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Bolagsaspekter 

Vindico Group AB (u.ä.t. Sustainion Group AB) är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). 
Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 10 september 1990 med organisationsnummer 556405-9367. Nuvarande firma 
registrerades den 23 juni 2015. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är sedan 
2011-04-04 noterat på Spotlight Stock Market.  

 
Bolaget skall, utöver att tillhandahålla koncerngemensamma tjänster, köpa, sälja, äga och förvalta fast och lös egendom 
(inklusive aktier i dotter- och intressebolag) samt utföra tjänster i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet. 

 
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller 
sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle 
kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 

 
Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets säte är Västra Götalands 
län, Mölndals kommun.  
 
Denna bolagsbeskrivning är framtagen i samband med att bolaget tecknat avtal om förvärv av två bolag inom miljöteknik och 
i samband med det byter namn till Sustainion Group AB.  
 

 
 

Sustainion Group AB (publ) 

Bergfotsgatan 3 A 
431 35 MÖLNDAL 

 
Tel: 010-209 05 20 
E-post: info@sustainion.se 
Hemsida: www.sustainion.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definitioner 

I denna bolagsbeskrivning gäller följande definitioner om inget annat anges:  
med ”Sustainion” avses Vindico Group AB (u.ä.t. Sustainion Group AB) med organisationsnummer 556405-9367; 
med ”Vindico” avses Vindico Security AB med organisationsnummer 556680-2129; 
med ”EHC” avses E.H.C. Teknik AB med organisationsnummer 556215-7163; och 
med ”EnviroClean” avses Stenhöj Sverige AB (u.ä.t. EnviroClean AB) med organisationsnummer 559116-3679. 
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Sustainion Group  

Sustainion Group är en industrikoncern bestående av 
teknologibolag som arbetar i framtidsbranscher med 
underliggande tillväxt. Idag består koncernen av ett bolag 
inom säkerhet och två bolag inom miljöteknik. 
 
Koncernens tidigare bolag är säkerhetsföretaget Vindico 
Security AB som säljer olika säkerhetslösningar till företag 
och konsumenter.  
 
Marknadsundersökningsföretaget Memoori uppskattar i en 
ny rapport att det totala värdet av världsproduktionen av 
fysiska säkerhetsprodukter 2020 var 31,7 miljarder dollar. 
Fram till 2025 väntas en årlig tillväxt med 6 procent till 42 
miljarder dollar. 
 
Koncernens nytillkomna bolag genom förvärv är båda 
miljöteknikbolag. Det första är EHC Intressenter AB med EHC 
Teknik AB som utvecklar, tillverkar och säljer 
dieselpartikelfilter och annan avgasreningsutrustning till 
fordon.  
 
Det andra miljöteknikbolaget är EnviroClean AB som 
utvecklar, tillverkar och säljer avgasmätningsutrustning till 
fordonsindustrin. 
 
Marknaden för miljöteknik växer kraftigt i takt med att 
klimat- och energifrågor blivit allt mer centrala och att 
helhetstänkande blivit allt viktigare. Omställningen till ett 
förnybart och energieffektivt energisystem samt en större 
hänsyn till ekosystemet, skapar en växande internationell 
efterfrågan på produkter och tjänster. 
  
Koncernens tillväxt skall i första hand vara organisk och i 
andra hand via förvärv. Förvärv skall göras inom respektive 
verksamhetsområde där synergier vad gäller marknad, 
kunderbjudande och resurser kan utnyttjas effektivt. I en 
framtid kan även förvärv genomföras för att starta 
ytterligare verksamhetsområden och då alltid inom en annan 
tydlig hållbar makrotrend. 

FÖRVÄRV 
 
Den 22 december 2020 tecknade Vindico Group AB (u.ä.t. 
Sustainion Group AB) avtal om att förvärva 100 % av aktierna 
i EHC Intressenter AB samt 100 % av aktierna i Stenhöj 
Sverige AB (u.ä.t. EnviroClean AB). EHC Intressenter äger 
90,1% av aktierna i EHC Teknik AB, 556215-7163, och 
resterande 9,9% ägs av Christina Granberg som är VD i 
bolaget. Bolagen är verksamma inom miljöteknik vilket 
Sustainion likt säkerhet identifierat som en intressant och 
växande marknad, inte minst med anledning av den ökade 
regleringen inom fordonsindustrin. 
 
Köpeskillingen för EHC är ca 37,5 mkr. Förvärvet finansieras 
med en apportemission av 72 231 183 stycken aktier i 
Sustainion Group till en aktiepristeckningskurs om 0,52 kr 
(motsvarande den genomsnittliga volymviktade kursen de 
senaste 30 handelsdagarna). 
 
Förvärvslikvid för EnviroClean är ca 12 mkr. Förvärvet 

finansieras med en apportemission av 23 492 009 stycken 
aktier i Sustainion Group till en aktiepristeckningskurs om 
0,52 kr (motsvarande den genomsnittliga volymviktade 
kursen de senaste 30 handelsdagarna). 
 
Proforma hade den nya koncernen omsatt ca 60 mkr 2020 
med god lönsamhet. 
 
Synergier 

Mellan bolagen EHC och EnviroClean ses tydliga synergier då 
det ena säljer partikelfilter och det andra mäter avgaser och 
på sikt partiklar. Till viss utsträckning kan bolagen dela 
kunder och distributörer och de verkar även på samma 
marknader varpå t.ex. säljresurser kan delas mellan bolagen. 
 
Synergierna mellan Vindico och de förvärvade bolagen är 
inte fullt lika tydliga annat än att bolagen kan effektivisera 
nyttjandet av resurser genom att på sikt gå över till 
koncerngemensamma tjänster och system. 

 
FINANSIELLA MÅL 

 

Tillväxt 

Koncernen har som mål en organisk tillväxt om 10-25 % per 
år. Den organiska tillväxten kommer i första hand från 
breddat produktutbud inom EHC och EnviroClean och genom 
rekrytering av säljpersonal och breddad kundbas inom 
Vindico Security. Koncernen kommer också att arbeta med 
tilläggsförvärv för att komplettera befintliga verksamheter 
och för geografisk expansion. Förvärvsstrategin skall vara 
opportunistisk (motsatsen till mycket dyra, strategiska 
förvärv). Förvärvsobjekt skall förvärvas till en rimlig 
värdering. 
 
Lönsamhet 

Koncernen har EBITDA marginal-mål om 12 %. 
 
Skuldsättning 

Nettoskuldsättningen i koncernen skall ej överstiga 3 ggr 
EBITDA. 
 

KONCERNSTRUKTUR 
 
Verksamheten i koncernen bedrivs i följande 
koncernstruktur:

Sustainion är noterat på Spotlight Stock Market. Koncernchef 
och CFO-funktion ligger i moderbolaget medan verksamheterna 
bedrivs i dotterbolagen. 

