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KVARTALSREDOGÖRELSE  FÖR ECORUB AB (PUBL) 

JANUARI – MARS 2015 
 

o Nettoomsättning 1,0Mkr  (1,1) 

o Resultat efter finansnetto -1,9 Mkr (-0,5 Mkr) 

o Resultat per aktie -0,09 (-0,05) 

o Likvida medel vid periodens slut 2,8 Mkr (6,6) 

 

VD-KOMMENTAR 

 

EcoRub befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Verksamheten består till stor del av 

aktiviteter av utvecklingskaraktär samtidigt som organisationen kompletterats och 

marknadsaktiviteterna intensifierats.  

 

Omsättningen sjönk något jämfört med föregående år, framför allt beroende på minskad 

försäljning i dotterbolaget Arbergo Scandinavia AB. EcoElast AB ökade sin försäljning till 

184 tkr. Resultatet uppgick till -340 tkr (-53). Omsättningen på lantbruksprodukter i Profarma 

AB minskade med 32 procent jämfört med föregående år. Resultatet uppgick till 19 tkr (-11). 

Arbergo omsatte 472 tkr jämfört med 1 008 tkr föregående år.  Resultatet försämrades till -

198 tkr (182). Den minskade försäljningen i Arbergo bedöms vara tillfällig. 

 

Under perioden har omfattande tester och provkörningar genomförts i produktionsanlägg-

ningen i Holmsund med syfte att optimera produkterna i form av gummiduk med avseende på 

olika egenskaper och pris. Testerna har resulterat i ett 30-tal olika recept för produkter med 

olika egenskaper för olika applikationer.  

 

CE-märkning av några material har påbörjats och tester gör av SP (Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut) och andra institut för att få tredjepartsgodkännanden. Dessa tester 

beräknas kunna slutföras under maj och juni. Tester av detta slag krävs för att det ska vara 

möjligt att sälja materialet till industriella kunder. Vi måste dessutom skapa förtroende för 

vårt material, vilket vi gjort genom att förse våra potentiella kunder med prover som vi 

producerat efter egna specifikationer samt även prover med kundspecifika egenskaper som 

har efterfrågats. Vår förhoppning är att detta arbete skall börja ge resultat under resterande del 

av året. 

 

Kontakter har tagits med nya kunder och vi är inne i ett slutförhandlingsläge om leveranser 

med några av dessa och avtal är också tecknade med de leverantörer av råmaterial vi behöver 

för tillfället.   

 

Övriga marknadsföringsåtgärder som tagits under året är dels förnyandet av EcoRubs och 

Arbergos hemsidor och uppdatering av övrigt tryckt material. 
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EcoRub har vidare deltagit vid ett antal mässor och vi planerar nu för att ställa ut på dessa 

mässor under senare delen av 2015.  

 

Ett stort antal besök hos potentiella kunder/partners och även konkurrenter har gjorts för att 

hitta EcoRubs plats i den industriella näringskedjan. 

 

Vi ser framtiden an med tillförsikt, men som oftast så går arbetet inte framåt med samma takt 

som man kanske önskar sig. Vi har dock fokus på de åtgärder som vi vet måste genomföras 

för att få till stånd den tillväxt vi planerat för och vi arbetar nu med ett antal affärer som vi 

hoppas ska ge resultat senare under detta år. 

 

Ulf Bergström 

VD 
 

 

 

 

Kvartalsredogörelse i sammandrag 
 

 

     

Väsentlig information 

Den rörelsedrivande verksamheten i dotterbolagen Arbergo Scandinavia AB, EcoElast AB och 

ProFarma AB visade under första kvartalet ett underskott på -1 003 tkr.  Motsvarande period 2013 

resulterade i ett överskott på 118 tkr. 

 

Redovisningsprinciper 

Denna kvartalsredogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste 

årsredovisningen. 

 

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 

 

Delårsrapport för första halvåret 2015 publiceras den 19 augusti 2014. 

 

 

Holmsund den 28 april 2015 

 

Ulf Bergström 

VD 
 

 

Adress: 

Sågverksgatan 10 

913 31 Holmsund 

Tel 0911-766 20 

Org nr:5564380284 

 

 Januari-mars 2015 Januari –mars 2014 

Omsättning under perioden: 959 723 1 058 959 

Resultat efter finansiella poster -1 966 644 -571 938 

Kassa och bank 2 831 371   6 634 160   

Resultat per aktie -0,09 -0,05 


