
1

2019Tillbakablick



2

Målpris 
fastställs 

och 
kalibreras Aktivitetslista 

med spårbar 
struktur

Marknads-
bearbetning 

och prissäkring

TidsuppföljningEkonomisk 
uppföljning

Tillträde

Serviceåtagande

Kvalitets-
uppföljning

Planering

  Ekonom
isk uppföljning               Kvalitetsuppföljning    

    
    

   
   

 T
id

su
pp

fö
ljn

ing

STYRKORT

T
ill

tr
äd

e/
pr

oje
kta

vslut

Tillträde/projektavslut

Projektering

T
ill

tr
äd

e/
P

ro
je

kta
vslut

Produktion

Jag är nöjd som beställare 
och vi har en nöjd hyresgäst. 
Mikael Forkner, regionchef Klövern.

8-9

Resultat 2019. E2C i  

siffror hittar du här.

12-13

 Vi presenterar våra tjänster och vår  

arbetsmodell med spårbart styrkort.

14-15

Jag planerar och har koll –
Utveckling är häftigt –  

Är det här logiskt?
Läs om personerna bakom E2C.

6-7

Man kan säga att de lever 
upp till företagsnamnet 

’exclusive’ och ’competence’. 

Lyssna på röster från Klövernprojektet.

10-11



3

Vi är E2C
Rådgivare, partner och totalentreprenör

Ju tydligare vi tillsammans med vår uppdragsgivare kan formulera vad ett 

projekt ska resultera i desto lättare att nå dit. Därför lägger vi mycket kraft 

på förarbetet. En grundlig analys och ett gediget förarbete gör att vi kan 

anlita rätt leverantörer i rätt tid och få ut maximalt utifrån de ekonomiska 

ramar som projektet har. För helt ärligt, det finns de som kan vara hur 

duktiga som helst på att uppföra en byggnad men om de inte vet varför 

de gör det och vad det egentliga målet är, då blir det bara halvbra, kanske 

inte ens det. 

Vi på E2C gör helt enkelt det du som kund verkligen vill 
ha och det är ofta mycket mer än bara en byggnad. Det 

är därför vi alltid tar reda på det från början och ser till att alla 
inblandade arbetar mot samma mål. 

Vi anser att ett lyckat projekt måste vara transparent, bygga på justa 

villkor och vara välplanerat in i minsta detalj. Därför prioriterar vi ordning 

och ett strukturerat arbetssätt där alla händelser är spårbara och logiskt 

kopplade till varandra. Det gör att vi kan hantera det oväntade och ändå 

vara klara i tid. 

Vi arbetar efter ”Code of Conduct” och gör alltid upphandlingar och avtal 

som gynnar kunden och projektet. Det innebär att du som kund kan 

vara säker på att vi har stor kunskap om marknaden och mycket goda 

leverantörskontakter. Vi ingår aldrig osunda avtal där vi som leverantör 

erbjuds bonusar eller årsomsättningsrabatter vid sidan av ett projekt. 

Detta är en mycket viktig och bärande princip för vårt arbete. 

Låt vår kompetens bli din styrka. 

Kaia, Jörgen och Joakim
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Omställning av fabrikslokaler till  
butik och lager i Norrköping

Vårt uppdrag  Totalentreprenör
Projektnamn  Kondensatorn
Ort Norrköping
Uppdragsgivare  Klövern
Referensperson Mikael Forkner
Hyresgäst  Ahlsell
Projekttid  2019- 2020
Omfattning  5 000 kvm
Produktionskostnader 55 msek
Fakta Omställning av Ericssons gamla 

fabrikslokaler i Norrköping till ny 
butik för Ahlsell 

Bostäder i stjärnhus

Vårt uppdrag  Projektledning, upphandling
Projektnamn  Ormtjusaren
Ort Linköping
Uppdragsgivare  Vasaparken
Referensperson Fredrik Jonsson
Projekttid  2018-2021
Omfattning  120 lägenheter
Produktionskostnader 120 msek
Fakta Varsam förtätning med ny  

förskola och bostäder i fler
bostadshus

Besiktning samt samordning lägenheter

Vårt uppdrag  Besiktning
Projektnamn  Ribby Ängar
Ort Haninge
Uppdragsgivare  Riksbyggen
Referensperson Jens Reinholdt
Projekttid  2018-2019
Omfattning  110 lägenheter
Fakta Besiktning samt samordning  

