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• Nettoomsättningen ökade med 74 %  

och uppgick till 1 762 Tkr (1 010 Tkr)

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar  

(EBITDA) uppgick till -768 Tkr (-1 107 Tkr)

• Periodens resultat uppgick till -1 141 Tkr (-1 186 Tkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0,13 kr (-0,17 kr)

Andra  kvartalet,  augusti  -  oktober  2018  

Bild 1: Jämförelse nettoomsättning andra kvartalet 2016, 2017 och 2018

• Nettoomsättningen ökade med 129 % 

och uppgick till 2 860 Tkr (1 249 Tkr)

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar  

(EBITDA) uppgick till -2 494 Tkr (-2 830 Tkr)

• Periodens resultat uppgick till -3 257 Tkr (-2 989 Tkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0,37 kr (- 0,42 kr)

Första halvåret, maj – oktober 2018

Bild 2: Jämförelse nettoomsättning första halvåret 2016, 2017 och 2018

Halvårsrapport maj – oktober 2018 
Compare-IT Nordic AB (publ) 556689-5529
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Kommentarer till andra kvartalet
Kvartalet har präglats av en tydligt ökad försäljning jämfört med motsvarande period 
föregående år. Antalet levererade smarta hem lösningar till bostäder, både hustillverkare 
och styckehus, är 162 stycken för första halvåret. Andra kvartalet visar en fördubbling (106 
stycken) i antal fakturerade bostäder jämfört med första kvartalet 2017/2018 (56 stycken). 
Det är glädjande att nettofaktureringen under september nådde ca 700 tkr och oktober 784 
tkr, företagets hittills bästa faktureringsmånad. Månadsfakturering över 700 tkr förbättrar 
kassaflödet och likviditetsprognosen. Compare-IT håller kvar vid sin målsättning att nå break-
even under andra halvan av 2019. Bolaget bedömer att nuvarande ägarfinansiering tar bolaget 
till break-even.

Compare-IT justerar ner målsättningen något avseende antal fakturerade småhus under det 
innevarande finansiella året. Bolaget bedömer att antal fakturerade småhus kommer att ligga 
på ca 350-500 stycken jämfört med tidigare kommunicerad målsättning på 700-800 stycken 
småhus till den siste april. Baseras målsättningen på antal fakturerade bostäder, småhus 
och lägenheter, förväntas utfallet ligga på 400-600 stycken system. Avvikelsen beror främst 
på förskjutningar av order jämfört med prognosticerat. Som tidigare är ledtiderna längre än 
planerat till full utrullning hos småhustillverkarna. Med ovan sagt kan ändå konstateras att 
Compare-IT har en unik ställning både avseende installerade smarta hem lösningar och i 
avtalsbas.

Compare-IT har tidigare kommunicerat en målsättning att ta avtal motsvarande ett par hundra 
småhus under 2018. Vår bedömning har hela tiden varit att detta skall ske. De potentiella kunder, 
som vi har mest långtgående diskussioner med, har inte varit möjliga att få till avslut på denna 
sidan årsskiftet. Vår målsättning är istället att teckna nya avtal motsvarande ett antal hundra 
hus under 2019. Det har varit kortare processer att teckna nya avtal under 2017 och i början 
av 2018. Det tycks som att de småhustillverkare som valt att leverera smarta hem har velat 
vinna en konkurrensfördel i att vara först. Övriga hustillverkare tar längre tid på sig att komma 
till beslut. Vi kan också konstatera att inga större hustillverkare har tecknat avtal med andra 
leverantörer av smarta hem lösningar. Konjunkturen pekar på en lugnare byggkonjunktur, vilket 
bör leda till mer fokus på hur erbjudandet kan förbättras, till fördel för Compare-IT.

Bolaget har genomfört effektiviseringar som lett till en mer optimerad organisation och 
därmed bl a minskat personalkostnaderna med ca 13 % jämfört med motsvarande period 
föregående år. Samtidigt har övriga externa kostnader ökat främst beroende på fortsatt hög 
utvecklingsaktivitet.

