 
kör bil. Enerfy är utvecklat som en öppen plattform, för 
att kunna användas globalt och oberoende av bilmärke.
Det unika med Enerfy är algoritmerna som ligger till 
grund för poängberäkningen. Enerfy Score är den enda 
poängen i världen som gör bilkörning mätbar, jämförbar 
och kvantifierbar, oberoende av bilmärke. 
Vi jobbar hela tiden med att finna smarta lösningar. Någ-
ra exempel är att produkten Enerfy kan användas över 
hela världen och hårdvaran kan flyttas mellan olika bilar. 
Här har konkurrenterna starka begränsningar.

försÄkringsboLag
-> enerfy smart car insurance
Baserat på vårt Digitala Förar-DNA kommer vi hjälpa 
etablerade eller nya försäkringsbolag att erbjuda en ban-
brytande försäkringsprodukt till världens bilägare. Nu 
kan försäkringstagaren själv vara med och påverka pre-
mien och enbart betala för användandet av bilen. Fram-
tidens bilister kommer inte att acceptera en premie som 
inte är knuten till sitt egna användande och beteende. 

biLpooLer 
->enerfy smart driving insurance
I den cirkulära ekonomin kommer bilpooler att bli allt 
vanligare. Framför allt i storstäder där det är trångt, 
samtidigt som kollektivtrafiken blir allt bättre. Samma 
bil kommer att användas av flera familjer och individer. 
För att få dessa pooler att blomstra krävs nya lösningar 
för försäkring och kostnadsdelning. Med vår teknologi 
kommer vi att erbjuda en användar- och beteendebaserad 
kostnadsfördelning. 

karttJÄnster 
-> enerfy smart map
Navigationstjänster är idag i de flesta fall gratis och lätt 
tillgängliga. Leverantörerna bygger sin affärsmodell på 
information om användarna och reklamintäkter. Med 
vår teknologi blir kartor och navigationstjänster betyd-
ligt mer inspirerande och interaktiva. Vi kommer att 
tillhandahålla tjänster som gör att varje väg blir grade-

med hjälp av replay kan du gå tillbaka i tiden och spela du upp din 
körning på en kartbild. här tar du enkelt  fram detaljer om din körning 
för ett specifikt vägavsnitt, en viss vägkorsning eller en hel sträcka.

» Om du verkligen vill 
köra smart, då är det 
detta här som gäller.«

100 poäng enerfy ger 5% bränslebesparing. med enerfy kan du jäm-
föra dig med andra och dig själv, helt oberoende av biltyp eller trafik.
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rad efter en svårighetsgrad, allt för att bilisten ska kunna 
välja rätt väg för sin profil. Dessutom kommer varje väg 
vara försedd med en leaderboard, för att tillåta andra att 
utmana i smart bilkörning. Nu kan karttillverkarna vara 
med och bidra till stora sänkningar av CO2-utsläppen 
och ökad trafiksäkerhet, samtidigt som användarna får 
en betydligt trevligare upplevelse.  

biLtiLLverkare 
-> digitaLt förar-dna
Dagens bilar är designande för att passa en global genom-
snittsförare. Problemet blir att bilen ur ett energiper-
spektiv egentligen inte passar någon. Med vår teknologi 
kan biltillverkarna samla på sig mycket värdefull infor-
mation så att bilen kan anpassas efter varje individs pro-
fil. Med detta kommer energiförbrukningen att sänkas 
med flera procent.

informationssLeverantörer och nya  
biLtiLLverkare 
–> smart driving information
Bäst information vinner! Med vår teknologi för Digitalt 
Förar-DNA bygger vi med Enerfy en global plattform 
för bilister. Den här plattformen är inte beroende av eller 
knuten till ett specifikt bilmärke. Med vår databas och 
framtida informationsuppbyggnad, kan en ny spelare 
införskaffa sig mer kunskap om bilister än någon annan 
biltillverkare idag besitter.

För den som vill äga bilmarknaden, bygga en självköran-
de eller eldriven bil, är den här kunskapen ovärderlig. 
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aktien och ägarna
aktie information

Aktienamn: Greater Than 
Kortnamn: GREAT  
ISIN-kod: SE0005881554
Handelslista: AktieTorget
Kvotvärde: 0,1 kr  

information till kapitalmarknaden

Greater Thans mål är att förse kapitalmarknaden med öp-
pen och transparent finansiell information. Samtliga fi-
nansiella rapporter publiceras via AktieTorgets IR-tjänst 
och läggs därefter ut på bolagets hemsida. 

aktiedata

Antal aktier uppgår till 6 388 450, 2014-12-31. Aktieka-
pitalet i Greater Than AB uppgår till 638 845kr. Resul-
tat per aktie före och efter utspädning: - 1,39. Varje aktie 
berättigar till en röst. Greater Than innehar inga egna 
aktier. 

Ägarförhållanden

Per balansdagen finns totalt 6 388 450 antal aktier ut-
givna. Bolaget har per den 31 december 2014, drygt 300 
aktieägare. 

största Ägarna i aktieboken 
(frÅn eurocLear) - per 2014-12-31 **

emissioner
Greater Than AB har under året förvärvat Greater Than 
S.A. genom apportemission om 87 500 000 kr. 
På  extra bolagsstämman den 25 mars 2014 beslutan-
des det att genomföra en nyemission. Greater Than AB 
genomförde nyemission i samband med att bolaget no-
terades på AktieTorget. Emissionen omfattade 1 151 830 
aktier motsvarande 21 884 770kr före emissionsutgifter. 

konvertibler och optionsprogram

Inga konvertibler eller optionsprogram finns i Greater 
Than AB. 