av arbeten för att avhjälpa fel

Referensobjekt i urval

Restaurang och eventcenter för O’Learys

Vårt uppdrag  Rådgivning, projektledning,  
upphandling, besiktning

Projektnamn  O´Learys
Ort Linköping
Uppdragsgivare  SB Stora Torget 5 AB
Referensperson Jesper Liedstrand
Projekttid  2019-2020
Omfattning  3 000 kvm
Produktionskostnader 30 msek
Fakta  Omställning av galleria Filbyter från 

butiker till restaurang och event-
center

Nyproduktion med höjd på Söderns höjder

Vårt uppdrag  Rådgivning och projektledning
Projektnamn  Tobaksmonopolet
Ort Stockholm
Uppdragsgivare  CA Fastigheter AB
Referensperson Karin Månsson
Projekttid  2018- 2022
Omfattning  12 000 kvm
Produktionskostnader  300 msek
Fakta  Nyproduktion av bostäder  

på Södermalm, Stockholm,  
19 våningar

Miljöprojekt med fingertoppskänsla

Vårt uppdrag  Rådgivning, projektledning, upp-
handling, besiktning

Projektnamn  Aurubis miljösanering
Ort Finspång
Uppdragsgivare  Aurubis
Referensperson Per Björklund
Projekttid  2018-2019
Fakta Marksanering med avlägsnande 

och sanering av översta jordlagret 
samt återfyllning
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Fjärilshus i cityläge

Vårt uppdrag  Rådgivning, projektledning,  
upphandling

Projektnamn  Detektiven
Ort Linköping
Uppdragsgivare  Vasaparken
Referensperson Fredrik Jonsson
Projekttid  2018-2020
Omfattning  60 lgh, boarea 2 000 kvm
Produktionskostnader 65 msek
Fakta Förtätning i centrala Linköping  

med spektakulärt hus på höjden  

Större butik till ICA

Vårt uppdrag  Rådgivning
Projektnamn  ICA Linghem
Ort Linghem
Uppdragsgivare  FFHJ Förvaltning AB
Referensperson Jan-Eric Nylander
Projekttid  2019-2020
Omfattning  1 000 kvm
Produktionskostnader  12 msek

Teknisk rådgivning vid fastighetsförsäljning

Vårt uppdrag  Teknisk rådgivning
Projektnamn  Ribby Ängar
Ort Linköping
Uppdragsgivare  Riksbyggen
Referensperson Carl-Johan Hansson
Projekttid  2019

Hantering av miljöläckage

Vårt uppdrag  Rådgivning, besiktning
Projektnamn  Aurubis miljöläckage källare
Ort Finspång
Uppdragsgivare  Aurubis
Referensperson Lennart Svensson
Projekttid  2018-2019

Undersökning inför förvärv av Katrinelund

Vårt uppdrag  Due Dilligence
Projektnamn  Katrinelund
Ort Linköping
Uppdragsgivare  Vasaparken
Referensperson Thomas Åhman
Projekttid  2019

Hotell i moduler

Vårt uppdrag  Rådgivning, upphandling
Projektnamn  Akilles
Ort Linköping
Uppdragsgivare  Vasaparken
Referensperson Thomas Åhman
Projekttid  2019
Omfattning  150 rum
Fakta Upphandling av fullt färdiga  

hotellrumsmoduler

Kontrollansvarig i flertalet projekt

KLÖVERN, NORRKÖPING
Projektnamn  Kondensatorn
Projekttid  2018-2020

PRIVATPERSON, MOTALA
Projektnamn  Värdshuset 6
Projekttid  2019

FFHJ FÖRVALTNING, LINKÖPING
Projektnamn  Ekhultsgatan 
Referensperson Jan-Eric Nylander
Projekttid  2019

PRIVATPERSON, LINKÖPING
Projektnamn  Bonäsudden
Projekttid  2019

VASAPARKEN, LINKÖPING
Projektnamn  Detektiven
Referensperson Thomas Åhman
Projekttid  2019

Läs mer om våra tjänster på sidan 14.
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KAIA PUUSEPP

ÅLDER: 48 år.