Konsekvensen av ovan är att EBITDA för Q2 har förbättrats 44 % eller motsvarande 339 Tkr 
jämfört med Q2 föregående år och EBITDA för de två första kvartalen har förbättrats med 
13 % eller motsvarande 336 Tkr. Väsentligt ökade avskrivningar av främst balanserade 
utvecklingskostnader minskar EBIT resultatet för halvåret jämfört med motsvarande period 
föregående år medan Q2 resultatet är något bättre än föregående Q2. 
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Väsentliga händelser under kvartal 2

Marknad och försäljning

• Faktureringen ökade med 129% under första halvåret jämfört med motsvarande period 
föregående år. Huvuddelen av faktureringen utgjordes av leveranser till avtalskunder samt 
till projekt inom gruppbebyggelse. 

• Orderingången ökade med 88% under första halvåret jämfört med motsvarande period 
föregående år och uppgick till 3 042 Tkr (1 618 Tkr). Merparten av beställningarna kommer 
från avtalskunder som erbjuder Compare-IT som standard. 

• Fokus under kvartalet har varit på att säkerställa leverans och hög servicegrad till 
befintliga avtalskunder, elinstallatörer samt bostadsinnehavare. Ett stort arbete har lagts 
på att ytterligare förenkla och förtydliga projekteringsunderlag för föreskrivande led samt 
elinstallationsmanual för installerande elinstallatörer.  

• VästkustStugan AB har färdigställt den första smarta VästkustStugan och överlämnat huset 
till slutkund. 

• Bolaget har levererat första systemet till avtalskunden HM-Hus, där Compare-IT:s smarta 
hem system ingår som standard i alla hus. Avtal tecknades förra sommaren.

• Löpande leveranser sker till Akademiska Hus, som fortsätter sitt projekt med att byta ut 
befintligt styrsystem till Compare-IT:s Commercial Line™. 

• Leveranser till andra kommersiella projekt har bl a utgjorts av belysningsstyrning till en 
förskola i Lund och ett äldre kontor på Sjölunda i Malmö.

• Som tidigare kommunicerats har Compare-IT och Inwido integrerat i fas 1, vilket innebär 
att Compare-IT:s lösning och styrning kompletteras med de funktioner som smarta 
fönsterhandtag möjliggör. Demo-anläggning finns nu både på Inwido samt på Compare-
IT:s kontor i Lund. I samband med årsstämman visades denna anläggning. Compare-IT och 
Inwido avser att erbjuda befintliga och potentiella avtalskunder en gemensam komplett 
lösning. 

• Compare-IT har lanserat en omarbetad hemsida, där det är enklare att hitta den 
information man söker oavsett om man är slutkund, elinstallatör, elkonsult eller byggbolag. 

• Under årsstämman den 27 augusti gjordes nyval av Tord Olsson som styrelseledamot. Tord 
är VD på Softhouse Nordic AB och tillika en av grundarna till Softhouse.

• Assemblin El AB i Mariestad har lagt order på Home Line™ till etapp 2 i ett radhusprojekt i 
Skövde. Etapp 1 levererades under våren 2018. 

• Kommunikationsstrategin har förtydligats och kommunikation till marknaden kommer att 
väsentligt förbättras. Bl a kommer Compare-IT att lägga ut 8 stycken nyhetsbrev under 
kommande 12-månadersperiod.

• Bolaget fanns representerat och visade en smart central i Alcadons monter på fackmässan 
Elmässan i Stockholm den 17-18 oktober. 

• Nya uppdateringar av appen för iOS samt Android har kontinuerligt släppts via App Store 
och Google Play.
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Väsentliga händelser under året

Marknad och försäljning

• Sedan 1 juni 2018 ingår Compare-IT:s smarta hem lösning med styrsystemet Home Line™ 
som standard i alla styckehus samt som tillval i grupphus hos VästkustStugan AB med 
varumärket VästkustVillan och dotterbolaget Borohus AB. 

• Kommersiella projekt under perioden: Tingsrätten Lund, Kvarteret Kristallen, har 
färdigprogrammerats och överlämnats. Kompletterande produktleveranser har skett till 
belysningsstyrningen på Nattklubb Etagé i Malmö.

