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Jag är precis hemkommen efter fyra mycket 
intressanta veckor i Silicon Valley, meckat för 
start-ups och teknikbolag. 

mitt största intryck är att greater than lig-
ger långt fram inom ett av de hetaste tek-
nikområdena – connected car.

”Alla” är där, biltillverkarnas framtidscenter, un-
derleverantörerna, försäkringsbolag, teknikfö-
retag, konsulter, kartleverantörer, Tesla, Goog-
le, Apple, ja hela bilens ekosystem samlas just i 
Silicon Valley.

Jag har under min vistelse fått bekräftat att 
Greater Than besitter en unik teknologi. 

En teknologi som är lika revolutionerade för 
bilbranschen som upptäckten av människans 
DNA har varit för läkekonsten. Vi är världsle-
dande på att förstå föraren. 

Vi har djupare, bredare och större kunskap om 
förarna än någon annan. 

Vårt ”Digitala Förar-DNA” är guld värt för att 
utveckla framtidens mer energisnåla bilar och 
för användning i den nya cirkulära ekonomin 
där det kommer bli mer vanligt att dela bil. Vi 
tror också att vår teknologi kommer förändra 
bilförsäkringsbranschen i grunden.

Vad det gäller den direkta konkurrensen till vår 
produkt Enerfy, så finns det några produkter 
som liknar den, men Enerfys tjänsteutbud är 
bredare, roligare, ger mer kundnytta och käns-
lan är att vi kommit längre med försäljningen av 
produkten än konkurrenterna.

vi har hittat nycklarna till en skalbar för-
säljningsmodell och med lovande tillväxt 
går vi nu in på nya marknader.

En annan observation är den stekheta värde-
ringen på ”Connected Car” bolag. Allt som rör 
”koppla upp bilen” tycks ha en särskild drag-
ningskraft. 

Då Silicon Valley är centrum för Connected 
car så har vi valt att etablera vår närvaro mitt i 
dessa hjärta, välkommen till vårt nya kontor i 
Palo Alto, Kalifornien, USA.

Kvartal 1 har varit framgångsrikt på fler sätt. 
Vi har skrivit avtal med Media Markt, Jula och 
CDON. Vi har levererat våra största orders. Vi 
har släppt en ny produkt. Det är vad jag kallar 
högtryck och vi ska fortsätta i den riktningen, 
vi ska vidare, framåt, uppåt och skapa ännu 
mer värde till bolaget.

Liselott Johansson
Verkställande Direktör

vd har ordet

» Resan till Silicon Valley  
bekräftar att vi har intressanta 
tjänster och produkter inom ett 
av de hetaste teknikområden.«
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räkenskap i sammandrag
Första kvartalet för 2015 har gett utdelning på den fokusering som bolaget gjor-
de under år 2014 gällande kommunikation, marknadsutveckling och produktan-
passningar. Detta har lett till tydliga resultat med nya avtal, leverans av största 
ordern hittills och nya produkter som släpps till marknaden. 

” Koppla upp bilEn”

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

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen. 
Då bolaget grundades 2014-03-14 så redovisas koncernen från 1 april 2014.

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).

gamified connected 
car pLatform

koncern (tsek)   2015-01-01  2014-03-14
    2015-03-31  2014-12-31

nettoomsättning:         1 300        4 024
rörelsensintäkter:     1 651      4 733
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt:   - 2 514    - 8 905
resultat per aktie före och efter utspädning*:   - 0,39   - 1,39

moderbolag (tsek)
nettoomsättning:          496         108
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt :    - 2 382   - 8 763
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vÄsentLiga hÄndeLser under  
perioden 

 » Greater Than AB har ingått avtal med Media Markt för 
försäljning av Enerfy i samtliga varuhus i Sverige. 
Media Markt har över 750 varuhus i 14 länder där 
Enerfy kan nå nya stora kundgrupper med intresse 
för teknik. 

 » Bolaget har även ingått avtal med Jula. Jula kommer att 
sälja Enerfy i närmare 70 affärer i Sverige, Norge och 
Polen. De kommer även tillhandahålla produkten i 
deras digitala butik. 

 » Produkten ”Connect with your car” har släpps för IOS, 
Android och Windows phone. 

 » Bolaget har vidareutvecklat algoritmen som gör ener-
gieffektiv bilkörning jämförbar oavsett bilmodell el-
ler 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. 