BAKGRUND: Jag är utbildad inom marknadsföring 

och har bred erfarenhet från internationell  

handel med spetskompetens inom upphandling 

och avtalsjuridik. 

DRIVKRAFT: Att hantera saker och lösa dem.

VIKTIGASTE EGENSKAP: Ordning och reda helt 

klart. Jag planerar och har koll. Jag är inte heller 

rädd att hugga i när det behövs.

SÅ JOBBAR E2C: Väck inte den björn som sover 

brukar man säga, men vi gör precis tvärtom och vill 

väcka alla björnar. Det ger oss ett utgångsläge där 

all fakta finns från början och vi undviker överrask-

ningar längs vägen.

DRÖMPROJEKT: Egentligen är alla våra projekt 

det. Det är människorna som är viktigast och en 

drömkund är någon som vet vad han eller hon vill 

med sitt projekt och vi får göra en totalentrepre-

nad och ta hela ansvaret.

EN LEDIG DAG: Då har jag alltid något projekt på 

gång. Jag renoverar hemma eller håller på i träd-

gården. Och så träffar jag vänner och umgås med 

familjen. Förr sprang jag maraton men en skada 

satte stopp för det. Nu tränar jag även om det inte 

blir några lopp. Jag gillar verkligen att springa i 

skogen.

JOAKIM STERNANDER

ÅLDER: 46 år.

BAKGRUND: Att bygga har gått i generationer i 

släkten före mig. Det har ofta diskuterats bygg frågor 

i hemmet och att jag valde den banan var naturligt. 

Jag är utbildad civilingenjör på Chalmers och har 

därefter byggt upp min erfarenhetsbank hos företag 

inom fastighetsutveckling och entreprenad. 

FÖRETAGANDE: Beslutet om att bli egen före   tagare 

har vuxit fram genom insikten att jag är ny tänkande 

och drivs av att förändra.

VIKTIGASTE EGENSKAP: Jag är en jordnära  

entreprenör som tycker utveckling är häftigt.

VARFÖR NAMNET E2C: Vi vill stå för något nytt 

och annorlunda inom byggbranschen, våga sticka 

ut och förmedla att hög kompetens är viktigt och 

avgörande för hur utfallet av ett projekt blir. Namnet 

ska förmedla vad vi står för och hur vi agerar. Det ska 

kännas i mötet med oss att du blir lyssnad på, tagen 

på allvar och behandlad med respekt oavsett storlek 

eller komplexitet i projekten.

EN LEDIG DAG: Då vill jag veta vad som ska hända, 

jag vill gärna ha en plan för dagen! Jag tycker om 

att ha saker att göra även om det är under lite mer 

avslappnade former. Det kan vara att fixa med träd

gården eller planera och förhoppningsvis genomföra 

nästa hemmaprojekt.

Alla goda ting är tre

kaia@e2c.se, 070-828 51 30 joakim@e2c.se, 073-388 60 05
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JÖRGEN HULTMARK

ÅLDER: 47 år.

BAKGRUND: Jag är utbildad byggnadsingenjör 

och ekonom. Jag har framgångsrikt arbetat med 

organisations- och projektstyrning sedan mitten på 

90-talet.

DRIVKRAFT: Ta reda på saker och att hela tiden bli 

lite bättre och lite effektivare. Jag drivs av att hitta 

den kortaste sträckan från A till Ö med bibehållen 

kvalitet. Jag lånar Gunde Svans beskrivning. ”Vad  

är den kortaste vägen att dra en handduk över  

kroppen och bli helt torr?” 

VIKTIGASTE EGENSKAP: Jag ställer mig inte på ett 

golv och hoppar bara för att alla andra gör det utan 

jag tänker är det här logiskt? Är det sant?  

Kan man göra på något annat sätt istället?

E2C:S MOTTO: Man får inte en framtid, man  

skapar den.