• Organisationen har kompletterats med en teknisk projektledare, som skapar utrymme för 
grundarna och VD att fokusera mer på försäljning. 

• En av Compare-IT:s mindre avtalskunder Skanör Stenhus gick tyvärr i konkurs i maj. 
Compare-IT har en mindre fordran på bolaget och påverkan på Compare-IT:s omsättning 
är försumbar. 

• Compare-IT deltog på Alcadons mässor i Stockholm den 18 juni samt i Malmö den 27 juni 
2018. 

• Compare-IT har ansökt och fått beviljat internationaliseringscheckar på ett sammanlagt 
värde av 250 Tkr för att förbereda och genomföra en marknadsundersökning på den danska 
marknaden. 
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Övriga väsentliga händelser

• Förbättrad användarvänlighet: Bolaget har haft ett starkt fokus på användarvänlighet. 
När vi levererar vår smarta hem lösning som standard är det avgörande att systemet tillför 
värde och nytta för alla typer av användare, oavsett teknikmognad och intresse. Appen 
har ytterligare förtydligats och Mina Sidor, där man kan göra egna programmeringar och 
kompletteringar, har förfinats. Etiketter med ikoner för de mest vanliga scenarierna har tagits 
fram och skickas nu med ut tillsammans med användarmanualen. Filmer som visar hur man 
loggar in på sitt konto och hur man gör enkla justeringar har publicerats. 

• Utvecklad affärsmodell: Bolaget har arbetat vidare med den utvecklade affärsmodellen, 
som presenterades i årsredovisningen och som innebär tydligare affärsmodell med fler 
intäktsströmmar från försäljning till installation till användande hos slutkund. Den fast 
installerade basen utgör grunden för fler framtida intäktsströmmar från t ex digitala tjänster. 
Integration med ett antal kompletterande trådlösa produkter är under utveckling. 

• Förenklad installation: Compare-IT drev under sommaren ett antal projekt för att 
underlätta och förenkla installationen av Home Line™. Detta har bl a resulterat i en 
installationssats vilket innebär att Home Line™ levereras förplintad, som erbjuds som en 
tillvalsprodukt till Home Line™. Installationssatsen innebär att elinstallatörerna sparar ett 
antal timmar i installationstid och minskar risken för felinkopplingar. 

• Som tidigare kommunicerats har Compare-IT:s smarta hem system, baserat på produkten 
Home Line™, valts av en större aktör inom lägenhetssegmentet. I de aktuella projekten 
kommer Home Line™ levereras förprogrammerad och installeras i elcentraler från Alcadon 
AB. Bolaget har nu levererat system för testinstallation i Alcadons central till den större 
bostadsutvecklaren. Den formella ordern planeras att registreras under kvartal 1 2019. 

• Avrop på leveranser till VästkustStugans gruppbebyggelseprojekt BRF Långströmsparken, 
totalt 50 stycken radhus, har gjorts till återstående hus och slutleverans av styrsystem till de 
resterande 10 radhusen sker under december. 

• Compare-IT har ett antal långt gångna diskussioner om samarbete med byggbolag och 
småhustillverkare och räknar med att teckna fler avtal under första halvan av 2019.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång 
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Det är fantastiskt roligt att presentera ett kvartal som präglats av en tydlig ökning av både 
fakturering och orderingång. Bolagets största befintliga avtalskunder har lagt order som 
börjar komma i linje med förväntade volymer. Compare-IT har tillsammans med kunderna 
arbetat intensivt för att förbättra och förfina processerna med hustillverkarna såväl som med 
deras underentreprenörer, elkonsulter och elinstallatörer. Att införa en smart hem lösning 
som standard är förenat med en process med flera olika intressenter och vi har lärt oss 
oerhört mycket under de senaste månaderna som vi har arbetat in i vår dokumentation. Görs 
hela processen rätt är det tydligt att installation av en smart hem lösning från Compare-IT i 
samband med en nybyggnation inte medför någon större merkostnad, varken material- eller 
tidsmässigt, jämfört med en konventionell elinstallation. Detta är naturligtvis en mycket stor 
fördel som gör det lättare för en småhustillverkare att erbjuda smarta hem som standard. Vi 
kan ödmjukt konstatera att så var det inte vid våra första installationer. Vår produkt var inte helt 
okomplicerad att installera och dokumentationen var inte komplett. Vi är mycket tacksamma 
för våra kunder som har arbetat nära tillsammans med oss för att i alla avseenden förbättra 
processen och därmed slutresultatet. 