  



 

 

 
 

Säkerhet 

Vindico är ett säkerhetsbolag. I en ny rapport från marknadsundersökningsföretaget Memoori 
uppskattas det totala värdet av världsproduktionen av fysiska säkerhetsprodukter 2020 var 31,7 
miljarder dollar (till fabrikspris), en minskning med över 7,5 procent jämfört med 2019. 
Försäljningen minskade under de första tre kvartalen 2020 till följd av covid-19, vilket satte 
punkt för elva raka år med tillväxt. Den globala marknaden för passerkontroll, videoövervakning 
och inbrottslarm för fysisk säkerhet förväntas att återhämta sig under 2021 efter nedgången 
2020 och växa med 3 procent under året. Fram till 2025 väntar en årlig tillväxttakt på 6 procent 
då marknaden kommer att nå över 42 miljarder dollar. 

 

  



 

Vindico Security AB 

VERKSAMHET 
Vindico Security AB utvecklar, marknadsför och säljer 
säkerhetslösningar för ökad trygghet och nytta. Vindicos 
konkurrenskraft är baserad på förmågan att snabbt anpassa 
och utveckla sina lösningar efter kundernas önskemål och 
behov. Verksamheten bedrivs idag i två affärsområden, 
Home & Family och Professional. 
  
I affärsområdet Home & Family erbjuds produkter för 
privatmarknaden som säljs via återförsäljare. Produkterna 
säljs under varumärkena Vindico Safe’n’Sound och 
SelectaDNA samt i vissa fall leverantörernas varumärken. 

 
 
I affärsområdet Professional erbjuds produkter och system 
för professionella användare såsom företag och offentlig 
förvaltning vilka säljs direkt till slutkund eller via 
återförsäljare. Produkterna säljs under varumärkena Vindico 
och SelectaDNA samt leverantörernas egna varumärken. 

 
Bolaget är certifierad behörig anläggarfirma CCTV (SSF1062). 
Detta innebär att man följer Swe Q SSF 1044 nivå 2. 

PRODUKTER 
 
Kameraövervakning 
Vindico erbjuder installation och service av kvalitetskameror 
från olika kända leverantörer samt videohanteringslösningar 
och portabla kameralarmväskor. Kameraövervakning är idag 
Vindicos största produktområde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Smarta säkerhetsprodukter för privatmarknaden 
För privatmarknaden erbjuds produkter främst under 
varumärket Safe´n’Sound från kvalitetssäkrade tillverkare. I 
dagsläget erbjuds bl.a. skimskydd, personlarm, låsprodukter 
med larm, trackingprodukter samt kraftfulla ficklampor. 
 
Laddskåp 
Vindico erbjuder i dag egenutvecklade datorvagnar, 
laddskåp, mobiltelefonskåp och cykelbatteriskåp för säker 
förvaring och laddning hos bl.a. skolor, hemtjänst och 
fastighetsbolag. Produkterna tillverkas hos 
underleverantörer i Sverige. Man erbjuder även 
säkerhetsklassade skåp till skolor och klädskåp till 
butikskedjor 
 

 
 
Stöldskyddsmärkning 
Vindico är en av två godkända leverantörer av MärkDNA i 
Sverige. Man erbjuder bl.a. märksatser för DNA-märkning av 
stöldbegärliga varor till konsument och företag samt rån- och 
inbrottsspray med DNA. Bolaget har ett exklusivt 
distributionsavtal för produkter i Sverige men har 
tillsammans med en partner i Danmark även exklusivt avtal 
avseende Norge genom det hälftenägda bolaget UniSecure 
Norway AS. 
 
Bolaget planerar även att erbjuda ett avancerat mekaniskt 
lås för transportbilar som komplement till DNA-spray samt 
passersystem som komplement till kamerasystem. 

MARKNAD 
 
Försäljningen av Vindicos produkter sker främst på den 
svenska marknaden. Bolaget har goda möjligheter att 
expandera i Sverige då merparten av försäljningen idag sker i 
Göteborgsområdet. 
 
Vindico har idag ingen aktiv bearbetning av marknaden i 
Stockholms- eller Skåneområdet, på kamerasidan. Övriga 
produkter som säljs via återförsäljare har viss marknadsandel 
i områdena. 
 
Prioriterat är att hitta bolag i nämnda områden att förvärva, 
för att ta marknadsandelar. 
  
I Norge finns ett visst samarbete med säkerhetsföretag som 
återförsäljare. Vindico har sedan januari -21 exklusivt avtal 
med VideoFied att sälja portabla/tillfälliga kamerasystem. 
Dessa skall i första hand marknadsföras mot 
byggarbetsplatser som en del i ett byggpaket. 



 

 

Byggpaketet består av Kameraväskan, DNA spraysystem, 
ByggDNA stöldmärkning, GPS-tracker och kommer att 
utvecklas med ytterligare produkter. 
 
Kunder 
Vindico säljer idag både direkt till slutkund och via 
återförsäljare framför allt till följande kundsegment: 
• Butiker 
• Fastighet 
• Industrikunder 
• SKR, Sveriges kommuner och regioner 
• Återförsäljare och distributörer 
 
Vindico har börjat arbeta mot följande nya prioriterade 
kundsegment: 
• Bygg 
• Transport och logistik 
 
Vindico arbetar dessutom mot följande icke prioriterade 
kundsegment: 
• Bilbranschen 
• Båtbranschen 
• Försäkringsbolag 
 
Via det av Sustainion hälftenägda bolaget UniSecure Norway 
AS satsar man nu även på den norska marknaden. 
 
Bolaget har ett fåtal distributörer. Ahlsell, Storel och Prevex 
distribuerar laddskåp till exempelvis elinstallatörer som i sin 
tur säljer till slutkund. Man har en distributör på 
konsumentprodukterna i form av Elektragruppen, som i sin 
tur säljer vidare till Elon, Dustin etc. 
 
Bolaget har ett större antal återförsäljare där de viktigaste är 
NetOnNet, Ahlsell och Atea. 
 
Konkurrens 
Konkurrenssituationen ser väldigt olika ut beroende på 
produktområde. Inom kameraområdet är de största 
konkurrenterna Great Security, Bravida och SafeTeam. 
DNA är inte fullt så konkurrensutsatt produktmässigt. Det 
finns ett antal andra sätt att stöldmärka sina värdesaker på, 
men det finns bara två godkända leverantörer av MärkDNA. 
 
På distribution är konkurrensen klart större. Där finns det ett 
stort antal leverantörer och varumärken som levererar till 
samma eller liknande kunder. Bolagets konkurrenskraft 
bygger på att ta in unika säkerhetsprodukter, direkt från 
tillverkare. 
 
På skåpsidan ser man en konkurrenssituation på laddskåp för 
mobiler, surfplattor och datorer till skolor, med aktörer 
såsom Sonesson Inredningar och AJ Produkter. Vad det gäller 
skåp för elcykelbatterier är marknaden än så länge i en 
tillväxtfas med få konkurrenter. 
 
Försäljning per kundsegment 

Försäljning per produktområde 
 

 

EKONOMI 
 
Vindicokoncernen inom säkerhet omsatte enligt rapporten 
för Q3 2020 10,2 mkr med en EBIT om -1,8 mkr under de 
första 9 månaderna 2020. Föregående år omsatte koncernen 
15,8 mkr på helåret med en EBIT om -2,1 mkr. Utebliven 
ökning beror på Coronapandemin men man har historiskt 
haft en tillväxt de senaste åren. Målsättningen är en 
omsättning om 100 Mkr 2024 inom säkerhet. 

FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Vindico satsar nu på geografisk expansion i Sverige. Bolaget 
ser ett ökat behov av kameraövervakning inte minst hos 
kommuner. Det egna konsumentvarumärket Safe ́n ́Sound 
lanserades 2019 och är redan etablerat hos flera betydande 
återförsäljare. Behovet av säker laddning och förvaring av 
cykelbatterier, mobiler och surfplattor ökar. Under 2019 
anmäldes byggstölder med ett värde på över 2 miljarder 
kronor. Detta sammantaget banar för en fin utvecklig för 
bolaget framöver. 
 
För att bygga bolagsvärde och för att skapa fler unika 
erbjudanden satsar bolaget även framöver på 
produktutveckling i egen regi och tillsammans med partners, 
vilka bland annat kan vara externa utvecklare, kunder eller 
leverantörer. Målet är att få fram produkter och lösningar 
som om möjligt kan skyddas av patent eller på annat 
immaterialrättsligt sätt. Bl.a. har man påbörjat projekt inom 
containersäkerhetslösningar, cykelbatteriskåp för 
utomhusbruk samt vidareutveckling av cykelbatteriskåp för 
inomhusbruk. 

HEMSIDA 
 
www.vindico.se 
 
 



 

 
 

Miljöteknik 

Koncernens nytillkomna bolag EHC och EnviroClean är båda miljöteknikbolag. Eftersom klimat- 
och energifrågor blivit allt mer centrala och helhetstänkande blivit allt viktigare så bidrar det till 
att marknaden för miljöteknik växer kraftigt. Omställningen till ett förnybart och energieffektivt 
energisystem samt en större hänsyn till ekosystemet, skapar en växande internationell 
efterfrågan på produkter och tjänster. För att uppfylla de klimatrelaterade målen samt mål 
relaterat till ett hållbart samhälle krävs en ökad användning av innovativa produkter och 
tjänster inom miljöteknik.  

Miljötekniksektorn i Sverige är stark. Jämfört med många andra länder utmärker Sverige sig så 
till vida att politiska styrmedel på ett tidigt stadium har i hög grad påverkat tillväxten på 
miljöteknikområdet. Skatter, stöd, subventioner, pantsystem och andra politiska styrmedel har 
drivit utvecklingen och visat på en tydlig politisk ambition. Kapitalinvesteringar i nordiska och 
baltiska tillväxtbolag inom miljöteknik, den så kallade cleantech-sektorn, var 718 miljoner euro 
redan 2018, enligt branschorganisationen Cleantech Scandinavia. 

 
 

  



 

 

EHC Teknik AB  

VERKSAMHET 
 
EHC Teknik AB, ägt till 90,1% av Sustainion (genom EHC 
Intressenter AB), är verksamt inom miljöteknik till fordon 
samt logistik- och entreprenadmaskiner. EHC utvecklar, 
tillverkar och säljer dieselpartikelfilter och annan 
avgasreningsutrustning. 
 
EHC har sin verksamhet i Partille där utveckling och 
produktion av bolagets produkter sker. EHC Teknik äger 
också två försäljningsdotterbolag, EHC Teknik GmbH i 
Tyskland och EHC Teknik Bvba i Belgien. Bolaget har 13 
anställda. I övriga Europa och världen sker försäljningen via 
distributörer. 
 
Verksamheten grundades 1983 och var då det första 
företaget i världen att tillverka partikelfilter för tillfällig 
körning inomhus. Företaget har sedan dess varit ledande 
inom branschen med en unik ställning och högsta förtroende 
på marknaden. 
 
Bolagets verksamhet och produktion följer ISO 9001 
(kvalitet) och ISO 14001 (miljö). 

PRODUKTER 
 
HT-filter 
Partikelfilter för permanenta och tillfälliga installationer på 
tunga fordon, truckar och arbetsmaskiner i stängda 
utrymmen. Tar bort upp till 99% av partiklar som produceras 
av en motor. 
 

 
 
L20-filter 
Partikelfilter för tunga fordon som startas och flyttas 
inomhus. Tar bort upp till 99 % av alla partiklar som 
produceras när en motor startas. 
 

 
 
P15-filter 
Partikelfilter för lätta fordon (t ex bensin och dieseldrivna 
personbilar) som startas och flyttas inomhus. Tar bort upp till  

 
99 % av alla partiklar som produceras när en motor startas. 
 

 
 
PF-filter 
Partikelfilter för permanent installation i miljöer där 
maskiner kör kontinuerligt och med hög avgastemperatur 
och kan leverera upp till 99 procents effektivitet av partiklar 
och gaser. 
 

 
 
Bolaget bedriver även service och rengöring av befintliga 
filtersystem samt driver utvecklingsprojekt gällande framtida 
NOx-filter (katalysatorer) och andra nya produkter. EHC 
Teknik ser en större tillväxt inom 2 år för de nya 
produkterna. 
 

 

MARKNAD 
 
Försäljningen av EHCs produkter sker över hela världen med 
störst närvaro i Europa. EHC är marknadsledande (ensam 
tillverkare i Sverige) inom tillverkning och försäljning av 
partikelfilter som monteras direkt på avgasrör på fordon som 
används i inomhusmiljöer.  
 
Bolaget har goda möjligheter att expandera på nya 
geografiska marknader och inom nya branscher. Det finns 
även stora förbättringsmöjligheter på befintliga marknader, 
t.ex. har man hittills endast en säljare som bearbetar hela 
Tyskland. Produktionen kan öka med 20-50 % i befintliga 
lokaler och i befintlig maskinpark. 



 

 
 
Kunder 
I Sverige är kunden oftast slutkund medan i Tyskland och 
Benelux/Frankrike är det blandat till återförsäljare och 
slutkund. Övriga marknader nås från Sverige via 
återförsäljare och nationella distributörer på olika 
geografiska marknader. 
 
Bland bolagets största kunder finns fordonstillverkare, 
försvarsmakter, verkstadsföretag, gruvor och 
entreprenadföretag. 
 
Distributörer 
Bolaget har etablerade distributörer i Australien, Belgien, 
Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, 
Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Schweiz, Spanien, 
Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och 
Österrike. 
 
Intäktsfördelning per geografisk marknad 
 

 
 
 
Intäktsfördelning per produkt 

 
 
 
 

 
 
Konkurrens 
I Sverige finns ingen annan tillverkare och i övriga Europa 
finns endast ett begränsat antal andra tillverkare. Mycket 
kunskapskapital finns även uppbyggt i de kundanpassningar 
som görs. 

EKONOMI 
 
EHC Teknik AB omsätter 25 mkr med en EBIT om drygt 7,0 
mkr för året 2020. Föregående år omsatte bolaget 26,5 mkr 
med en EBIT om 7,7 mkr. Minskningen beror på 
Coronapandemin men man har historiskt haft en stabil 
omsättnings- och lönsamhetsnivå. Nettoskuldsättningen i 
EHC är per den 31/12/2020 är ca 10 mkr. 
 

FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Bolagets framtidsutsikter är mycket positiva. Den stabila 
årliga försäljningen väntas fortsätta med tillväxtmöjligheter 
och ökade miljömedvetandet inom verkstad och industri 
innebär att produkternas marknad ökar stabilt. Till en början 
var det mest fabriker som var medvetna och hade kunskap 
om vilka skador som partiklar i avgaser medförde men idag 
är kunskapen mer utbredd. 
 
De senaste åren har intresset för produkterna varit stark från 
entreprenadbranschen och gruvnäringen vilket är ett 
växande segment för Bolagets produkter. Bolaget har 
möjlighet att etablera säljare på nya stora geografiska 
marknader och öka närvaron på Bolagets viktigaste marknad 
med en ytterligare säljare i södra Tyskland. 
 
Det har pratats i många år om att dieselbilen kommer att 
försvinna. Det säljs fortfarande en mycket stor andel nya 
dieselfordon och andelen dieselbilar är stor. När det kommer 
till dieselbilar kommer det att ta många år innan de är borta 
från reparationsverkstäder och endast 15 % av omsättningen 
är mot detta segment. 

HEMSIDA 
 
www.ehcteknik.se 
 
 

  



 

 

EnviroClean AB 

VERKSAMHET 
Stenhöj Sverige AB (u.ä.t. EnviroClean AB) är bolaget vars 
verksamhet en gång var starten till Opus Group. Bolaget 
utvecklar, tillverkar och säljer avgasanalysinstrument till 
världsmarknaden för bilverkstäder och 
bilbesiktningsstationer. EnviroClean har 15 anställda med 
kontor och montering i Billdal samt dotterbolag i Kina med 
en egen fabrik för produktion av komponenter. Grundarna 
av Opus är fortfarande aktiva på styrelsenivå i EnviroClean 
och Sustainion. 
 
Bolagets verksamhet och produktion är kvalitetscertifierat 
enligt ISO 9001:2015. 
 
PRODUKTER 
 
Avgasanalysatorer för bensindrivna fordon, SGA 40/SGA 
400 
3-, 4-, och 5-gasanalysatorer för mätning av emissioner från 
bensindrivna fordon. Utrustningen är tillverkad av de bästa 
tillgängliga komponenterna av industriell kvalitet för att 
testa bilar, motorcyklar och mopeder i 
fordonsinspektionsapplikationer och professionella 
verkstäder. Första produkterna började tillverkas 1994. 
 

 
 
Rökgasmätare (Opacimeter) för Dieseldrivna fordon SSA 
50/SSA 500 
Professionella Opacimetrar för utsläppstest av dieselfordon, 
som levereras i flera varianter. De är speciellt utformade för 
intensiv användning för till exempel bilprovning eller 
professionella verkstäder. Första produkterna började 
tillverkas 1994. 
 

 
 

OBD läsare 
Snabba och lättanvända handinstrument för inkoppling via 
bilars så kallade OBD uttag för avläsning av felkoder 
genererade av bilens datorsystem. 

MARKNAD 
 
Marknaden för EnviroCleans produkter är främst driven av 
nya och hårdare miljölagstiftningar. Det ökade antalet 
fordon är en annan drivkraft vilket i dagsläget är speciellt 
framträdande i utvecklingsländer. 
 
 

 
 
 
Försäljningen av EnviroCleans produkter sker över hela 
världen med störst närvaro i Europa och framförallt i 
Skandinavien där man är ensam tillverkare av emissions-
testutrustning. Produkterna har genom åren sålts i närmare 
50 länder. 
 
Förutsättningar för marknadstillväxt för befintliga produkter 
finns främst på utvecklingsmarknader där emissionskontroll 
ännu ej införts eller är undermåliga. 
 
Den stora potentialen de närmaste 5–10 åren är i Europa i 
och med att ny lagstiftning för partikelmätning på fordon 
skall införas, med mätning på fordon från och med Euro 6. 
För detta krävs nya produkter som är under utveckling. 
 
Kunder 
EnviroCleans kunder är i huvudsak bilprovningsföretag 
(statliga och privata), bilverkstäder som är auktoriserade att 
utföra bilprovning, märkesverkstäder samt så kallade fria 
fordonsverkstäder. Andra på kundlistan är Försvarsmakten 
och vissa biltillverkare såsom till exempel Hyundai och 
Ferrari. 
 
Distributörer 
Försäljningen sker via distributörer på respektive marknad. 
Produkterna har genom åren sålts i närmare 50 länder. Idag 
har bolaget aktiva distributörer i (sorterat i storleksordning) 
Sverige, Holland, Norge, Storbritannien, Vietnam, Finland, 
USA, Colombia, Sydkorea, Nya Zeeland, Belgien, Tyskland, 
Israel, Peru, Litauen, Filipinerna, Estland, Danmark, 
Australien, Qatar, Italien, Serbien, Island och Costa Rica. 
 
Intäktsfördelning per geografisk marknad (5 största 
kunderna) 
 

 
 
Konkurrens 
Konkurrensen på marknaden har historiskt sett främst 
kommit från Europa och då i huvudsak Tyskland, England och 
Italien. I Sverige finns ingen annan tillverkare av 
motsvarande produkter. Vissa asiatiska fabrikat har börjat 
visa tillräckligt bra kvalitet på senare år. 

EKONOMI 
 
Bolaget omsätter under 2020 ca 20 mkr med lönsamhet. De 
senaste åren har Bolaget omsatt mellan 20-25 mkr per år 
med en EBIT om ca 10%. Bolaget har under 2020 till viss del 
påverkats negativt av Coronapandemin. 
Nettoskuldsättningen i EnviroClean är per den 31/12/2020 
beräknad till ca 0,6 mkr.  



 

 

FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Bolaget ser en stor möjlighet de närmaste 5-10 åren då lagar 
och förordningar för testning av fordon i Europa kommer att 
förändras, framförallt inom partikelmätning för diesel- och 
bensinmotorer. Förändringen är bland annat ett resultat av 
den sk Volkswagenskandalen (också ”Dieselgate”). Bolaget 
skall vidareutveckla sina existerande produkter för att passa 
dessa nya lagkrav. Bolaget ser också en möjlighet att 
vidareutveckla analysinstrument för kväveoxider (NOx) för 
att användas både i testning av fordon men också mot 
industriella applikationer. Bolagets befintliga verksamhet 
tillsammans med det breddade produktprogrammet 
kommer att innebära stora tillväxtmöjligheter med kraftigt  
 
 

 
 
 
 
 
ökad omsättning och vinst inom 2-5 år. Investeringarna i 
produktutveckling de närmsta 3 åren beräknas uppgå till 6,5 
MSEK. 