EN LEDIG DAG: Då jobbar jag gärna med händerna 

och fixar med olika saker hemma. Jag bor på en 

liten gård i Risinge som min farmor och farfar köpte 

1942. De bodde där tills de dog och det är de som 

lärt mig att det kan se krångligt ut men det går att 

lösa. Jag har växt upp med den tron att det mesta 

går att lösa.

jorgen@e2c.se, 070-602 19 62



Konsten att få alla att dra åt samma håll
– När vi tog in E2C som totalentreprenör kunde vi 
konkurrensutsätta på ett helt annat sätt än annars. De  
har i sin tur delat upp entreprenaden och upphandlat allt 
stort som smått. Det har gjort att vi fick ett prismässigt 
mycket lyckat projekt, berättar Mikael Forkner som är 
regionchef på Klövern Öst.

Projektet han pratar om är Ericssons gamla fabrikslokaler på Kiselgatan 33 i 

Norr köping som Klövern äger. Delar av byggnaden hade stått tom länge. Vid 

flera tillfällen hade Mikael Forkner och hans kollegor haft diskussioner med  

Ahlsell som behövde nya lokaler. De hyrde en annan lokal av Klövern men  

behövde byta till något större för att kunna ha en filial i regionen. Det innebar  

ett femtiotal kontorsplatser och en stor yrkesbutik för branschkunder. 

En lokal i Ericssonfastigheten var tillräckligt stor med sina drygt 5 000 kvadrat-

meter fast lokalen var svår att utforma så att den matchade önskemålen. Men så 

blev arkitekten Alf Sneller inkopplad. Han kände Ahlsell som företag och förstod 

deras verksamhet. Han kunde också se möjligheter med lokalen som ingen sett 

tidigare. 

Så fort ritningarna blev klara var det dags att köra igång. Det var rätt bråttom 

redan från början. För precis som de flesta företag har Ahlsell hög och låg

säsonger. De nya lokalerna behövde stå klara inom knappt ett år. Det var här  

E2C kom in.

Mikael Forkner hade under flera års tid haft en dialog med E2C och tyckte om 

deras sätt att tänka. Han såg det också som en stor fördel att de skulle vara på 

plats under hela renoveringen och styra upp projektet. 

TOTALENTREPRENAD
KONDENSATORN, NORRKÖPING
Vårt uppdrag  Totalentreprenör
Projektnamn  Kondensatorn
Uppdragsgivare  Klövern
Referensperson Mikael Forkner
Hyresgäst Ahlsell
Projekttid  2019- 2020
Omfattning  5 000 kvm
Produktionskostnader 55 msek
Fakta Omställning av Ericssons gamla 

fabrikslokaler i Norr köping till ny 
butik för Ahlsell

Kaia på E2C var dedikerad för det här 
uppdraget och hon har haft full styrning 

hela tiden vilket har gynnat samordningen. 

TOTALENTREPRENAD PÅ KISELGATAN 33 I NORRKÖPING

8
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– Kaia på E2C var dedikerad för det här uppdraget och hon har haft full styrning 

hela tiden vilket har gynnat samordningen. För oss har det varit värdefullt att 

hon enbart jobbat med det här och inte splittrat tiden mellan olika uppdrag.  

Hon har direkt kunnat rätta till sådant som uppstått innan det gått fel, säger 

Mikael Forkner.

Det är alltid saker som behöver fixas under resans gång och ibland händer  

sådant som inte gått att förutse. Mikael Forkner berättar att de hela tiden har 

haft en bra dialog och stort förtroende för varandra.

 – Det har varit ett otroligt engagemang och Kaia har alltid velat allas bästa.  

Hon har även sett till att det varit rent och prydligt under arbetets gång så  

att nästa underentreprenör bara har haft att köra igång.

På frågan vad som gjort att det fungerat så bra svarar han att det kanske  

viktigaste av allt varit att de har haft samma mål. Inte bara beställaren och  

projektledarna, utan målen har även varit förankrade hos underentreprenö-

rerna. När alla arbetar åt samma håll går det att uträtta mer än man tror. 

– Där har kommunikationen varit avgörande. Vi har haft möten men också 

stämt av i vardagen. Kaia har använt ”walking around”, pratat med alla och  

haft koll på leveranser och annat ner till minsta skruv.

Det har ritats en del under produktionens gång för att anpassa efter Ahlsells 

önskemål och behov. Allt går inte att förutse från start utan en del saker upp-

täcks vartefter bygget pågår och det har varit viktigt för Klövern att lokalerna 

skulle bli så funktionella som möjligt för Ahlsell.