Ett viktigt arbete har varit att förtydliga och utveckla våra projekteringsanvisningar så att 
det för elkonsulten inte finns några utrymmen för egna tolkningar och beslut, som kan 
innebära en fördyring i ett senare steg. Detta är en förutsättning för att vi på ett effektivt 
och kostnadseffektivt sätt ska kunna erbjuda en standardlösning som är förprogrammerad 
och enkel att installera. Vi har nu kommit så långt i processen att husköparna börjat flytta 
in och hunnit bo in sig i sina nya smarta bostäder. Det leder i sin tur till nya frågor och 
uppmärksammar oss på ytterligare förbättringsområden.

Att dimra belysning kan vid första anblicken verka ganska basalt men är mer komplicerat än så. 
Det beror bl a på det stora antalet nya ljuskällor som kommer ut på marknaden och har olika 
karakteristika och toleranser. Vi har utvecklat dimmerfunktionen i Home Line™ så att den kan 
klara den variation av nya och framtida ljuskällor.

Vi arbetar nära våra leverantörer för att säkerställa leveranskapacitet och en hög och jämn 
kvalitet vid ökande volymer. Ovan sammantaget skapar ett starkt fundament, rustat för ökande 
volymer. 

Trots en viss avmattning av byggkonjunkturen upplever vi inte några förändringar avseende 
volymerna hos våra avtalskunder. Vi ser också ett ökat intresse för smarta hem lösningar från 
våra större svenska bostadsutvecklare och intresset från deras slutkunderna ökar också. Ett 
större svenskt byggbolag konstaterade efter en marknadsundersökning att ca 30-35% av deras 
bostadsköpare aktivt frågar efter och önskar smarta hem lösningar i sin bostad. Detta säger en 
del om vart vi är på väg och innebär stora möjligheter för bolag som Compare-IT! Som vi sagt 
tidigare, det är inte en frågan om våra hem kommer att vara smarta, enbart en fråga om hur 
lång tid det kommer att ta.

VD har ordet

Från projektleverans till volymleverans
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Vår ambition är att den initiala investeringen inte skall hindra någon bostadsutvecklare 
att erbjuda smarta hem till sina kunder. Compare-IT har därför utvecklat en affärsmodell 
anpassad för olika betalningsupplägg och affärsmodeller. Bostadsutvecklaren kan välja 
att antingen betala mer initialt för hårdvaran och ha en del av intäkterna från de digitala 
tjänsterna, alternativt betala mindre för hårdvaran initialt och ha en begränsad eller ingen del 
av de digitala intäkterna från den installerade basen. Upplägget har blivit väl mottaget när vi 
presenterat det för utvalda kunder och vi bedömer att upplägget bidrar till snabbare beslut, då 
den initiala investeringskostnaden blir begränsad. 

Compare-IT har som tidigare kommunicerats, tecknat avtal med 16 stycken av de 20 stycken 
varumärken som tagit beslut att erbjuda en smart hem lösning som standard. Vi har därmed 
en unik position på svensk marknad. Men vi har inte tagit några nya avtal under andra halvan 
av 2018. Oss veterligen har inga större småhustillverkare tecknat nya avtal under perioden. Det 
förefaller som den första gruppen av hustillverkare, som aktivt tagit beslut att ligga i framkant 
avseende den moderna teknikens möjligheter, har gjort sina val och vi väntar nu på nästa grupp 
- early majority. Vi har ett par långt gångna diskussioner med olika bostadsutvecklare och 
räknar med att teckna ett par viktiga avtal under första halvan av 2019.