HEMSIDA 
 
www.stenhoj.se 
 
 

 
  



 

 

 
 

Händelser i Sustainion Groups utveckling 
 

Vindico startades 1991 under namnet BSP Business 
Support Product AB som ändrades till Unisec AB 1996. 
Bolaget har sedan dess arbetat med att leverera säker- 
hetsprodukter och lösningar till den skandinaviska de- 
taljhandeln. I första hand har produkterna historiskt varit 
varularmsprodukter som levererats från stora världs- 
ledande leverantörer. 

 
I början av 2000-talet var Vindico (dåvarande Unisec) en 
del av en bolagsgrupp som omsatte ca 50 Mkr i Sverige 
och Norge. Denna bolagsgrupp, som hölls samman via 
ett korsvist ägande, löstes sedermera upp och i 
samband med detta försämrades Bolagets ekonomiska 
resultat väsentligt. 

 
2005 förvärvades huvuddelen av Vindico av ett antal 
investerare då grundaren och tidigare VD:n avgick av 
personliga skäl. Två av dessa tre investerare, Jovitech 
Invest AB och Fore C Investment Holding AB, är fort- 
farande stora aktieägare i Vindico. 

 
2007 genomfördes en nyemission i bolaget och i 
samband med detta listades Bolaget på Nordic MTF 
samt bytte då namn till Vindico. 

 
2007 förvärvades Safegruppen i Trollhättan AB, vilket  
var en webshop för säkerhetsprodukter. Safegruppen är 
sedan 2009 fusionerat med moderbolaget. 

 
2009 förvärvades Uni Safe Försäljnings AB i Varberg. Uni 
Safe arbetade med utveckling och försäljning av fysiska 
datorsäkerhetsprodukter, vilket fortfarande är ett viktigt 
produktområde för Vindico. UniSafe är sedan 2018 
fusionerat med dotterbolaget Vindico Security. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 förvärvades Key Innovations AB i Göteborg. Key 
Innovations utvecklade och marknadsförde elektroniska 
låsstyrningsenheter samt ett trådlöst larmöverförings- 
system och är sedan 2020 fusionerat med dotterbolaget 
Vindico Security. 

 
2011 bytte Vindico handelsplats till Spotlight  Stock 
Market, tidigare AktieTorget. Detta för att skapa ett 
större intresse för Vindico på aktiemarknaden och 
därmed en bättre likviditet i aktien. 

 
2011 förvärvades SPC Service AB i Stockholm. SPC 
arbetade fram allt med kontanthanteringsprodukter 
för banker och butiker och är sedan 2018 fusionerat 
med dotterbolaget Vindico Security. 

 
2016 förvärvades AB Gothia Kameraövervakning (idag 
det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico Security AB) 
som arbetade med professionella 
kameraövervakningssystem, vilket idag är Vindicos 
största produktområde. 

 
2019 lanserades det egna varumärket för smarta säker- 
hetsprodukter för konsumenter, Safe´n´Sound. 
 
2020 genomfördes en företrädesemission om 4,6 MSEK som 
övertecknades till drygt 9,8 MSEK. Bolaget tillfördes totalt 6,0 
MSEK före emissionskostnader. 
Den 22 december tecknades avtal om att förvärva 
miljöteknikbolagen EHC Intressenter AB och Stenhöj Sverige 
AB (u.ä.t. EnviroClean AB) som ett steg i att bredda Bolagets 
verksamhet. I samband med förvärven ändras bolagets namn 
till Sustainion Group AB och ledningen förstärks. 
 



 

Styrelse och VD 
 
 

Magnus Greko, f. 1963. Styrelseordförande, invald 2021. 

Grundare och tidigare koncernchef i Opus Group AB, idag affärsutvecklingschef inom samma koncern. 
Opus Group var ett noterat bolag på Stockholmsbörsen som driver bilprovningsanläggningar i större 
delen av världen. I samband med att Opus köptes ut från börsen i början av 2020 tog Magnus en annan 
roll i Bolaget och driver nu även en egen investeringsverksamhet i bl.a. AB Krösamaja tillsammans med 
Jörgen Hentschel, medgrundare i Opus Group och tidigare VD i EnviroClean. Magnus och Jörgen har en 
mycket stor erfarenhet och kunskap om teknologi och marknad för både EHC och EnviroClean. 

 
Aktieinnehav: 27 912 926 aktier genom AB Krösamaja. 

 
 
 

Carl Schneider, f. 1959. Styrelseledamot och tidigare styrelseordförande, invald 2005. 

Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. En av tre grundare till Viking Telecom   
AB 1988 där Carl arbetade som VD fram till 2003. Viking Telecom var noterat på NASDAQ OMX 
Stockholm. Carl har sedan 2003 arbetat som aktiv styrelseledamot och investerare i ett antal mindre 
bolag främst med fokus på bolag med tekniska produkter och lösningar. Har ett eget investment- och 
konsultbolag, Jovitech Invest AB.   

 
Aktieinnehav: 24 703 752 aktier genom Jovitech Invest AB. 

 
 

 
Göran Nordlund, f. 1958. Styrelseledamot, invald 2021. 

Göran driver sedan 20 år tillbaka egen investeringsverksamhet via det egna bolaget, Fore C 
Investment. Han har investerat, och varit aktiv styrelseordförande, i ett flertal entreprenörsledda 
bolag som via organisk och förvärvsdriven tillväxt över tid blivit stora noterade bolag. Exempelvis 
Opus Group AB, Hexatronic Group AB, Cellink AB, Transtema Group AB, etc. 

 
Aktieinnehav: 22 336 135 aktier genom Fore C Investment Holding AB. 

 
 
 

Henrik Pålsson, f. 1959. Styrelseledamot, invald 2021. 

Henrik är entreprenör med ett flertal ledande positioner inom västsvenskt näringsliv. Senast drev 
Henrik CM Hammar AB, ett världsledande bolag inom sjösäkerhet. CM Hammar såldes för 6 år 
sedan och sedan dess har Henrik arbetat i en egen investeringsverksamhet. 
 

 
Aktieinnehav: 20 940 095 aktier genom P&P Utveckling AB. 
 

 
 

Brodde Wetter, f. 1977. Styrelseledamot, invald och tillträdd VD 2021. 

Brodde är entreprenör och tidigare VD och koncernchef i flera företag. Senast var Brodde 
medgrundare och VD i Add Health Media där han var verksam i 9 år. Innan dess var Brodde 
verksam i Vasasensor AB, ett sensorteknikbolag som han grundade inom Chalmers 
Entreprenörsskola. Brodde drev Vasasensor i 8 år. Brodde är både Civilingenjör från Chalmers 
Tekniska Högskola och Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. 

 
Aktieinnehav: 3 846 154 aktier genom BW Förvaltning AB 
 
 
 

  



 

 

Ewa Linsäter, f. 1970. Styrelseledamot, invald 2021. 

Ewa är ekonom och har en MBA i ekonomi från Linköpings Universitet i botten. Hon startade sin 
karriär som revisor hos PWC för att därefter arbeta som CFO/business controller bland annat i 
Ernströmgruppen AB, säkerhetsbolaget Gunnebo och Reac Group, en bolagsgrupp inom Latour 
Industries. Idag arbetar Ewa som CFO på det börsnoterade bolaget Elos Medtech Group. 