– Jag är nöjd som beställare och vi har en nöjd hyresgäst. Vi har haft en bra  

dia log under hela projektets gång och trots att det var ett tajt projekt har vi 

hållit tiderna. Vi diskuterar redan ett annat projekt som E2C skulle kunna göra 

åt oss, avslutar Mikael Forkner.

Jag är nöjd som beställare och vi har en nöjd hyresgäst. 
Vi har haft en bra dia log under hela projektets gång 

och trots att det var ett tajt projekt har vi hållit tiderna. Mikael Forkner, regionchef på Klövern Öst.

E2C på plats vid invigningen, här tillsammans med Johan Jättne och Magnus Johansson på Ahlsell.
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Den här fastigheten var intressant 

för oss från början fast svår att bygga om.  

Men arkitekten Alf Sneller såg möjligheter och 

förstod vad vi ville ha. Det krävdes mycket 

fantasi för det ska jag säga. För när Kaia under 

rivningsarbetet gick in med bygghjälm och 

ficklampa påminde det mer om en gruva än en 

blivande butik. Under arbetets gång har vi haft 

en hel del direktkontakt med E2C eftersom de 

har hållit ihop allt. De har varit lyhörda och 

lyssnat på oss. Hela projektet har fungerat 

väldigt bra och präglats av tid och ordning. Två 

saker som är jätteviktiga och påverkar så 

mycket annat om det inte funkar. Jag är allra 

mest imponerad av att den här omfattande 

renoveringen överhuvudtaget gick att 

genomföra på så kort tid utan några förse-

ningar. Att det var tajt visste vi, men samma 

morgon det skulle vara klart fick vi nyckeln. 

Resultatet blev verkligen bra. Jag är oerhört 

nöjd. Det här är ett exempel på att allt är 

möjligt. Ingen som kommer hit nu och ser de 

här jättemoderna och fina lokalerna kan fatta 

hur det såg ut för ett år sedan. 

När det är tjurigt blir man själv tjurig 

och tvärtom. Jag tror att stämningen påverkar 

mycket mer än vi förstår. När det är trevlig 

stämning blir alla mer motiverade att göra sitt 

bästa samtidigt som respekten för andras 

arbete ökar. Precis så har det här projektet 

varit. På våra projekteringsmöten har vi lyssnat 

av och tagit saker för vad de är. Det har inte 

varit tjafs och stök även om vi tyckt olika 

ibland utan det har gått att känna av det 

positiva. Det har egentligen märkts i allt och 

det har varit roligt att jobba. Vi har haft ett 

tydligt uppdrag och fått fria händer utifrån det. 

Alla har vetat att tillsammans gör vi bra grejer. 

Det betyder mycket att vi fick förtroendet och 

drog åt samma håll så jag måste säga att 

Klövern och E2C har skött det här mycket 

proffsigt.

I det här projektet har vi jobbat med  

att ta vara på det gamla i lokalerna. Vissa 

tegelväggar har vi sparat liksom balkarna i taket 

och det är samma fasad som tidigare. Vi har 

försökt tänka på att återanvända och återvinna. 

Vi till och med köpte begagnade kontorsmöbler. 

Visst är det enklare att bygga nytt men det 

känns bättre så här och blir mer charm. Det var 

väldigt viktigt att just E2C höll i projektet.  

Tidsplanen var tajt och de drev på hårt på ett 

strikt och strukturerat sätt. De hade full koll 

och kunde alltid svara på våra frågor. Samtidigt 

lyssnade de på oss och försökte tillmötesgå när vi 

ville flytta väggar eller ta bort pelare. Det var aldrig 

några problem att komma med idéer ens om de 

var konstiga. Varje gång svarade de ”häftigt – vi 

räknar på det”. E2C försökte hela tiden göra sitt 

bästa och sedan har jag fått välja om idén varit värd 

att genomföra. Det är just det här som är speciellt 

med dem och det ska de ha stor eloge för.

Magnus Johansson,  
regionchef på Ahlsell

Alf Sneller,  
Diabas Arkitekter

Johan Jättne,  
försäljningschef butik Ahlsell

FLER RÖSTER. FLER PERSPEKTIV.
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Vi har inte jobbat med E2C förut 

men det har varit lättjobbat och funkat bra.  

