Kvartalsredogörelse
GREATER THAN AB
2014-01-01 till 2014-03-31

Greater Than AB
Greater Than har utvecklat produkten Enerfy Driving – ett ”»RunKeeper«* för bilister, som efter
testlansering redan har över 8 000 användare.
Enerfy Driving gör för första gången bilkörning jämförbart oavsett bilmärke, bränsleförbrukning och
trafik. Med Enerfy kan förare jämföra sig med andra i hur smart de kör – en social plattform för
bilister. Produkten består av en applikation (»app«) och en hårdvara som säljs i konsumentledet till
kampanjpriset 299 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.

Sammanfattning av kvartalsredogörelse
Första kvartalet – 2014-01-01 till 2014-03-31
Koncern
(TSEK)

Moderbolag
(TSEK)



Nettoomsättningen:

1 240 (1 709)

0 (-)



Resultat före bokslutsdispositioner och skatt:

-1 157 (-363)

-502 (-)

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014.
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).

Väsentliga händelser under perioden







Q1 har präglats av förberedelser kring noteringen på Aktietorget och nyemission samt att
sätta samman säljorganisationen.
Försäljningsaktiviteter har varit låg, varpå omsättningsminskning och negativt resultat inte
bör läggas vikt vid.
Rekrytering av marknadschef och försäljningschef påbörjades.
Ny styrelse har tillsätt inför notering Aktietorget.
Greater Than AB förvärvar samtliga aktier i Greater Than S.A. med tillhörande dotterbolag
Greater Than Svenska AB genom apportemission.
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission.

Väsentliga händelser efter periodens utgång








Greater Than AB fattar beslut om att om nyemission om högst 1 151 830 aktier.
Bolaget har ansökt och erhållit godkännande för att Greater Thans aktier skall upptas i
handel på Aktietorget.
Road-show har genomförts. Det var stort intresset för bolaget och Enerfy under roadshowen.
Nyemissionen som stängdes den 12 maj fulltecknades.
Nyemissionen tillför Greater Than AB ca 21.9 Msek före emissionskostnaderna.
Aktien kommer börja handlas på Aktietorget omkring den 9 juni.
Marknadschef och försäljningschef anställs och startar sin tjänst 2014-05-12.

VD Liselott Johansson kommentarer
Greater Thans möte med intressenter väcker gehör. Med produkten Enerfy Driving så gör Greater
Than AB samma sak för de som kör bil som träningsapparna RunKeeper, Moves och Nike fuelband
gör för de som motionerar. Med Enerfy Driving kan användarna mäta, jämföra och bli inspirerade i
sin bilkörning. Vid möten med intressenter så känner vi att det här finns ett behov för de fördelar
man får genom Enerfy. Våra användare lyfter fram att de tycker det är kul att nu kunna följa upp sin
bilkörning och jämföra med andra, de kan göra något mer för miljön, de mår bättre genom att de
stressar mindre och att genomsnittet sparar motsvarande var femte tank stärker argumenten för
produkten ytterligare.
Idag används träningsapparna av ca 40 miljoner människor. Enligt EU är det 8% av Européerna som
tränar regelbundet och enligt DN så kör 50% av svenskarna bil regelbundet, vilket borde leda till att
man kan anta att målgruppen för bilkörningen är betydligt större än för de som tränar. Bilappen
Waze som har ett annat erbjudande än Enerfy har 60 miljoner användare.
Under första kvartalet så har huvudfokus varit på att förbereda nyemissionen och noteringen på
Aktietorget. Bolaget gör nyemisson för att snabbare kunna nå ut till fler användare genom mer
omfattande marknads- och försäljningsinsatser.
Rekryteringsbolag anlitades under perioden i syfte att anställa marknads- och försäljningschef som
ska driva denna utveckling. Resultatet av denna satsning var lyckad. Marknadschefen Erik Hellqvist
med lång svensk och internationell erfarenhet inom marknadsföring av e-tjänster och online
produkter från bl. a. Unibet och Betsson och försäljningschefen Jimmy Palmqvist med stor vana att
arbeta med företag och tjänster i inlednings- och expansionsfaserna startade sina tjänster den 12
maj.

Vi har under perioden också rekryterat en erfaren och kompetent styrelse inom marknadsföring och
försäljning. Jag är stolt att presentera att Eva Fors, affärs- och marknadsdirektör Microsoft Sverige;
Tina Thörner, framgångsrik kartläsare i rally och entreprenör; Per Made, entreprenör med
erfarenhet från Keybroker, specialiserad på online-marknadsföring och försäljning, idag
medgrundare och försäljningschef på Qwaya som tillsammans med tidigare styrelseledamot Roger
Karlsson, grundare av elhandelsbolaget Scandem som nu ingår i Jämtkraft samt Greater Thans
grundare Sten Forseke med mångårig erfarenhet från bilindustrin, främst som leverantör av
informationsteknik som är styrelsens ordförande skapar en styrelse med kraft och driv.
FiA bjöd in Greater Than AB som deras huvudleverantör av smart bilkörning till ITS Congress 2014
som genomförs i Helsingfors i juni. De bjöd även in oss som en av få leverantörer till att presentera
smarta ITS (Intelligent Transport System) lösningar till iMobility Challenge i Luxemburg i maj och
Helsingfors i juni. iMobiliy Challenge är ett projekt som leds av FiA och stöds av EU, ACEA, CLEPA,
ERTICO och VTT. Att få vara leverantör av system i dessa sammanhang är en stor ära för oss.
Marcus Ericsson vår första svenska F1-förare på över 20 år, bestämmer sig för att bli ambassadör av
Enerfy. Marcus väljer att bli ambassadör för han tycker produkten är spännande, ligger rätt i tiden
och han kan dra många paralleller med hur F1-förarna jobbar. Enligt Marcus handlar Racing om att
få ut så mycket effekt du kan av den energi som de har med i bilen.
Med marknadschef och försäljningschef på plats i mitten av Q2 så ser jag fram emot att lägga fullt
fokus på att fler ska känna till vår produkt och skapa fler användare till Enerfy.

Principer för kvartalsrapportens upprättande
Greater Than AB har till tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd K3.
Redogörelsen har upprättats i enlighet med villkoren för listning på AktieTorget.

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

Informationskalender
Halvårsrapport Q2 2014:
Kvartalsredogörelse Q3 2014:
Bokslutskommuniké 2014:

21 augusti 2014
23 oktober 2014
19 februari 2015

Avlämnande av kvartalsredogörelse
Stockholm, 30 maj 2014, Greater Than AB
Liselott Johansson
Verkställande direktör
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