 » Den nya produkten innehåller även nya funktioner så-
som automatisk körjournal, hitta din bil, säkerhets-
index, utökad statisk innehåll och replay funktion 
för att spela upp din körning i efterhand på karta till-
sammans med detaljerad fakta.

 » Den nya produkten bygger på en ny plattform som ba-
seras 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 plattformar. 

 » Ny webbportal för Enerfy har släppts till befintliga 
B2B kunder. 

 » Utvärdering av ny hårdvaruplattform för åkerier och 
fordonsflottor har påbörjats. Plattformen ska ge utö-
kat funktionsinnehåll och enklare installation för 

väsentliga händelser
Greater Than AB har haft en händelserikt första kvartal under 2015. Framsteg 
har gjorts både inom försäljning, marknadsföring och utveckling. 

Nya avtal har signerats, största ordern hittills har levererats, framgångsrika sam-
arbeten med marknadsförings- och försäljningskanaler har aktiverats och utvär-
derats, nya funktioner har släppts till företagets kunder på flera tekniska plattfor-
mar tillsammans med Enerfy Sport Score innehållande en av bolagets senaste 
avancerade algoritmer. 

vÅrt digitaLa förar-
dna förÄndrar hur vi 
kör, försÄkrar & de-

signar biLar

fordonsflottor bestående av både 24volts och 12 volts 
fordon. 

 » Greater Than AB har blivit utsedda av Vinnova att 
delta på det Nordiska affärsutvecklingsprogrammet 
TINC, i Palo Alto, Kalifornien. Bolaget har som mål 
att möta företag och personer som är aktiva inom 
Connected car i Silicon Valley.

 » Bolaget levererade sin hittills största order i februari.
 » Greater Than har inlett samarbeten med nya bolag för 

att kunna expandera försäljning och marknadsfö-
ring. 

 » Bolaget har skrivit ett återförsäljaravtal med Sveriges 
största onlinebutik - CDON. 

 » Bolaget har deltagit i 5 marknadsträffar på följande or-
ter under kvartalet: Kungälv, Mora, Stockholm (2st) 
och Göteborg.

vÄsentLiga hÄndeLser efter  
periodens utgÅng 

 » Enerfy har distribuerats  till Media Markts butiker i 
Sverige. Från mitten av april så fanns Enerfy för för-
säljning i butik. 

 » Jula har påbörjat försäljning av Enerfy både i deras fy-
siska butiker såsom digitala butiker i Sverige, Norge 
och Polen.

 » Bolaget har deltagit på en informations och utbild-
ningsmässa för alla Media Markts anställda. Detta 
har gett möjlighet till närmare kontakt med de an-
ställda vilket är en fördel inför försäljningsstarten i 
deras butiker.

 » Bolagets VD Liselott Johansson har tillbringat en må-
nad i Silicon Valley för att möten med företag, per-
son och investerare som är aktiva inom connected 
car .
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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 tjänster. 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.

 ”vi vet mer om förare än någon annan 
och det är en kunskap vi vill använda för 
att förbättra för världens bilister.”
                                               Sten Forseke, Styrelseordförande 

tankar om framtiden

Våra nuvarande och potentiella kunder sträcker sig allt 
från konsumenter, biltillverkare, underleverantörer, för-
säkringsbolag, karttjänster, andra internetbaserade inne-

om greater than ab
Med Greater Thans teknologi skapas 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.

hållsleverantörer, till företag i den nya cirkulära ekono-
min såsom tex bilpooler. Varje produkt eller tjänst har sin 
specifika målgrupp. 

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. 

Detta vill vi nu göra tillgängligt för marknaden för det 

kommer för mycket gott med sig.

”vår teknologi för digitalt förar-dna 
kommer att förbättra hur vi kör, försäk-
rar, konstruerar, säljer och köper bilar. ”
                                                     Sten Forseke, Styrelseordförande 
         

en skaLbar, 
gLobaL och öppen 

pLattform
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ekonomisk rapport
principer för kvartalsredogörelsens 
upprättande 

Greater Than AB har till tillämpat Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 
(K3). Redogörelsen har upprättats i enlighet med villko-
ren 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 för-
värvats 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. To-
tala antalet aktier och röster i Greater Than AB uppgår 
till 6 388 450. Bolaget innehar inte några egna aktier.

granskning av revisor 

Kvartalsredogörelse för Q1 har inte granskats av bolagets 
revisor. Verkställande direktör försäkrar att kvartalsre-
dogörelse för Q1 ger en rättvis översikt av bolagets verk-
samhet, ställning och resultat. 