 
Aktieinnehav: 0 aktier. 

 
 
 

Styrelsen nås via Bolaget: Sustainion Group AB, Bergfotsgatan 3 A, 431 35 MÖLNDAL, Tel 010-209 05 20 
 
 

Revisor 
 

Frejs Revisorer AB, 

Box 53100, 400 14 GÖTEBORG, 
Tel 031-778 00 40 

Huvudansvarig revisor 

Jonas Hann, auktoriserad revisor 
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR. 



 

 
 

Övrig information om organisationen 
 

POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER 
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattnings- 
havare har några potentiella intressekonflikter med Sustainion 
där privata intressen kan stå i strid med bolagets. 
 
Ingen av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare 
eller revisorer i Sustainion har eller har haft någon direkt eller 
indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är 
ovanliga till sin karaktär eller i sina avtalsvillkor med bolaget. 

 
LOCK-UP 
Aktierna som lämnas som vederlag till säljarna av EHC 
Intressenter och EnviroClean kommer att vara föremål för s.k. 
lock-up under en period om 36 månader efter tillträdet.  

 
VILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTT 
Sustainion Group har under åren erhållit villkorade aktieägar- 
tillskott om totalt 3 900 000 kronor och aktieägarlån om 

1 400 000 kronor från Jovitech Invest AB, ägt av 
styrelseledamot Carl Schneider. Dessa villkorade 
aktieägartillskott och aktieägarlån kommer nu att omvandlas 
till ovillkorade aktieägartillskott, vilket innebär att det ej finns 
någon skyldighet för Sustainion Group att återbetala dessa 
och att Jovitech Invest ej kommer att återkräva dessa. 

 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i 
Sustainion har varit inblandad i konkurs, likvidation eller 
liknande under de senaste fem åren. Inte heller har någon 
ledamot eller ledande befattningshavare under de senaste 
fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, haft näringsför- 
bud eller utsatts för anklagelser eller sanktioner av 
myndighet eller branschsammanslutning. 

 
VIKTIGA AVTAL 
Vindico 

Vindico har ramavtal med Göteborgs Stad och Partille 
kommun avseende kameraövervakning. 
 
Vindico har ett exklusivt distributionsavtal avseende Sverige 
och Norge, genom det av Sustainion 50-procent ägda 
bolaget Unisecure Norway AS, med Selectamark Security 
Systems Plc. 
 
Utöver de anställda har Vindico konsultavtal med verk- 
ställande direktörens bolag Addsell AB samt med Rollsbo 
Förvaltning AB avseende försäljning av kameror. 
 
Utöver dessa avtal har Vindico endast sedvanliga 
lokalhyresavtal och affärsavtal med kunder, distributörer 
och leverantörer som inte bedöms ha en kritisk påverkan 
på Bolagets verksamhet på längre sikt. 

 

 
EHC 
Mellan EHC Intressenter och tidigare ägare av EHC Teknik 
finns ett avtal där EHC Intressenter som 
tilläggsköpeskilling skall betala 90,1 % av 4 ggr EBIT i EHC 
Teknik som överstiger 3 Mkr i genomsnitt under 2019-
2021.  
 
Mellan EHC Intressenter och Christina Granberg, VD och 
delägare i EHC Teknik, finns ett avtal om att EHC 
Intressenter har rätt att köpa, och Christina har rätt att 
sälja, resterande 9,9% av aktierna i EHC Teknik under Q1 
2022. Värdet på aktierna skall då baseras på en 
bolagsvärdering som uppgår till 7 ggr EHC Tekniks 
genomsnittliga konsoliderade EBIT under 2019-2021. 
 
Utöver dessa avtal har EHC endast sedvanliga 
anställningsavtal, lokalhyresavtal och affärsavtal med 
kunder, distributörer och leverantörer som inte bedöms 
ha en kritisk påverkan på Bolagets verksamhet på längre 
sikt. 
 
EnviroClean 
EnviroClean har signerade distributionsavtal med flera av de 
största kunderna. Med andra finns enklare tillsvidareavtal. 
Samarbetsavtal med Nexion Group som är bolagets tidigare 
huvudägare är under framtagande och det skall signeras 
under februari 2021. 
 
Utöver dessa avtal har Enviroclean endast sedvanliga 
anställningsavtal, lokalhyresavtal och affärsavtal med kunder, 
distributörer och leverantörer som inte bedöms ha en kritisk 
påverkan på Bolagets verksamhet på längre sikt. 

 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Utöver löner och ersättningar till VD och styrelseledamöter 
har inga ersättningar utgått till närståendepersoner i 
bolagen. 

 
  



 

 

TILLSTÅND M.M. 
Vindico  

Vindico bedriver inte tillståndspliktig verksamhet enligt 
Miljöbalkens 9, 11 eller 12 kap. Bolaget äger inte heller 
några utsläppsrätter. Bolaget är anslutet till El-Kretsen. 
Bolaget är underställt RoHS-Direktivet, (EG-direktiv 
2002/95/EG) som antagits i EU för att begränsa miljö- 
farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter samt 
uppställa procentmål vad avser återanvändning, material- 
återvinning samt energiåtervinning. 

 
Vindico Security är certifierad installatör av kamerabevak- 
ningssystem CCTV enligt SSF 1061:3, vilket oftast är ett 
krav för att kunna vara med vid offentliga upphandlingar 
av kameraövervakningssystem 
 
EHC 
Bolagets verksamhet och produktion följer ISO 9001 
(kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Bolagets partikelfilter är 
dessutom certifierade av VERT. 
 
EnviroClean 
EnviroClean följer RoHS-, GDPR- och andra tillämpliga 
direktiv. Produkterna (emissionsmätarna) är certifierade 
enligt MID direktivet (2014/32/EU) och följer i övrigt 
tillämpliga direktiv gällande elsäkerhet mm. 
 
Bolagets verksamhet och produktion är kvalitetscertifierat 
enligt ISO 9001:2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENT OCH IMMATERIALRÄTTSLIGT SKYDD 
Vindico 

Vindico äger inga patent men ett antal varumärken, bland 
annat Vindico Safe´n’Sound. 

 
EHC 
EHC äger inga patent men har varumärkesskyddat EHC i 
Australien, Canada, Europa, Ryssland och USA. 
 
EnviroClean 
EnviroClean äger inga patent.



