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Ecoclime Group genomför omgående
resultatförbättringar samt utarbetar ny
tillväxtplan
Den nya styrelsen för Ecoclime Group har tagit beslut om en rad viktiga åtgärder med
fokus på att förbättra resultat och öka kassaflödet i bolaget.
Besluten innebär bland annat:
En kortsiktig lönsamhetsplan genomförs med avveckling av icke affärsdrivande
interna aktiviteter. Fokus på ökad produktivitet och kärnproduktmarginaler.
En tillväxtplan med inriktning på tillväxt i bostads- och industrimarknaderna i
Sverige och Tyskland för åren 2023 till 2025 ska utarbetas, med start i december
när nye VD:n är på plats.
Förhandlingar återupptas omgående med produktsynergi-baserade
förvärvsobjekt.
För att möta den kraftigt ökande orderingången i dotterbolaget Team Wessman
investeras omgående 3 MSEK i ytterligare borrutrusning mm.
Ecoclimes projektredovisning avseende tillväxtinvesteringar ska i samråd med
bolagets revisorer förbättras och tydliggöras från och med Q4-rapporten 2022.
Styrelseordförande Lennart Olofsson kommenterar besluten:
“Styrelsen har tagit ett antal viktiga strategiska beslut som tar sikte på att ge bättre
förutsättningar för att skala upp och öka försäljningen av våra kärnprodukter. Därtill innefattar
besluten även förbättrad och återkommande kommunikation med aktiemarknaden. Utvecklingen
av de SaaS-affärsmodeller som blir följden av den pågående etableringen av produkter och
tjänster inom affärsområdet Smarta Fastigheter kommer att få ett ökat fokus. Ledningens
uppdrag är nu att påbörja genomförande av besluten omgående.”
För mer information
Lennart Olofsson, Styrelseordförande Ecoclime Group
Tfn: 070-537 16 42
Epost: lennart.olofsson@ecoclime.se
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Om oss
Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom
molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper
fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och
utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för
hyresgäster.
Ecoclime Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela
värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och
servicetjänster.
B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.
ecoclime.se
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