investors relation

Greater Than AB:s information till aktieägarna ges via 
årsredovisning, bokslutskommuniké, kvartalsredogö-
relse, halvårsrapport, pressmeddelanden samt bolagets 
hemsida www.greaterthan.eu. På hemsidan finns samt-
liga rapporter och pressmeddelanden. 

kursutveckling och omsättning

Genomsnittspris per handelsdag sjönk från 19 kronor per 
aktie den 12:e juni 2014, till 6,75 kronor den 30 decem-
ber 2014. Kursen (senast betalt) på bokslutsdagen 6,75kr 
per aktier, motsvarar ett börsvärde på 43 122 037 kronor. 
Börskursen för Greater Than AB kan följas dagligen på 
bolagets hemsida eller på www.aktietorget.se och andra 
nyhetsmedia med elektronisk information.

aktieutdelning

Resultat per aktie före och efter utspädning är - 1,39 ba-
serat antalet utestående aktier, 6 388 450 st med det som 
underlag föreslår styrelsen ingen utdelning för verksam-
hetsåret 2014.

Sten Forseke 54,48% 54,48%

ScanForce Holding AB 10,00% 10,00%

RoosGruppen AB 5,04% 5,04%

Karin Forseke 3,36% 3,36%

Goldman Sachs International LTD 2,64% 2,64%

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut

 Ägarförteckning Antal aktier Andel av röster/ 

       ägarandel 
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risk och osäkerhetsfaktorer
Nedan redovisas riskfaktorer utan rangordning och utan 
anspråk på att vara heltäckande. 

marknads- och teknikutveckLing
Greater Than verkar på en ny marknad. Det finns därför 
i dagsläget inga garantier att bolagets verksamhet, in-
riktning eller affärsplan är framgångsrik på marknaden. 
Marknaden för att mäta och jämföra köreffektivitet är 
ny vilket innebär att Greater Than till stor utsträckning 
måste vara pionjär för att skapa och utveckla markna-
den. Bolaget baserar sin produkt på vedertagen tekno-
logi, teknologiskiften och förändringar i biltillverkarnas 
inställning till bolagets teknologi kan innebära att Grea-
ter Than måste anpassa sig till nya förutsättningar. Om 
bolaget misslyckas med detta kan bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning påverkas negativt. 
 
konkurrenter
Greater Thans konkurrenter kan ha större finansiella re-
surser än bolaget, vilket kan innebära att konkurrenter 
kan ha bättre förutsättningar att anpassa sig till föränd-
ringar i kundefterfrågan samtidigt som de kan avsätta 
mer resurser till bland annat produktutveckling. Mot 
bakgrund av detta är det inte säkert att Greater Than 
framöver kommer att vara lika framgångsrikt ur konkur-
renssynpunkt. Ingen garanti kan lämnas för att Greater 
Than kommer att kunna behålla sin nuvarande mark-
nadsposition. Ökad konkurrens kan leda till prispress 
och minskad marknadsandel vilket kan ha negativ effekt 
på Greater Thans verksamhet, framtida tillväxt, resultat 
och finansiella ställning. 

samarbetspartners och kunder
Bolaget samarbetar, och för diskussioner om samarbete, 
med ett flertal aktörer för att sprida och marknadsföra 
bolagets produkter. Eventuella konflikter med samar-
betspartners kan verka negativt och skada bolagets lanse-
ring och marknadsföring av bolagets produkter. 
Bolagets kunder är bland annat privatpersoner. Dålig 
publicitet eller negativ upplevelse av bolagets produkter 
kan innebära att bolagets kundbas minskar. Om bolagets 
relationer med samarbetspartners och kunder försämras 
kan bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning påverkas negativt.  

begrÄnsade resurser
Greater Than är ett litet företag med begränsade resurser 
vad gäller ledning, administration och kapital. För ge-
nomförandet av den föreliggande strategin är det av vikt 
att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt.  
Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och 
därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade 
problem.

prognososÄkerhet
Bolaget verkar på en marknad som ännu inte har uppnått 
mognadsstadiet och som kan karakteriseras av snabbrör-
lighet vilket medför en stor prognososäkerhet. 
Utebliven efterfrågan på bolagets produkter kan inne-
bära en avsevärd påverkan på prognostiserad årsomsätt-
ning och resultat. 

beroende av kvaLificerad personaL  
och nyckeLpersoner
Inom Greater Than finns ett antal nyckelpersoner som 
är av stor vikt för verksamheten, däribland VD Liselott 
Johansson samt styrelseordföranden och grundaren Sten 
Forseke, samt CTO Anders Lindelöf. Inom samtliga 
funktioner finns nyckelpersoner som besitter unik kom-
petens. Skulle någon, eller några, av dessa nyckelpersoner 
lämna bolaget kan det, på kort sikt, ha en negativ inver-
kan på verksamheten. Det föreligger även en risk i att 
rekrytering av ny personal till dessa positioner kan ta tid 
och medföra ökade kostnader för bolaget, vilket påverkar 
bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

vaLutarisk
Valutarisken innebär att valutakursförändringar påver-
kar bolagets resultat och uppstår i samband med betal-
ningsflöden i utländsk valuta samtidigt som bolaget 
redovisar i SEK. Bolaget betalar inköpen av OBD-läsare 
i USD samt förväntas redovisa intäkter från ett flertal 
valutor beroende på vart försäljning sker i världen vilket 
medför att det finns inga garantier för att bolaget kan 
skydda rörelseresultatet från effekterna av framtida valu-
takurssvängningar.

Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att bolaget påverkas ne-
gativt av bristande hantering ochkontroll av likvida med-
el och betalningsflöden. I det fall bolaget inte genererar 
tillräckligt överskott eller har tillgängliga likvida medel, 
löper bolaget risk att inte kunna infria sina betalnings-
förpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden 
för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 

framtida finansiering
Greater Thans framtida vinstpotential är i hög grad be-
roende av marknadens framtida utveckling. För kom-
mande investeringar kan det komma att behövas tillskott 
av kapital. Detta kan medföra att ägarkapital kan komma 
att behöva tillskjutas för att Greater Than skall utvecklas 
på bästa sätt. Greater Thans möjlighet att tillse eventu-
ella framtida kapitalbehov är beroende av bolagets för-
utsättningar att kunna uppta lånefinansiering och det 
allmänna marknadsläget för kapitaltillskott. Det kan inte 
garanteras att Greater Than kommer att kunna anskaffa 
önskvärt kapital, även om den ekonomiska utvecklingen 
för Greater Than är positiv. 
Skulle bolaget inte få tillgång till ytterligare finansiering, 
eller kunna få sådan finansiering på skäliga villkor, eller 
om den föreliggande kapitalanskaffningen inte skulle bli 
lyckosam riskerar bolaget att inte kunna säkerställa fort-
satt finansiering och framtida expansion, vilket kan detta 
komma att ha en negativ effekt på bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
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bolagsstyrning
bolagsstyrning och styrelsearbete 

Styrningen av Greater Than sker via årsstämman, styrel-
sen och verkställande direktören i enlighet med aktiebo-
lagslagen samt bolagets bolagsordning, arbetsordning för 
styrelsen och VD-instruktionen. 

Lagstiftning och bolagsordning 

Greater Than AB tillämpar svensk aktiebolagslag och 
de regler som gäller för att vara noterad på AktieTorget. 
Greater Than AB:s styrelse och ledning strävar att följa 
de krav som AktieTorget, Finansinspektionen, aktieägare 
och andra intressenter ställer på bolaget. 

Bolaget delger information genom flera kanaler såsom 
AktieTorgets IR-sida gällande Greater Than AB på  www.
aktietorget.se, pressreleaser och via bolagets hemsida 
www.greaterthan.eu. Bolaget eftersträvar att vara trans-
parent mot intressenter och delge information löpande. 

Greater Than AB:s styrelse skall bestå av lägst tre och 
högts nio bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Bolaget 
styrelse bestod under 2014 av fem personer, Sten For-
seke (styrelseordförande), Tina Thörner, Eva Fors, Roger 
Karlsson och Per Made (styrelseledamöter). 

Styrelseordförande Sten Forseke är bolaget största ägare 
och innehar 54% av aktierna och styrelseledamoten Ro-
ger Karlsson via bolag är näst största ägare och innehar 
10% av aktierna. Det betraktas positivt att styrelsemed-
lemmar har stort intresse i bolaget och eftersträvar att ut-
veckla bolaget utifrån vad som är bäst för bolagets värde.

Verkställande direktören är föredragande i styrelsen även 
andra tjänstemän i bolaget är föredragande i styrelsen vid 
särskilda ärende.

styrelsens förslag till riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare

Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman. Styrelsen 
föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående rikt-
linjer för ersättning till ledande befattningshavare inom 
Greater Than koncernen. Riktlinjerna föreslås i princip 
vara oförändrade jämfört med föregående år. Ersättning-
ar till styrelseledamöter har under 2014 utgått med 1 pris-
basbelopp och till styrelseordförande till 2 prisbasbelopp.

Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av 
styrelsen. Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande 
befattningshavarna konkurrenskraftiga och marknads-
mässiga ersättningar som i rimlig utsträckning återspeg-
lar den enskildes och koncernens prestationer. Löneni-
våerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig 
löneutvärdering.

Vid uppsägning från Bolagets sida är VD berättigad till 
ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Några 
optionsavtal finns ej i bolaget. 

Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

styrelsens och vd:s ansvar 

Utöver att svara för bolagets organisation och förvaltning 
är styrelsens viktigaste uppgift att fatta beslut i strategis-
ka frågor. Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor 
av väsentlig betydelse såsom fastställande av arbetsord-
ning, VD-instruktion och fastställande av strategiplaner. 

VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning och att 
beslut fattade av styrelsen verkställs. VD tar fram be-
slutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och 
motiverar sina förslag till beslut och åtgärder. Den verk-
ställande direktören i bolaget är ansvarig för att tillse att 
de beslut och riktlinjer som styrelsen fattar och drar upp 
för bolagets verksamhet implementeras.

Styrelsen skall normalt hålla fyra möten per kalenderår. 
Till styrelsen kan medarbetare kallas för föredragning el-
ler sakkunnig belysning av enskilda ärenden. Till styrel-
sens möten skall samtliga styrelseledamöter kallas. Ord-
föranden ansvarar för att det vid varje styrelsemöte förs 
protokoll. Protokoll skall numreras samt ange vilka som 
varit närvarande, fattade beslut och det underlag som kan 
bedömas ha varit av betydelse för beslutet. Varje ledamot 
har rätt att till protokollet foga avvikande uppfattning.

styrelsens arbete 2014 

Under året har styrelsen genomfört fem protokollförda 
möten. Ämnen som diskuterats har främst rört kommer-
sialisering, marknadsaktiviteter och säljstrategier. 

Executive Chairman

sten forseke

CEO

Liselott Johansson

CTO

anders Lindelöf

Sales Manager

Jimmy palmqvist

Marketing Manager

erik hellqvist

greater than s.a.

Avenue Du Port 86C BTE 204 

1000 Bryssel, Belgien 

Reg.# 0860.741.970

100% ägare av Greater Than Svenska AB

greater than svenska ab

Torstenssonsgatan 12, 5tr. 

114 56 Stockholm,  Sweden 

Reg.# 556608-3258

greater than ab

Torstenssonsgatan 12, 5tr. 

