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Industriarmatur genomför ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten till det osäkra läget i vår omvärld. 
Fokus ligger på att upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar bolaget och samtidigt minska kostnaderna. 

• Vi har säkrat kritiska processer och komponentleveranser 

• Bolaget har kommit överens med samtliga medarbetare om korttidspermittering.

• Vi minskar vårt engagemang hos samtliga konsulter till endast affärskritiska

• Halva personalstyrkan arbetar hemifrån

• Möten för personal, ledning och styrelse sker digitalt via Teams

• Årsstämman genomförs anpassad efter rådande läge men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

I Sverige, som är vår största marknad, ser vi i det korta perspektivet en fortsatt efterfrågan på våra produkter 
och tjänster. Vi styr därför om våra aktiviteter till att i nuläget fokusera på den svenska marknaden. 

Planerade aktiviteter på marknader utanför Sverige har tills vidare ställts in eller ersatts med digitala möten. 
Internationellt ligger vårt fokus nu på att upprätthålla en god service och support för befintliga kunder. 

Ledning och styrelse följer nogsamt utvecklingen för att kunna agera ytterligare om så behövs. 



´

lA lndustriarmatur AB hjälper kunder inom energisektorn till långsiktigt hållbar ekonomisk 

tillväxt genom utveckling av uppkopplade system och tjänster för prediktivt underhåll. 

Etablerat (1977) IoT-lösningar sedan 2005

Personal 14 anställda + 4 konsulttjänster

Bransch Energisektorn

Noterade juni 2018 Spotlight Stockmarket (IAG)

Miljö och hållbarhet är en integrerad del av våra processer och vi strävar efter att minska 

vår miljöpåverkan genom utveckling av hållbar teknisk innovation som leder till hållbar 

ekonomiskt tillväxt. 
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• Den globala energimarknaden ~ 2x storleken på den globala flygindustrin 

• Digitalisering är en förutsättning för utveckling av smarta nät/system 

• Hållbarhet, miljöfrågor och digitalisering skapar nya krav och förutsättningar för 
nya erbjudanden och affärsmodeller



Tkr 2019 2018 2017

Omsättning 33 914 40 101 32 322

EBITDA 1 700 4 907 5 119

Rörelseresultat -550 427 435

Finansnetto -57 -424 -382

Resultat e. finansnetto -607 3 53

Skatt -9 -15 -263

Årets resultat -616 -12 316



• Nettoomsättningen för 2019 uppgick till 33 914 (40 101) Tkr.

• EBITDA-resultatet uppgick under samma period till 1 700 (4 907) Tkr

• EBIT-resultatet uppgick till -550 (427) Tkr. 

• Finansnettot förbättrades till -57 (-424) Tkr och 

• Årets resultat uppgick till -616 (-12) Tkr.

Den lägre omsättningen jämfört med föregående år är direkt hänförbar till bolagets 
dialog om ramavtal med ett flertal kunder. Det sker ingen försäljning till kund under 
pågående prekvalificering eller offentlig upphandling vilket har påverkat bolagets 
försäljningssiffror för 2019.

Glädjande är, trots lägre försäljning och resultat än 2018, ökade bruttomarginaler 
vilket till stor del är hänförbart till högre andel sålda egna produkter och tjänster. 



Tkr 2019 2018 2017

Eget Kapital 19 823 20 439 15 494

Balansomslutning 28 103 30 913 28 596

Organisk tillväxt % -15,4 24,1 11,4

EBITDA Marginal % 5,0 12,2 15,8

Nettoskuld/EBITDA Neg Neg 0,8

Soliditet % 71 66 54

Negativ räntebärande nettoskuld innebär Nettokassa



• Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 19 823 (20 439) Tkr 

• Soliditeten stärktes, i första hand beroende på den minskade balansomslutningen, till 71 (66) %.

• Koncernens räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 (916) Tkr 

• Räntebärande nettoskuld uppgick, vid periodens slut, till – 5 226 (-1 314) Tkr. * 

*) En negativ nettoskuld innebär nettokassa.

Bolaget har en ekonomi i balans med en soliditet på 71 % och likvida medel inklusive 
checkräkningskredit på 9 226 Tkr vid årets slut.



Aktieägare Antal aktier %

IOWA Holding AB 1 333 334 33,82%

Chalmers Stiftelse 522 002 13,24%

Försäkrings AB Avanza Pension 318 529 8,08%

Fore C Investment Holding AB 220 000 5,58%

Kjell Nilsson 180 000 4,57%

Swedbank Försäkring 143 426 3,64%

JOELAL AB 100 000 2,54%

Trisala AB 100 000 2,54%

Johan Rask & bolag 89 635 2,27%

iOWA AB 81 390 2,06%

Övriga (> 200 aktieägare) 853 684 21,66%

Totalt antal aktier 3 942 000 100,00%

Källa: Euroclear 2019-12-30 



• I början av juli erhölls en genombrottsorder på SIPP-enheter i Italien på ca 1 400 Tkr.

• I juli erhölls även ett forskningsstöd på ca 700 Tkr från Västra Götalandsregionen

• Under augusti månad erhölls ett tekniskt godkännande för SIPP av Deutsche Bahn 
Energie GmbH i Tyskland. 



• I början av februari erhölls tilldelning av ett treårigt ramavtal av SINFRA AB, en 
nationell inköpscentral med ca 260 medlemsföretag inom fjärrvärme, El och VA. 

• Under februari tecknades även ett femårigt ramavtal med Ellevio AB om leverans 
av SIPP för miljösäker tömning av transformatorgropar. 

• I början av mars erhölls en order på pilotinstallation av SIPP Node från EWE NWTZ 
Gmbh

• Efter årets utgång har ett coronavirus, Covid-19, spridits världen över. Med 
anledning av utbrottet genomför Industriarmatur ett antal åtgärder för att anpassa 
verksamheten till det osäkra läget i vår omvärld. 



• Styrelsen föreslår att ändra moderbolagets namn till Gomero Group AB (Publ.). 

- Det strategiska motivet för förslaget är att vi vill synliggöra vårt uppkopplade erbjudande av 

hårdvara, IoT-infrastruktur och SaaS-baserade tjänster.

• Valberedningen föreslår nyval av Alf Engqvist till ordinarie ledamot i styrelsen. 

- Alf har mångårig erfarenhet från flera chefsbefattningar inom energibranschen. Han är sedan 

snart tre år VD och Koncernchef för Göteborg Energi AB. Dessförinnan var han VD för Infratek och 

innehade tidigare ett flertal ledande positioner inom Vattenfallkoncernen. Alf kommer, med sina 

branschkunskaper och nätverk, att tillföra unik kompetens till styrelsen.



2020-05-1920

• God orderingång och positiva signaler från marknaden under början av perioden. 

• Nettoomsättningen ökade under perioden med 6% och blev 7 382 (6 944) Tkr. 

• Resultat på EBITDA nivå blev 128 (-731) Tkr. 

• Under mars månad har ett Coronavirus, Covid-19, spridits världen över. Det är för 
närvarande mycket svårt att avgöra vilka konsekvenser detta kommer att 
medföra på både kort och lång sikt för marknaden och för bolaget. Styrelse och 
ledning bevakar utvecklingen noga och vidtar åtgärder vid behov och möjlighet. 