Vi närmar oss en formell order från den välkända bostadsutvecklaren på lägenhetssidan som 
skall erbjuda Compare-IT:s system i lägenhetsprojekt. Leveransen sker i nära samarbete med 
Alcadon som nu har lagt en första order på styrsystem för testinstallation i Alcadons central. 
Formell order beräknas under kvartal 1 2019.

Det finns idag många aktörer som erbjuder belysningsstyrning. Compare-IT:s smarta hem 
lösning är så mycket mer än bara ljusstyrning. Våra förprogrammerade funktioner generar 
automatiskt en rad aktiviteter för att öka tryggheten och säkerheten i bostaden genom koppling 
till bl a inbrotts- och brandlarm samt vattenavstängning. Det som gör Compare-IT:s lösning helt 
unik är framtidssäkerheten i form av molntjänsten Mina Sidor, där man idag kan köpa tillval i 
form av digitala tjänster samt göra egna programmeringar. Med en installerad bas som grund 
ser vi en stor potential i att erbjuda ett intressant utbud av digitala tjänster för både byggbolag, 
fastighetsförvaltare och bostadsinnehavare.

Ett starkt produkterbjudande, en betydligt förbättrad process i kombinationen med en utvecklad 
affärsmodell gör att vi känner oss väl rustade att mer aktivt arbeta med försäljning under 2019 
för ta hem fler avtal och öka vår marknadsandel.

Kerstin Lindqvist Toms   |  VD, Compare-IT Nordic AB
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Finansiell information avseende maj-oktober 2018

Medarbetare

Alla belopp i tusentals kronor
Andra kvartalet 

2018
Andra kvartalet 

2017
Halvår 

2018
Halvår 

2017

Nettoomsättning 1 762 1 010 2 860 1 249

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -768 -1 107 -2 494 -2 830

Rörelseresultat -1 136 -1 179 -3 247 -2 974

Periodens resultat -1 141 -1 186 -3 257 -2 989

Vid periodens utgång uppgick antalet anställda i bolaget till 8,5 (10,25) personer. Genomsnittligt 
antal medarbetare uppgick för kvartalet till 8,5 (10) personer.

Inga transaktioner av betydande omfattning har skett med närstående under innevarande 
period eller jämförelseperioden. 

De mest relevanta riskerna och osäkerhetsfaktorerna beskrivs i årsredovisningen för 2017/2018 
och avser tekniska risker. Inga ytterligare väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer än de som 
finns beskrivna i årsredovisningen 2017/2018 har tillkommit.

Aktiekapitalet per den 30 oktober 2018 uppgick till 868 775,40 kr och antalet aktier till 8 687 754 
stycken. Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. En aktie medför 1 röst. 
Bolagets aktier listades den 3 maj 2017 på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget).

Transaktioner med närstående

Risk och känslighetsanalys

Aktiedata och ägare 
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Alla belopp i tusentals kronor
2018-08-01
-2018-10-31

2017-08-01
-2017-10-31

2018-05-01 
- 2018-10-31

2017-05-01 
- 2017-10-31

2017-05-01 
- 2018-04-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 762 1 010 2 860 1 249 3 539

Förändring av lager av produkter 
i arbete, färdiga varor och 
pågående arbete för annans 
räkning

-695 -95 -1 079 185 -569

Aktiverat arbete för egen räkning 163 193 269 404 662

Övriga rörelseintäkter 0 22 5 68 141

Totala intäkter 1 230 1 131 2 055 1 906 3 773

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -340 -367 -564 -761 -1 674

Övriga externa kostnader -649 -708 -1 631 -1 280 -2 861

Personalkostnader -1 009 -1 163 -2 354 -2 695 -5 374

Rörelseresultat före 
avskrivningar

-768 -1 107 -2 494 -2 830 -6 136

Av- och nedskrivningar av 
materiella och immaterialla 
anläggningstillgångar

-368 -72 -753 -144 -602

Totala kostnader -2 366 -2 310 -5 302 -4 880 -10 511

Rörelseresultat -1 136 -1 179 -3 247 -2 974 -6 738

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader -5 -7 -10 -16 -28

Resultat efter finansiella poster -1 141 -1 186 -3 257 -2 989 -6 766

Antal aktier 8 687 754 7 149 000 8 687 754 7 149 000 8 687 754

Resultat per aktie -0,13 -0,17 -0,37 -0,42 -0,78

Bolagets resultaträkning
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Bolagets balansräkning - Tillgångar