114 56 Stockholm,  Sweden 

Reg.# 556965-2885 

100% ägare av  Greater Than S.A.*

* Greater Than AB äger samtliga aktier i Greater Than S.A. med undantag för en aktie som ägs av Sten Forseke.  

Skälet till detta är att den belgiska aktiebolagslagen, Code des Societés, kräver att ett bolag har minst två aktieägare.

operationell organisation

Legal organisation
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styrelse, ledande befattningshavare  
och revisor
styrelse

sten forseke, f. 1959
Styrelseordförande sedan den 19 mars 2014
Sten Forseke grundade Greater Than år 2004. Sten har 
lång erfarenhet från bilindustrin, främst som leverantör 
av elektronisk informationsutrustning. 
Sten grundade bolaget Berifors AB år 1988 som vid sam-
manslagningen med Stoneridge Inc, år 1998, hade en om-
sättning på 900 miljoner SEK. Stoneridge kom sederme-
ra att noteras vid New York Stock Exchange. 

utbildning:
DIHM, 1982, marknadsekonom (business management)

övriga uppdrag:
Teltek i Örebro AB, styrelseledamot sedan den 20 decem-
ber. Produktionssystem i Örebro AB, styrelseledamot 
sedan den 18 juni 1999. EB Gruppen AB, styrelseledamot 
sedan 25 juni 2013. Englund & Moqvist Förvaltning AB, 
styrelseledamot sedan den 27 februari 2014

antal aktier i bolaget: 3 459 513

roger karLsson, f. 1957
Styrelseledamot sedan den 19 mars 2014
Roger Karlsson har arbetat inom energisektorn med så-
väl eldistribution som elproduktion. Under 1995 startade 
han förvaltningsbolaget Scandem i Örebro. 
Bolaget kom senare att växa till en av Nordens största 
förvaltningsbolag för tung industri med en omsättning 
på ungefär 1,3 miljarder SEK. Bolaget såldes till Jämt-
kraft AB i slutet av 2009 och Roger arbetar sedan försälj-
ningen som affärsutvecklare i Jämtkraft.

utbildning:
Gymnasial utbildning

övriga uppdrag: 
ScanForce Holding AB, styrelseledamot och VD sedan 
den 26 juli 2004. Dalakraft AB, styrelseledamot sedan 
den 22 oktober 2012. Vind-Schejkerna på Stjups AB, 
styrelsesuppleant sedan den 26 september 2006. Stall 
Edelstoff AB, styrelseledamot sedan den 5 mars 2013. 
Seawind Hoburgs Rev AB, styrelsesuppleant sedan den 
6 mars 2008. LRF Fastigheter i Örebro AB, styrelseleda-
mot sedan 19 augusti 2011

antal aktier i bolaget: 639 042 genom bolag 

kristina thörner, f. 1966
Styrelseledamot sedan den 19 mars 2014
Kristina Thörner har genom sitt bolag, Tina Thörner 
Consulting GmbH, arbetat som professionell andrafö-
rare till bland andra Colin McRae, Ari Vatanen, Nasser 
Saleh Al-Attiyha för olika biltillverkare inom rallysport, 
såsom bland andra Volvo, Mitsubishi, BMW och Toyota 
mellan åren 1990 och 2011. Sedan motorsportkarriären 
avslutades 2011 arbetar Kristina som coach och föreläsare 
inom områden som företagsledning och teambuilding. 

utbildning:
Gymnasial utbildning

övriga uppdrag:
Tina Thörner Consulting GmbH

antal aktier i bolaget: 4 000

eva fors, f. 1969
Styrelseledamot sedan den 25 mars 2014
Eva Fors har varit verksam inom Microsoft-koncernen 
sedan 1995 och tillhör sedan den 1 oktober 2012 led-
ningsgruppen för det svenska dotterbolaget, Microsoft 
Aktiebolag. I detta bolag är Eva operativ chef och leder 
bolagets marknadsorganisation samt affärsområdena 
Windows Client, Server & Tools samt Microsoft Office 
Division. Tidigare var Eva europeisk försäljningschef för 
Microsofts inkubator med ansvar för nya teknologier och 
uppköp.

utbildning:
Uppsala universitet, Ekonomlinjen, 1988 -1992

övriga uppdrag:
ConnectService Östra Sverige AB, styrelseledamot sedan 
den 4 juli 2012

antal aktier i bolaget: 0

per made, f. 1969
Styrelseledamot sedan den 25 mars 2014
Per Made har mer än tio års operativ erfarenhet av inter-
netbaserad marknadsföring, främst inom områden så-
som digitala affärsmodeller och digital kundanskaffning. 
Per är medgrundare till annonsteknologibolaget Qwaya 
AB där han sedan 2012 arbetar som kommersiell chef. Ti-
digare arbetade Per i sex år som affärsutvecklingschef på 
internetmarknadsföringsbolaget Keybroker AB där han 
ingick i ledningsgruppen.

Vi vet mer om förare än någon annan och det är en 
kunskap vi vill använda för att förbättra för världens 
bilister.
 
Med vår teknologi tecknas en bild över varje förare, 
ett digitalt DNA. Det ger oss en unik kunskap att 
bättre förstå och förbättra bilanvändandet ur ett  
energi-, trafiksäkerhets-, miljö- och hälsoperspektiv. 

Rent praktiskt vet vi mer om hur vi använder våra bi-
lar ur ett energiperspektiv än biltillverkarna, mer än 
försäkringsbolagen ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, 
mer än vägarnas energibeskaffenhet än navigerings-
tjänsterna. 

Kort sagt, vi vet mer. Ett informationsövertag som 
jag vill förvalta på bästa sätt för våra aktieägare och 
våra kunder. 