Vi utförde mark- och anläggningsarbeten till 

en ny entré, en lastkaj och utomhusmiljön.  

På så sätt skilde det sig inte direkt från andra 

projekt men det har varit kompetent projekt-

ledning och snabba beslut. I dagens byggpro-

cesser ska ju allt gå fort och det gäller att få 

snabba svar för att inte tappa tid. Men de har 

hela tiden varit med i matchen och det märks 

att de har varit i branschen länge. Vi har fått 

snabba besked och det har varit ordning och 

reda på papper och sånt. Vi som företag 

skulle definitivt vilja jobba med dem igen. 

Man kan säga att de lever upp till företags-

namnet ’exclusive’ och ’competence’. Till 

exempel bjöd de in all personal på frukost vid 

något tillfälle och lunch vid ett annat, för att 

berätta om projektet. Det var tända ljus och 

vita dukar och väldigt uppskattat av gubbarna.

Det har varit högt i tak på våra möten 

och jag upplever att vi har varit lyhörda för 

varandra. Vi har haft en samsyn och det känns 

som att alla har varit måna om att det ska bli en 

bra slutprodukt som vi kan vara nöjda med.  

Att det blev så är verkligen allas förtjänst och 

beror säkert på att vi arbetat mot samma mål. 

Det har varit ett bra gäng som har drivits av att 

det här ska bli så bra som möjligt. Vi har hjälpts 

åt, tänkt till och frågat en extra gång för att det 

ska bli rätt. Om det är något som skiljer det 

här från andra byggen är det att kommunika-

tionen fungerat så bra och att det varit 

strukturerat och noggrant. Men framför allt 

att det funnits ett stort engagemang som 

kanske inte är så vanligt i sådana här projekt.

Klövern ville prova ett nytt sätt att jobba 

på och istället för att låta ett byggföretag driva 

projektet så anlitade vi E2C som är ett projekt-

ledningsföretag. Eftersom det här har varit ett lite 

annorlunda sätt att jobba på för mig så har det varit 

lite kringelikrokvägar under resans gång, men vi 

har alla varit lösningsorienterade och hittat sätt 

som gjort att det fungerat och blivit en kostnads-

effektiv entreprenad. Det har varit ordning och 

reda under hela projektets gång med en nog-

grann dokumentation och en bättre uppföljning 

än vad jag är van vid. Jag har jobbat med alla tre, 

Joakim, Jörgen och Kaia, även om Kaia varit den 

som mestadels stått för framdriften. Att ha någon 

som är på plats och inte jobbar med något annat än 

själva projektet har gjort att E2C har haft full koll på 

tidplanen så att allt som ska göras och material 

som ska levereras har blivit utfört i rätt tid. Det är 

en bidragande orsak till att vi blev klara i tid även 

om det var en väldigt pressad tidplan redan från 

början. Som vanligt i ett projekt så dyker det upp 

oväntade saker som till exempel en stor asbest-

sanering och en golvkonstruktion som inte var 

riktigt ok. Rent generellt är det här ett jättebra 

genomfört projekt utifrån tid, ekonomi samt att 

vår hyresgäst faktiskt har kunnat få det där lilla 

extra som de kanske inte hade förväntat sig. 

Fredrik Söderlund, arbetschef  
på Häv & Gräv i Östergötland AB

Theresa Schatzl,  
förvaltare på Klövern

Stefan Jönsson, beställare  
och projektledare på Klövern
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Exclusive competence Sweden AB
R E S U LTAT R Ä K N I N G  (kr) Not 2019 2018 *

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 6 993 830 2 093 623
Övriga rörelseintäkter 15 648 -

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 7 009 478 2 093 623

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -352 727 -
Övriga externa kostnader -674 958 -264 197
Personalkostnader 2 -4 393 972 -1 532 828

Summa rörelsekostnader -5 421 657 -1 797 025

Rörelseresultat 1 587 821 296 598

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -240 -689

Summa finansiella poster -240 -689

Resultat efter finansiella poster 1 587 581 295 909

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -403 000 -

Summa bokslutsdispositioner -403 000 -

Resultat före skatt 1 184 581 295 909

Skatter
Skatt på årets resultat -259 320 -69 196

ÅRETS RESULTAT 925 261 226 713

B A L A N S R Ä K N I N G  ( kr) Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 885 814 211 250
Fordringar hos koncernföretag 30 607 -
Övriga fordringar 53 191 110 378
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 989 789 -