Alla belopp i tusentals kronor 2018-10-31 2017-10-31 2018-04-30

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 920 5 369 6 166

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 920 5 369 6 166

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 37 82 60

Summa materiella anläggningstillgångar 37 82 60

Summa anläggningstillgångar 6 957 5 451 6 226

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Varor under tillverkning 1 386 824 1 246

Färdiga varor och handelsvaror 914 719 700

Förskott till leverantörer 26 305 156

Summa varulager 2 326 1 848 2 102

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 027 685 1 141

Aktuell skattefordran 4 3 0

Övriga fordringar 0 24 33

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 99 85 312

Summa kortfristiga fordringar 1 130 797 1 486

Kassa och bank 4 544 5 200 9 671

Summa omsättningstillgångar 8 000 7 845 13 259

SUMMA TILLGÅNGAR 14 957 13 296 19 485
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Alla belopp i tusentals kronor 2018-10-31 2017-10-31 2018-04-30

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 869 715 715

Fond för utvecklingskostnader 5 895 4 043 5 006

Pågående nyemission (ej registrerat aktekapital) 0 0 154

Summa bundet eget kapital 6 764 4 758 5 875

Fritt eget kapital

Överkursfond 28 272 19 511 28 310

Balanserad vinst -19 927 -11 310 -12 272

Erhållet aktieägartillskott 1 050 1 050 1 050

Årets resultat -3 257 -2 989 -6 766

Summa fritt eget kapital 6 138 6 262 10 322

Summa eget kapital 12 902 11 020 16 197

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 157 318 229

Övriga långfristiga skulder - - -

Summa långfristiga skulder 157 318 229

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 161 178 178

Leverantörsskulder 828 712 1 559

Aktuell skatteskuld 0 0 3

Övriga skulder 205 85 215

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 704 983 1 095

Summa kortfristiga skulder 1 898 1 958 3 050

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 957 13 296 19 485

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter 600 600 600

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Bolagets balansräkning - Eget kapital och skulder
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2018-10-31 2017-10-31 2018-04-30

Soliditet 86% 83% 83%

Kassalikviditet 299% 306% 366%

Nyckeltal

Redovisningsprinciper 

Översiktlig granskning 

Kommande finansiell information

Ytterligare information

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år.

Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen för 
2017-05-01 – 2018-04-30.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. 

Kvartalsredogörelse november 2018 - januari 2019 tillkännages 15 mars 2019. 

Bokslutskommuniké maj 2018 - april 2019 tillkännages 14 juni 2019.

Kerstin Lindqvist Toms

VD, Compare-IT Nordic AB 

Telefon: 0733-190 630

E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB 

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se  

Soliditet Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående  
balansomslutning. 

Kassalikviditet Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga 
skulder.

Nyckeltalsdefinitioner
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Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och 
lösningar för smarta hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta 
hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är 
paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, 
som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i 
samband med driftsättning. CompareIT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på 
ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation anpassad för 
byggprocessen med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform 
för framtidssäker integration av ny funktionalitet.

Fokus ligger på smarta hem då det bedöms som en mer skalbar och snabbrörlig marknad 
som kommer att konsolideras de kommande åren. Kommersiella belysningsprojekt är en 
kompletterande del av Compare-IT:s affär.

Digitala tjänster bedöms bli en viktig del av bolagets framtida intäkter. Den installerade basen 
utgör grunden för att kunna erbjuda dessa tjänster. 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, 
för offentliggörande den 14 december 2018.

Compare-IT utvecklar, producerar och marknadsför lösningar för smarta hus som är 
kostnadseffektiva och användarvänliga. Compare-IT erbjuder smarta hem för alla.  

Compare-IT i korthet

Försäljningsstrategi 

Vision och strategi 

Lund den 14 december 2018   |   Compare-IT Nordic AB (publ)

Styrelsen
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Styrelsen försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står 
inför.
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