Självklart är det oerhört spännande att få vara en del 
av detta!   

Sten Forseke
Styrelseordförande och grundare

ordföranden reflekterar

» Vårt Digitala Förar-DNA 
kommer förändra hur vi 
köper, säljer, designar, 
kör och försäkrar våra 
bilar.«
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utbildning:
Umeå universitet och Lunds universitet, fristående kur-
ser, 1998

övriga uppdrag:
Medicinkonsult i Sverige Aktiebolag, styrelseledamot se-
dan den 11 maj 2007. Qwaya AB, styrelsesuppleant sedan 
den 24 september 2013. Vaulted Payments AB, styrelsele-
damot sedan den 28 januari 2014

antal aktier i bolaget: 2 600

Ledande befattningshavare

LiseLott Johansson, f. 1975
VD sedan mars 2014 
Liselott Johansson har varit VD för Greater Than 
Svenska AB sedan 2008. Liselott har en bakgrund inom 
bilindustrin och medicinteknik. Liselott har arbetat 
som senior projektledare för Stoneridge Electronics med 
framtagandet av informations- och elektroniksystem 
till fordonstillverkare som t.ex. Volvo, Scania, Daim-
lerChrysler och MAN. Inom medicinteknik arbetade 
Liselott som produktchef med ansvar för lansering, ut-
veckling och produktion av nya produkter och att expan-
dera in på nya marknader där bolagen inte tidigare varit 
verksamma.

utbildning: 
Skövde högskola, 1994-1997, designingenjör

Antal aktier i Bolaget: 56 526

anders LindeLöf, f. 1972
Utvecklingschef inom koncernen sedan 2011
Anders Lindelöf har varit verksam inom Greater Than-
koncernen sedan bildandet och är medgrundare tillsam-
mans med Sten Forseke. Anders har sedan 1995 arbetat 
med design, arkitektur och utveckling av mjukvara. I 
sitt arbete har Anders skapat avancerade mjukvarupro-
dukter som han tagit hela vägen från ritbordet till färdig 
produkt. Härvid kan nämnas att det är Anders som har 
skapat källkoden för Enerfy. Tidigare har Anders inne-
haft ledande befattningar inom det tekniska såväl som 
det strategiska området i företagen Tele2, Icon  
Medialab och Basset Telecom Solutions. 

utbildning:
Stockholms tekniska institut, elektroingenjör 1995 

antal aktier i bolaget: 104 001

Jimmy paLmqvist, f. 1969

Försäljningschef sedan maj 2014

Jimmy Palmqvist har arbetat med försäljning sedan bör-

jan av 90-talet. Han har en examen i marknadsföring 

och företagsekonomi och har omfattande erfarenhet 

från uppstartsfasen i företag, med fokus på tillväxt och 

lönsamhetsutveckling. Med en bakgrund inom reklam-

byrån Lowe Brindfors, spelbolaget Paf och arbetar på 

varumärken som Blend, Lambi och Jack Daniels. Jimmy 

har stor erfarenhet när det gäller att skapa framgångsrika 

försäljningsstrategier.

utbildning:

DIHM 1993- 1995,  Marknadsekonom

antal aktier i bolaget: 2 000

erik heLLqvist, f. 1980

Marknadschef  sedan maj 2014

Erik Hellqvist har erfarenhet gällande internationellt 

arbete och bygga nya partnerskap. Erik har en examen i 

marknadsföring och utbildad i USA, i masskommunika-

tion och reklam. Med tidigare ledande befattningar från 

bland annat Unibet, Betsson och Avanza Fondkommis-

sion, har han varit framgångsrik i att öka kundvolymen. 

Erik är en dedikerad specialist inom marknadsföring och 

digital strategi.

utbildning:

Gävle Universitet 2005-2007,  Marknadsföring

antal aktier i bolaget: 0

revisor

På extra bolagsstämman den 19 mars 2014 utsågs Hans 

Jönsson, c/o PwC, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, till 

revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans 

Jönsson är auktoriserad revisor samt medlem i FAR.
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ekonomisk rapport
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern
 2014-12-31  
Nettoomsättning 4 024 302  
Balansomslutning 19 152 290  

Moderföretag
 2014-12-31  
Nettoomsättning 108 238  
Rörelsemarginal % neg  
Balansomslutning 100 875 538  
Avkastning på sysselsatt

kapital %

neg  

Avkastning på eget kapital % neg  
Soliditet 98  

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 Belopp i SEK
Överkursfond 106 880 584
Årets resultat -8 763 406
Summa 98 117 178

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 98 117 178 balanseras i ny räkning.

                                                                                                                                                                                                

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter och bokslutskommentarer.
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Resultaträkning - koncernen 

Belopp i SEK Not 2014-03-14-

 2014-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 024 302

Aktiverat arbete för egen räkning 594 539

Övriga rörelseintäkter 114 072

 4 732 913

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -1 557 595

Övriga externa kostnader 4 -6 312 336

Personalkostnader 3 -5 315 981

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -437 396

Rörelseresultat -8 890 395

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 72 543

Räntekostnader och liknande resultatposter -88 109

Resultat efter finansiella poster -8 905 961

Resultat före skatt -8 905 961

Årets resultat -8 905 961

Balansräkning - koncernen 

Belopp i SEK Not 2014-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 4 811 356

Pågående utvecklingsarbeten 6 1 019 568

 5 830 924

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga fordringar 8 18 500

 18 500

Summa anläggningstillgångar 5 849 424

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 9 

Handelsvaror 1 227 489

 1 227 489

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 2 587 405

Skattefordringar 130 014

Övriga fordringar 600 522

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 187 082

 3 505 023

Kassa och bank 8 570 354

Summa omsättningstillgångar 13 302 866

SUMMA TILLGÅNGAR 19 152 290
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Balansräkning - koncernen 