Summa kortfristiga fordringar 1 959 401 321 628

Kassa och bank
Kassa och bank 1 475 985 174 255

Summa kassa och bank 1 475 985 174 255

Summa omsättningstillgångar 3 435 386 495 883

SUMMA TILLGÅNGAR 3 435 386 495 883

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000

Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 226 713 -
Årets resultat 925 261 226 713

Summa fritt eget kapital 1 151 974 226 713

Summa eget kapital 1 201 974 276 713

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 403 000 -

Summa obeskattade reserver 403 000 -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 118 400 267
Skulder till koncernföretag 607 937 26 147
Skatteskulder 377 852 -
Övriga skulder 133 032 156 399
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 593 191 36 357

Summa kortfristiga skulder 1 830 412 219 170

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 435 386 495 883

* 13 månader, 2017-12-01 -- 2018-12-31

E2C:s verksamhet drivs i två bolag, Exclusive competence Sweden AB och 

Exclusive construction Sweden AB. Båda är helägda av koncernmoderbolaget 

Exclusive competence and construction Sweden AB. Competence har 

anställd personal med kompetens inom rådgivning och projektledning medan 

Construction är utförare av entreprenader.
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Exclusive construction Sweden AB
R E S U LTAT R Ä K N I N G  (kr) 2019 2018 *

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 34 158 837 3 060 542

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 34 158 837 3 060 542

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -30 039 488 -2 705 246
Övriga externa kostnader -875 157 -110 447

Summa rörelsekostnader -30 914 645 -2 815 693

Rörelseresultat 3 244 192 244 849

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 351 -7

Summa finansiella poster -1 351 -7

Resultat efter finansiella poster 3 242 841 244 842

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -1 349 167 -
Förändring av periodiseringsfonder -480 000 -

Summa bokslutsdispositioner -1 829 167 -

Resultat före skatt 1 413 674 244 842

Skatter
Skatt på årets resultat -308 296 -53 875

ÅRETS RESULTAT 1 105 378 190 967

B A L A N S R Ä K N I N G  ( kr) 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 858 806 1 311 765
Övriga fordringar 17 50 114
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 359 032 -

Summa kortfristiga fordringar 11 217 855 1 361 879

Kassa och bank
Kassa och bank 18 633 190 593 624

Summa kassa och bank 18 633 190 593 624

Summa omsättningstillgångar 29 851 045 1 955 503

SUMMA TILLGÅNGAR 29 851 045 1 955 503

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000

Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 190 967 -
Årets resultat 1 105 378 190 967

Summa fritt eget kapital 1 296 345 190 967

Summa eget kapital 1 346 345 240 967

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 480 000 -

Summa obeskattade reserver 480 000 -

Avsättningar
Övriga avsättningar 250 000 -

Summa avsättningar 250 000 -

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6 697 883 -
Skulder till koncernföretag 1 545 279 1 622 661
Skatteskulder 76 839 53 875
Övriga skulder 3 986 443 38 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 468 256 -

Summa kortfristiga skulder 27 774 700 1 714 536

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 851 045 1 955 503

* 11 månader, 2018-02-02 -- 2018-12-31
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Våra tjänster

ARBETSMILJÖSAMORDNARE 
Vi ser till att det finns förutsättningar att bedriva arbetet på ett säkert 

sätt enligt Arbetsmiljölagen, oavsett hur många aktiva entreprenörer 

som är inblandade i projektet. I våra uppdrag som arbetsmiljösam-

ordnare arbetar vi med planering och projektering (Bas-P) och för 

utförandet (Bas-U).

DUE DILIGENCE 
Vi utför ekonomiska och tekniska besiktningar samt värderar fastig-

heter och markområden inför förvärv. Besiktningen innebär en  

noggrann granskning där vi bedömer skicket och värdet men även 

kartlägger eventuella risker. I tjänsten ingår också att bedöma genom-

förandet av olika projekt ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

ENTREPRENADBESIKTNING
Vi besiktar fastigheter, anläggningar och mark utifrån de tekniska 

och juridiska krav som finns. Vår uppgift är att på ett objektivt sätt 

under söka att alla krav i projektet uppfylls och överensstämmer med 

kontraktet. Entreprenörer som varit delaktiga kontrolleras så att de 

fullgjort sina åtaganden gentemot beställaren.