 

 
 

Finansiell information 

Preliminära bokslut för EHC och EnviroClean finns att tillgå som separata bilagor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Aktieägare 
 

 
 

 

Andel av kapital 

Aktieägare Antal aktier och röster, % 

AB Krösamaja 27 912 926 23,1% 

Jovitech Invest AB 24 703 752 20,4% 

Fore C Investment Holding AB 22 336 135 18,5% 

P&P Utveckling AB 20 940 095 17,3% 

BW Förvaltning AB   3 846 154   3,2% 

Övriga 21 216 671 17,5% 

SUMMA      120 955 733 100,00 % 

 
 
 
 



 

 
 

Aktiekapitalets utveckling 
 

Totalt Ökning Totalt 

År Händelse Antal aktier antal aktier aktiekapital aktiekapital Kvotvärde 

1990 Bolagets bildande 500 500 50 000 50 000 100,00 

1996 Fondemission 1 500 2 000 150 000 200 000 100,00 

2006 Nyemission 700 2 700 70 000 270 000 100,00 

2006 Nyemission 350 3 050 35 000 305 000 100,00 

2007 Nyemission 1 399 4 449 139 900 444 900 100,00 

2007 Nyemission 1 560 6 009 156 000 600 900 100,00 

2007 Split 1:2 000 12 011 991 12 018 000 0 600 900 0,05 

2007 Nyemission 4 800 000 16 818 000 240 000 840 900 0,05 

2010 Apportemission 10 151 335 26 969 335 507 567 1 348 467 0,05 

2011 Apportemission 3 030 665 30 000 000 151 533 1 500 00 0,05 

2011 Nyemission 10 689 178 40 689 178 534 459 2 034 459 0,05 

2012 Omvänd split 10:1 -36 620 260 4 068 918 0 2 034 459 0,50 

2014 Kvittningsemission 1 047 500 5 116 418 523 750 2 558 209 0,50 

2014 Nyemission 5 654 585 10 771 003 2 827 292 5 385 501 0,50 

2016 Apportemission 4 461 538 15 232 541 2 230 769 7 616 270 0,50 

2020 Nyemission 10 000 000 25 232 541 5 000 000 12 616 270 0,50 

2021 Apportemission 95 723 192 120 955 733 47 861 596 60 477 866 0,50 

Vid samtliga nyemissioner förutom fondemissionen 1996, apportemissionerna 2010, 2011, 2016, 2021 och kvittnings- 
emissionerna 2014 har emitterade aktier betalats fullt ut med kontanta medel. 

Aktiernas röstvärde är 1. 
 
 

 
 



 

 

 
 

Aktieinformation 
 

Aktiekapitalet i Sustainion Group AB uppgår före 
apportemissionen 2021 till 12 616 270,50 kronor, 
fördelade på 25 232 541 aktier. I apportemissionen 
tillkommer 95 723 192 aktier. Efter apportemissionen 
kommer aktiekapitalet att uppgå till 60 477 866,50 
kronor, fördelade på 120 955 733 aktier. 

 
Varje aktie medför lika rätt till andel i Sustainions 
tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en 
röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid 
emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. 
För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett 
bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet. 

 
Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och 
denominerade i svenska kronor. 

 
AKTIEBOK 
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. 
Aktieägare erhåller inga fysiska aktiebrev. 

 
Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på 
elektronisk väg genom banker och värdepappers- 
förvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i 
elektronisk format. 

 
HANDELSBETECKNINGAR 
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är VSEC (u.ä.t. 
SUSG). ISIN-kod för aktien är SE0002067421. CFI-kod 
är ESVUFR och FISN-koden är VINDICOGRO/SH. 

 

 
 
 
 
 
 
UTDELNING 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna 
medför rätt till utdelning från och med 
verksamhetsåret 2021. Den som på fastställd 
avstämningsdag är införd i aktieboken eller i 
förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen 
(2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning 
och vid fondemission ny aktie som tillkommer 
aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt 
att deltaga i emission. 

 
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på 
utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom 
regler om preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet bolaget. 

 
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller 
särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför 
Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på 
samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För 
aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i 
Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. 

 
ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA 
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna 
är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av 
budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.  Bolagets 
aktie har ej heller varit föremål för offentligt 
uppköpserbjudande under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret.

 

 

 Spotlight Stock Market 

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) är ett verksamhetsområde inom ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under 
Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s k MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att 
följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på 
marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. 
 
Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som 
är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight 
Stock Market kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. 
 
Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s k reglerad 
marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. 
 
Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (https://spotlightstockmarket.com). 



 

 
 

Riskfaktorer 
 

En investering i Sustainion Group AB utgör en 
affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på 
grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning 
vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet 
kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik 
kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är 
det viktigt att beakta de personer som skall driva 
verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den 
verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa 
aktier i Sustainion bör inhämta råd från kvalificerad 
rådgivare.  Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som 
har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. 
Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och 
gör inte anspråk på att vara heltäckande. 

 
BOLAGS- OCH BRANSCHRISKER 
Begränsade resurser 

Sustainion med dess dotterbolag Vindico, EHC och 
EnviroClean är förhållandevis små bolag med begränsade 
resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För 
genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna 
disponeras på ett för bolagen optimalt sätt. Det finns en risk 
att något av bolagens resurser inte räcker till och att det 
därmed drabbas av finansiella såväl som operativt relaterade 
problem. Sustainion bedömer sannolikheten att denna risk 
inträffar som måttlig. 

 
Beroende av nyckelpersoner och rekrytering 

Koncernens framtida tillväxt bedöms i hög grad bero på 
företagsledningens, styrelsens och andra nyckelpersoners 
kunskap, erfarenhet och engagemang. Det finns en risk att 
bolag i koncernen inte kommer att kunna behålla dessa 
nyckelpersoner eller att man inte kommer att kunna 
rekrytera ny kvalificerad personal i framtiden. Om någon av 
bolagens nyckelpersoner slutar eller bolagen misslyckas 
med att vid behov rekrytera ny kvalificerad personal kan 
detta komma att inverka negativt på bolagens verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. Sustainion bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig. 

 
Intjäningsförmåga och kapitalbehov 

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat 
innan alla av koncernbolagen uppnår en kontinuerlig stabil 
lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att bolagen i 
framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag 
bedöms som nödvändigt. Det finns inga garantier för att ett 
sådant utökat kapitalbehov kan anskaffas på för 
aktieägarna fördelaktiga villkor. En försämrad lönsamhet 
kan även påverka Sustainions marknadsvärde negativ.  
Sustainion bedömer sannolikheten att denna risk inträffar 
som måttlig. 

 
 
 
 

SKYDD AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH 
KNOW HOW 
Koncernbolagens tillgångar består i liten utsträckning av 
immateriella rättigheter. Framtida produkter och 
teknologiutveckling kan komma att innebära att immateriella 
rättigheter utgör en allt större del av koncernens samlade 
tillgångsmassa. Det finns alltid en risk att bolagen inte kan 
hävda sina rättigheter fullt ut. Detta skulle kunna komma att 
inverka negativt på verksamheterna, resultat och finansiella 
ställning. Det finns alltid en risk att nya teknologier och 
produkter utvecklas som kringgår eller ersätter bolagens 
nuvarande och framtida immateriella rättigheter. Bolagen är 
dessutom beroende av know-how och det kan inte uteslutas 
att konkurrenter utvecklar motsvarande know-how, eller att 
bolagen inte lyckas skydda sina kunnande eller varumärken på 
ett effektivt sätt. En sådan utveckling skulle kunna ge en 
negativ inverkan på Sustainion. Det kan inte uteslutas att 
bolagen oavsiktligt kan anses göra intrång i annans 
immateriella rättigheter. Det kan inte heller uteslutas att 
bolagen av i dagsläget okänd anledning dras in i 
domstolsprocesser av konkurrenter för påstådda intrång i 
konkurrenters rättigheter. Intrångstvister kan, i likhet med 
andra tvister, vara kostsamma och tidskrävande och därför ha 
en negativ inverkan på bolagens verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Sustainion bedömer sannolikheten att 
denna risk inträffar som liten. 