 

Belopp i SEK Not 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 11 

Aktiekapital 638 845

Övrigt tillskjutet kapital 23 793 774

Balanserat resultat inkl årets resultat -8 905 961

Summa eget kapital 15 526 658

Långfristiga skulder 

Övriga långfristiga skulder 12 9 806

 9 806

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 1 599 993

Övriga kortfristiga skulder 12 322 903

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 692 930

 3 615 826

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 152 290

Ställda panter och säkerheter   Inga

Ansvarsförbindelser   Inga

Kassaflödesanalys - koncern 

Belopp i SEK Not 2014-12-31

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster  -8 905 961
1) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  1 031 935
  -7 874 026
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -7 874 026
förändringar av rörelsekapital   
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  -1 227 489
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -7 545 464
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  613 398
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -16 033 581
   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  4 798 989
Kassaflöde från investeringsverksamheten  4 798 989
   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission  21 884 770
Emissionsutgifter  -1 915 341
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  19 969 429

Årets kassaflöde  8 734 837
Likvida medel vid årets början  213 082
Kursdifferens i likvida medel  -377 565
Likvida medel vid årets slut  8 570 354

1) Avser avskrivningar och aktiveringar.
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Resultaträkning - moderföretag 

Belopp i SEK Not 2014-03-14-

 2014-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 108 238

 108 238

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -184 470

Övriga externa kostnader 4 -4 776 426

Personalkostnader 3 -3 930 234

Rörelseresultat -8 782 892

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 21 169

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 683

Resultat efter finansiella poster -8 763 406

Resultat före skatt -8 763 406

Årets resultat -8 763 406

Balansräkning - moderföretag 

Belopp i SEK Not 2014-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 7 87 500 000

 87 500 000

Summa anläggningstillgångar 87 500 000

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 9 

Handelsvaror 423 550

 423 550

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 74 165

Fordringar hos koncernföretag 8 4 021 941

Skattefordringar 18 330

Övriga fordringar 245 991

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 150 372

 4 510 799

Kassa och bank 8 441 189

Summa omsättningstillgångar 13 375 538

SUMMA TILLGÅNGAR 100 875 538
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Kassaflödesanalys – moderföretag 

Belopp i SEK Not 2014-12-31

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster  -8 763 406

  -8 763 406

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

 -8 763 406

  
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  -423 550
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -4 510 799
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  2 119 515

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11 578 240
   
Investeringsverksamheten   

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -
   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission  21 884 770
Emissionsutgifter  -1 915 341

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  19 969 429
   

Årets kassaflöde  8 391 189
Likvida medel vid årets början  50 000

Likvida medel vid årets slut  8 441 189

Balansräkning - moderföretag 

Belopp i SEK Not 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 11

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 638 845

 638 845

Fritt eget kapital

Överkursfond 106 880 584

Årets resultat -8 763 406

 98 117 178

Summa eget kapital 98 756 023

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 685 835

Övriga kortfristiga skulder 12 249 737

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 183 943

 2 119 515

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 100 875 538

Ställda panter och säkerheter   Inga

Ansvarsförbindelser   Inga
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not 1  redovisnings- och värderingsprinciper 

Belopp i SEK om inget annat anges.

Greater Than ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). 

Greater Than AB och den nuvarande koncernen bildades under 2014. Underkoncernen har inte publicerat koncernre-
dovisning för räkenskapsåret 2013. Det är således första gången års- och koncernredovisning upprättas enligt BFNAR 
2012:1 Års- och koncernredovisning (K3) och jämförelseår finns inte för varken moderföretaget eller koncernen.

koncernredovisning
Greater Than AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 17. 
Moderföretaget förvärvade dotterföretaget under mars 2014 och sedan dess inkluderat i koncernredovisningen. 
Dotterföretag förvärvades genom en apportemission utan reell ägarförändring. Därav är moderföretagets och koncer-
nens anskaffningsvärden identiska varför ingen koncernmässig goodwill finns. 
Dotterföretag i Belgien upprättar sin årsredovisning i lokal valuta. Omräkning av posterna i dessa företags balans- och 
resultaträkningar görs till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De 
omräkningsdifferenser som uppkommer redovisas i koncernens egna kapital.

aLLmÄnna redovisningsprinciper för Års- och koncernredovisning
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta 
omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. 

Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försälj-
ningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Koncernen har abonnemangsinkomster. Dessa intäktsredovisas i linje med abonnemangens löptid. 

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Varken moderföretaget el-
ler koncernen har redovisat uppskjutna skatter, se vidare not 2. 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt redovisas i resultaträkningen. Det finns inga transaktioner som har lett till skatteeffekter som redovisats 
direkt i eget kapital. 

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar utgörs av aktiverat utgifter för utvecklingsarbeten och redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt uppar-
betade immateriella tillgångar. Se även not 2. 

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för aktiverade utvecklingsutgifter 
uppgår till tre år. 

Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos 
leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal re-
dovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Det finns inga väsentliga leasingavtal i koncernen som har identifierats som finansiella leasingavtal. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordring-
ar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Greater 
Than blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som av-
viker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tids-
värdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill-
naden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. I anskaffningsvärdet ingår för-
utom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller in-
formell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I Greater Than ABs svenska koncernföretag förekommer avgiftsbestämda pen-
sionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal 
eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Kon-
cernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta 
en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudan-
de om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk för-
del redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. 

noter
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Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. I not 3 framgår åtaganden gentemot verkställande direktören. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodoha-
vanden hos banker och andra kreditinstitut. 

moderföretagets redovisnings- och vÄrderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges 
nedan.