informationskalender 

 » Årsstämma 20maj 2015

 » Kvartalsredogörelse Q1 20 maj2015 

 » Halvårsrapport 20 augusti 2015

 » Kvartalsredogörelse Q3  19 november 2015

 » Bokslutskommuniké 2015 24 februari 2016

avlämnande av kvartalsredogörelsen 
för Q1 2015 

Stockholm, 20 maj 2015 

Styrelsen - Greater Than AB

Sten Forseke, Styrelseordförande

Roger Karlsson, Styrelseledamot

Per Made, Styrelseledamot

Eva Fors, Styrelseledamot

Tina Thörner, 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

roLigt & 
engagerande 
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Resultaträkning - koncernen 

Belopp i SEK Not 2015-01-01- 2014-03-14-

 2015-03-31 2014-03-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 300 133 -

Aktiverat arbete för egen räkning 343 006 -

Övriga rörelseintäkter 7 677 -

 1 650 816 -

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -467 585 -

Övriga externa kostnader -1 300 952 -

Personalkostnader -1 951 731 -

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -437 396 -

Rörelseresultat -2 506 848 -

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 335 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -10 769 -

Resultat efter finansiella poster -2 514 282 -

Resultat före skatt -2 514 282 -

Skatt på årets resultat 245 -

Årets resultat -2 514 037 -

Balansräkning - koncernen 

Belopp i SEK Not 2015-03-31 2014-03-31

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 373 960 -

Pågående utvecklingsarbeten 2 032 135 -

 6 406 095 -

Finansiella anläggningstillgångar  

Andra långfristiga fordringar 18 500 -

 18 500 -

Summa anläggningstillgångar 6 424 595 -

Omsättningstillgångar  

Varulager m m  

Handelsvaror 898 405 -

 898 405 -

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 1 965 049 -

Skattefordringar 141 705 -

Övriga fordringar 535 502 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 748 263 -

 3 390 519 -

Kassa och bank 5 505 398 -

Summa omsättningstillgångar 9 794 322 -

SUMMA TILLGÅNGAR 16 218 917 -
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Balansräkning - koncernen 

Belopp i SEK Not 2015-03-31 2014-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital  

Aktiekapital 638 845 -

Övrigt tillskjutet kapital 19 854 246 -

Balanserat resultat inkl årets resultat -7 480 470 -

Summa eget kapital 13 012 621 -

Långfristiga skulder  

Övriga långfristiga skulder 9 806 -

 9 806 -

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 1 035 645 -

Övriga kortfristiga skulder 404 568 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 756 277 -

 3 196 490 -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 218 917 -

Resultaträkning - moderföretag 

Belopp i SEK Not 2015-01-01- 2014-03-14-

 2015-03-31 2014-03-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 495 545 -

Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga 

varor och pågående arbete för annans räkning - -

Övriga rörelseintäkter 7 677 -

 503 222 -

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -331 591 -

Övriga externa kostnader -1 070 709 -

Personalkostnader -1 473 500 -

Rörelseresultat -2 372 578 -

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -9 237 -

Resultat efter finansiella poster -2 381 815 -

Resultat före skatt -2 381 815 -

Årets resultat -2 381 815 -
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Balansräkning - moderföretag 

Belopp i SEK Not 2015-03-31 2014-03-31

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i koncernföretag 87 500 000 -

Andra långfristiga fordringar 4 663 918 -

 92 163 918 -

Summa anläggningstillgångar 92 163 918 -

Omsättningstillgångar  

Varulager m m  

Råvaror och förnödenheter 94 466 -

 94 466 -

Kortfristiga fordringar  

Skattefordringar 25 662 -

Övriga fordringar 218 128 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 725 446 -

 969 236 -

Kassa och bank 4 970 926 -

Summa omsättningstillgångar 6 034 628 -

SUMMA TILLGÅNGAR 98 198 546 -

Balansräkning - moderföretag 

Belopp i SEK Not 2015-03-31 2014-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital

Bundet eget kapital  

Aktiekapital (5 000 000 aktier) 638 845 -

 638 845 -

Fritt eget kapital

Överkursfond 106 880 584 -

Balanserad vinst eller förlust -8 763 406 -

Årets resultat -2 381 815 -

 95 735 363 -

Summa eget kapital 96 374 208 -

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 233 384 -

Växelskulder - -

Övriga kortfristiga skulder 320 074 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 270 880 -

 1 824 338 -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 198 546 -



greater than ab 
Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm Tel +46  8 555 93 200. www.greaterthan.eu
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