 
Försäljningsrisk 

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som 
koncernbolagen utvecklar och säljer får det positiva 
mottagande på marknaden som förespeglats i detta 
memorandum. Omsättningen kan bli lägre och 
marknadsetableringen kan ta längre tid än vad man idag har 
anledning att förvänta sig. Sustainion bedömer sannolikheten 
att denna risk inträffar som måttlig. 

 
Konkurrens 

De produkter och system som koncernbolagen levererar till 
sina kunder kan komma att utsättas för ökad eller 
förändrad konkurrens genom utvecklandet av nya 
produktlösningar. Om ett bolag utvecklar en ny produkt 
med förbättrade egenskaper, jämfört med andra tillgängliga 
alternativ, kan den nya produkten ta marknadsandelar på 
bekostnad av redan befintliga produkter, vilket i sin tur kan 
påverka försäljningsvolymerna av äldre konkurrerande 
produkter negativt. I de fall något koncernbolag levererar 
ett sådant äldre konkurrerande produktalternativ kan 
således nya produkter komma att inverka negativt på 
berört bolags verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
Sustainion bedömer sannolikheten att denna risk inträffar 
som måttlig. 

 
Produktansvar och försäkringsskydd 

Koncernbolagens verksamheter, exempelvis rörande 
produktutveckling och produktion, kan medföra risk för 
produktansvar. Trots att bolagen har försäkringsskydd mot 
produktansvar kan det inte uteslutas att de blir föremål för 
skadeståndsanspråk, som inte helt eller delvis täcks av 



 

 

försäkring, i händelse av skador till följd av användande av 
produkter som utvecklats eller tillverkats av bolaget. Det 
kan inte heller uteslutas att någon riktar 
skadeståndsanspråk mot bolagen på annan grund och att 
inte heller detta helt eller delvis täcks av befintligt 
försäkringsskydd. Bifall till sådana skadeståndsanspråk 
skulle kunna komma att inverka negativt på berört 
bolagsverksamhet, resultat och finansiella ställning. 
Sustainion bedömer sannolikheten att denna risk inträffar 
som liten. 

 
Likviditetsbrist 

Likviditetsrisk avser risken för att något av koncernbolagen 
på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina 
ekonomiska åtaganden eller får minskad möjlighet att 
bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Bolagens 
likviditet påverkas bland annat av betalningsvillkor i krediter 
till kunder och krediter från leverantörer. Det kan inte 
uteslutas att något av bolagen som en följd av idag okända 
händelser kan komma att få en brist på likvida medel vilket i 
sin tur skulle kunna komma att inverka negativt på dess 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sustainion 
bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig. 

 
Risker förenade med framtida finansieringsbehov 

Det kan inte uteslutas att det i framtiden kommer att 
uppstå behov av ytterligare finansiering av Sustainion och 
dess dotterbolag. Om Sustainion inte får tillgång till 
finansiering på för Sustainion acceptabla villkor, kan detta 
få en negativ inverkan på Sustainions verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Sustainion bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig. 

 
Coronapandemin 

Den pågående Coronapandemin påverkar möjligheten att 
träffa kunder både genom direkta kundbesök och på 
kongresser. Olika grader av rese- och besöksförbud kan 
även de hindra genomförande av installation, service och 
utbildningar samtidigt som kunders budgetar kan 
omprioriteras. Detta kan leda till att försäljning försenas 
eller uteblir. Sustainion bedömer denna risk som måttlig, 
inte minst med anledning av pågående 
vaccinationsprogram. 

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN 

Aktierelaterade risker 

Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieägande. 
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav 
en del är bolagsspecifika och andra knutna till 
aktiemarknaden som helhet. Det är inte möjligt för ett enskilt 
bolag att kontrollera de faktorer som påverkar Sustainions 
aktiekurs. Eftersom en investering i aktier både kan komma 
att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en 
investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. 
Sustainion bedömer sannolikheten att denna risk inträffar 
som måttlig. 

 
Likviditetsrisk 

En akties likviditet påverkar möjligheten att handla i dessa 
värdepapper vid önskad tidpunkt. Det finns en risk att den 
som köper aktier inte kommer att kunna köpa eller sälja 
aktier i den löpande handeln vid önskad tidpunkt om det vid 
den tidpunkten föreligger en låg likviditet i aktien. 
Sustainion bedömer sannolikheten att denna risk inträffar 
som stor. 

 
Utspädning genom framtida emissioner 

Sustainion kan i framtiden för att säkerställa kapital för 
fortsatt utveckling och expansion komma att behöva 
genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade 
instrument. Sådana emissioner kan komma att genom 
utspädning minska aktieägarens relativa ägande och 
röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i 
bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan 
eventuella nyemissioner komma att få en negativ effekt på 
Sustainion-aktiens marknadspris. Sustainion bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig. 

 
Framtida utdelning 

Flera av koncernbolagen är i en expansionsfas och 
eventuella rörelse- och kassaöverskott för kommande år är 
därför planerade att återinvesteras i bolagens fortsatta 
expansion och utveckling av verksamhet. Sustainions ägare 
måste därför för de närmaste åren förlita sig till endast 
aktiens kursutveckling som avkastning. Sustainion bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som stor. 



 

Ägare med betydande inflytande 

Aktieägare som direkt eller indirekt via bolag har betydande 
inflytande i Sustainion har möjlighet att utöva ett väsentligt 
inflytande i ärenden som framläggs till Sustainions 
aktieägare för godkännande, inklusive val av 
styrelseledamöter och en eventuell ökning av aktiekapitalet, 
samgående eller försäljning av samtliga, eller nästan 
samtliga, Sustainions tillgångar. De större aktieägarnas 
intressen sammanfaller kanske inte med Sustainions eller 
andra aktieägares intressen, och de större aktieägarna skulle 
kunna utöva inflytande över Sustainion på ett sätt som inte 
främjar de andra aktieägarnas intresse på bästa sätt. 
Sustainion bedömer sannolikheten att denna risk inträffar 
som låg. 

 
Marknadsplats 

Sustainions aktie handlas på Spotlight Stock Market, som 
står under Finansinspektionens tillsyn. Värdepapper som är 
noterade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika 
omfattande regelverk som de värdepapper som är upp tagna 
till handel på reglerade marknader. Spotlight Stock Market 
har ett eget regelsystem som är anpassat för mindre bolag 
och tillväxtbolag för att främja ett gott investerarskydd. Som 
en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning kan 
en placering i Sustainion vara mer riskfylld än en placering i 
ett värdepapper som handlas på reglerad marknad. 
Sustainion bedömer sannolikheten att denna risk inträffar 
som måttlig. 
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