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I an-
skaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och 
koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing, oavsett om avtalen är finansiella 
eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

not 2  uppskattningar och bedömningar 

nyttJandetid för immaterieLLa tiLLgÅngar
Vi bedömer att avskrivningstakten på vår utvecklade produkt Enerfy vara 3 år vilket avspeglar livslängden för produk-
ten.

uppskJuten skatteskuLd- och skattefordran
Koncernen innehåller skattemässiga underskott som i nuvarande situation ej tagits upp till något värde i balansräk-
ningen. Anledningen till detta är att dessa blev spärrade i samband med att koncernen bildades 2014 samt att bolagen i 
koncernen under 2014 har visat förlust.
Förnyad bedömning kommer att ske efter det att bolag ingående i koncernen har redovisat vinst som går att nyttja mot 
skattemässiga underskott.

vÄrdering av aktier i koncernföretag
Verksamheten har bedrivits sedan 2004 i moderbolagets dotterbolag Greater Than SA och dess dotterbolag Greater 
Than Svenska AB. Investerat kapital inklusive återinvesterade vinster har fram t o m 2014 till huvudsaklig del använts 
för att utveckla immateriella tillgångar (teknikutveckling) som utgör koncernens värde. Investerat belopp i teknikut-
veckling överstiger med bred marginal bokfört värde för moderbolagets finansiella anläggningstillgångar. Endast en 
mycket marginell andel av teknikutvecklingen har aktiverats.

not 3   anställda och personalkostnader 

medeLantaLet anstÄLLda

2014-03-14-  

 2014-12-31 Varav män

Moderföretag   

Sverige 4 3

Totalt moderföretaget 4 3

   
Dotterföretag   

Sverige 2 2

Totalt dotterföretag 2 2

Koncernen tota 6 5

könsfördeLning styreLseLedamöter och Ledande befattningshavare

 2014-12-31

 Andel kvinnor %

Moderföretag  

Styrelse och VD 50

  

Koncern  

Styrelsen och VD 50

Löner, andra ersÄttningar och sociaLa kostnader

 2014-03-14-

 2014-12-31

Moderföretag  

VD Liselott Johansson 549 360

Styrelseordförande Sten Forseke 59 200

Styrelseledamot Eva Fors 29 600

Styrelseledamot  Roger Karlsson 29 600

Styrelseledamot Per Made 29 600

Styrelseledamot  Kristina Thörner 29 600

Övriga anställda 1 479 798

Summa löner och arvoden 2 206 758

  

Sociala kostnader styrelse och VD 228 410

Sociala kostnader övriga anställda 464 953
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Dotterföretag  

VD Liselott Johansson 162 000

Övriga anställda 1 242 051

Summa löner 1 404 051

  

Sociala kostnader VD Liselott Johansson 50 900

Sociala kostnader övriga anställda 352 956

  

Styrelseordförande och VD har övergått till moderbolaget per 2014-07-01  

  

Koncern  

Styrelse och VD 888 960

Övriga anställda 2 721 849

Summa 3 610 809

  

Sociala kostnader styrelse och VD 279 310

Sociala kostnader övriga anställda 817 909

Inga pensionskostnader har utbetalats till styrelse, VD eller anställda i moderbolaget eller dotterbolaget för 2014.

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Med må-
nadslön avses den fasta månadslön som gäller vid anställningens upphörande. Avgångsvederlaget ska utbetalas må-
nadsvis med början månaden efter anställningens upphörande. Avgångsvederlaget är inte semester- och pensionslöne-
grundande.

not 4  operationell leasing - leasetagare 

 2014-03-14-

 2014-12-31

Koncern  

Minimileaseavgifter 421 124

Totala leasingkostnader uppgår till 421 124

  

Avtalade framtida minimileasavgifter avseende  

icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:  

      Inom ett år 249 624

      Mellan ett och fem år 171 500

 421 124

Moderföretag  

Minimileaseavgifter 308 300

Totala leasingkostnader uppgår till 308 300

  

Avtalade framtida minimileasavgifter avseende  

icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:  

      Inom ett år 136 800

      Mellan ett och fem år 171 500

 308 300

not 5  balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

 Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

-Vid årets början 113 104 -

-Omklassificeringar 5 248 752  

 5 361 856 -

-Vid årets början -113 104  

-Årets avskrivning enligt plan -437 396  

 -550 500 -

redovisat värde vid årets slut 4 811 356 -

   

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal Inga  

ingår med följande belopp   
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not 6  pågående utvecklingsarbeten 

 Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

-Vid årets början 3 861 961 -

-Internt utvecklade tillgångar 594 539 -

-Externt utvecklade tillgångar 1 811 820 -

-Omklassificeringar -5 248 752  

 1 019 568 -

redovisat värde vid årets slut 1 019 568 -

not 7  förvärv under året 

 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

-Vid årets början 87 500 000

redovisat värde vid årets slut 87 500 000

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

 Antal  Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde

Greater Than S.A/Company No 0860.741.970/Belgien  100 87 500 000

Greater Than Svenska AB/556608-3258/Stockholm  100 -

   87 500 000
Förvärv under räkenskapsåret
Den 25 mars 2014 har extra bolagsstämma i moderbolaget beslutat om utgivande av 47 366 200 nya aktier för förvärv av 
samtliga aktier i Greater Than SA genom apportemission om 87 500 000 SEK. Förvärvet har skett enligt metoden för 
andelsbyte. Vid upprättande av koncernredovisningen har man tillämpat comon control regeln innebärande att man 
använt historiska bokförda värden i förvärvad koncern.

not 8  andra långfristiga fordringar 

 Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

-Vid årets början 18 500  

redovisat värde vid årets slut 18 500 -

not 9  varulager m m 

 2014-12-31

Koncern  

Färdiga varor och handelsvaror 1 227 489

Totalt 1 227 489

Moderföretag  

Färdiga varor och handelsvaror 423 550

Totalt 423 550

not 10  förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 Koncern Moderföretag

Lokalhyra 29 400 2 400

Försäkringar 31 084 21 374

Konsulttjänster 37 500 37 500

Övriga poster 89 098 89 098

 187 082 150 372
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not 11  eget kapital 

   Balanserat  

 Aktie- Övr tillskjutet resultat inkl  

 kapital kaptital årets resultat Summa

Koncernen     

Eget kapital 2014-03-14 50 000   50 000

Apportemission 473 662 3 939 528  4 413 190

Nyemission 115 183 19 854 246  19 969 429

Årets resultat -8 905 961 -8 905 961

eget kapital 2014-12-31 638 845 23 793 774 -8 905 961 15 526 658

  Balanserat  

 Aktie- Överkurs- resultat inkl  

 kapital fond årets resultat Summa

Moderföretaget     

Ingående balans 2014-03-14 50 000 - - 50 000

Apportemission 473 662 87 026 338 - 87 500 000

Nyemission 115 183 19 854 246  19 969 429

Årets resultat   -8 763 406 -8 763 406

eget kapital 2014-12-31 638 845 106 880 584 -8 763 406 98 756 023

Antal aktier: 6 388 450 stycken till ett kvotvärde av 0,10 kronor.

not 12  övriga skulder, lång- och kortfristiga 

Koncern Moderföretag
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 9 806  
 9 806 -

not 13  upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Koncern Moderföretag
Semesterlöner 978 006 741 540
Upplupna sociala avgifter, sem löner 292 071 232 991
Övriga poster 422 853 209 412
 1 692 930 1 183 943

not 14  transaktioner med närstående 

Bolaget betalar ersättning till ordinare styrelseledamot Kristina Thörners bolag i Schweiz med 4 862 SEK per månad. 
Det motsvarar ett styrelsearvode om 3 700 kr samt sociala avgifter om 1 162 SEK.

not 15  skatt på årets resultat 

koncernen
Koncernen redovisar ett negativt resultat före skatt på -8 905 961 SEK.
Koncernen har beräknade ackumulerade skattemässiga underskott uppgående till -49.8 MSEK varav- 8.9 MSEK är 
koncernbidragsspärrade. Inga underskottsavdrag har redovisats som uppskjuten skattefordran i bokföringen.

moderföretaget
Moderföretaget redovisar  ett negativt resultat före skatt på -8 763 406 SEK och ett skattemässigt resultat  efter skatte-
mässiga justeringar uppgående till - 8 723 201 SEK.

Aktuell hantering av uppskjuten skatt framgår av not 2.

not 16  händelser efter räkenskapsårets utgång 

 » Greater Than inleder ett samarbete med elektronikvarujätten Media Markt. Enerfy kommer att börja säljas i samt-
liga varuhus i Sverige i april - maj.

 » Bolaget har tecknat avtal med Jula, Enerfy kommer säljas i närmare 70 affärer i Sverige, Norge och Polen och även via 
deras digitala kanaler. Produkterna kommer vara tillgänliga i butik från mars - april.

 » Greater Than AB har blivit utsedda av Vinnova att delta på det Nordiska affärsutvecklingsprogrammet TINC, i Palo 
Alto, Kalifornien.

 » Bolaget skrev ett återförsäljaravtal med Sveriges största onlinebutik - CDON. 
 » Produkten Connect with your car släpps. 
 » Greater Than har släppt första produkten som bygger på en ny plattform som baseras på HTML5 vilket minskar ut-

vecklingstiden med mer än 65% och gör det att möjligt att lansera funktionalitet samtidigt på smartphones, surf-
platta och dator på flera plattformar. 

 » Bolaget levererade sin hittills största order i februari månad.
 » Bolaget har vidareutvecklat algoritmen som gör energieffektiv bilkörning jämförbar oavsett bilmodell eller bränsle-

förbrukning till att nu också göra beräkning av Enerfy Sport Score. Med Enerfy Sport Score kan man jämföra hur 
tekniskt bra man är på köra energieffektivt oavsett hastighet.

not 17  koncernuppgifter 

Koncernen består av tre bolag. Greater Than AB, moderbolaget, org nr. 556965-2885 med säte i Stockholm. Dotterbo-
laget Greater Than SA, reg no. 0860.741.970 med säte i Bryssel, Belgien, 100% ägt av Greater Than AB förutom 1 aktie 
då belgiska lag kräver att det ska finnas två aktieägare. I koncernen finns även dotterdotterbolaget, Greater Than Svens-
ka AB, org nr. 556608-3258 med säte i Stockholm, 100% ägt av Greater Than SA.
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underskrifter

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för faställelse på 
ordinarie årsstämma.

Stockholm 2015-04-20

  

  

  

Sten Forseke Liselott Johansson

Styrelseordförande Verkställande direktör

  

  

  

Eva Fors Roger Karlsson

Styrelseledamot Styrelseledamot

  

  

  

Per Made Kristina Thörner

Styrelseledamot Styrelseledamot

  

  

  

Min revisionsberättelse har lämnats 2015-04-20  

  

  

  

  

Hans Jönsson  

Auktoriserad revisor  

 

 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Greater Than AB, org.nr 556965-2885 

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Greater Than AB för räkenskapsåret 
2014-03-14 - 2014-12-31.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Greater 
Than AB:s och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Greater 
Than AB för räkenskapsåret 2014-03-14 - 2014-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Stockholm den 20 april 2015 

 

 

    Hans Jönsson  
Auktoriserad revisor 
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