KONTROLLANSVARIG
Vi är certifierade för kontrollansvar med behörighet för nivå K som  

gäller projekt av komplicerad art. Som kontrollansvarig medverkar vi till 

att projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det är byggnadsnämn-

den i aktuell kommun som avgör vilka renoveringar, nybyggnationer, 

rivnings- och markarbeten som kräver en kontrollansvarig. 

PROJEKTLEDNING
Vi kan ge projektet rätt förutsättningar från början genom att ta fram 

en övergripande strategi för projektets genomförande och tillämpa 

målanpassad styrning. Vi projektleder även hela eller delar av ett 

projekt. De enskilda delarna kan vara fastighetsbedömning, layouter, 

budget, myndighetskontakter, upphandlingar, samordning, ekonomisk 

uppföljning eller juridiska frågeställningar.

 

RÅDGIVNING
Vi ger behovsanpassad rådgivning utifrån specifika frågeställningar. 

Ingen fråga är för liten eller för komplex. Låt oss vara bollplank eller 

hjälpa till att lösa en komplicerad situation.

TOTALENTREPRENAD 
Vi tar ansvar för projekt från analys och strategi till byggnation och be-

siktning. Med styrkort, noggrann dokumentation och en projektledare 

som alltid är på plats ser vi till att projekten följer kvalitetskrav, budget 

och tidplan. 

UPPHANDLING
Vi genomför professionella upphandlingar utifrån de lagar och regler 

som finns och tar hand om hela processen från urval och leverantörs-

dialog till offertjämförelse och avtal. Vår kännedom om marknaden 

är god både nationellt och internationellt och vi är registrerade för att 

genomföra utlandshandel.
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I vår roll som totalentreprenör ger vi dig som 

byggherre full kontroll över din investering. 

Med spårbart styrkort guidar vi dig från start 

till mål i varje projekt.

Design & produktion: Anfang. Text: Anna Eriksdotter. Bilder: Fotograf Satu, Ahlsell, E2C. Tryck: TelloGruppen, miljömärkt trycksak lic.nr. 3041 0363. 
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Vi tror inte på tillfälligheter – en bra framtid får man inte, den skapar man. Inte minst 

nu när det osannolika hänt och vi står mitt i en mångfacetterad global kris som 

måste hanteras. I det stora och i det lilla. Det finns ett virus som gör oss sjuka men 

också en rad logiska konsekvenser av vårt förändrade beteende. Handlingar som 

påverkar de kopplingar som finns mellan människor, verksamheter och nationer. 

Det är nödvändigt att studera sambanden och hur de påverkas. Först då är det 

möjligt att kunna fatta rätt beslut, vidta relevanta åtgärder och vara rustad för 

framtiden. 

Byggbranschen påverkas av detta precis som alla andra och vår metod, att lägga 

tyngd vid förarbetet och analysen, är mer aktuell än någonsin. Projekten får inte 

styras av tillfälligheter och osannolika händelser. Vi utgår från vilka faktorer det 

egentligen är som påverkar och i vilken utsträckning. För att nå önskade resultat och 

undvika oönskade konsekvenser är det viktigt att förstå och ha de rätta verktygen.  

I våra projekt arbetar vi med starka och tydliga strukturer, god kommunikation och stor 

transparens. Det gör att vi är trygga i att kunna hantera det oväntade när det inträffar. 

De närmaste åren kommer vi fortsätta att utveckla styrkort, system och arbetssätt.  

Våra processer kommer att digitaliseras. Redan nu utvecklar vi en applikation som ska 

göra det möjligt för våra uppdragsgivare att ha full kontroll på projektet i telefonen.

Den pågående pandemin har ökat riskmedvetenheten inom alla näringar och vi tror  

att behovet av tillförlitliga styrsystem kommer att öka. Det är vår övertygelse att  

beslut baserade på kunskap, förståelse och kompetens kommer att vara helt avgörande 

för att kunna nå önskade resultat. Både nu och senare. För framtiden är inget vi får  

– det är något vi skapar.

Vi blickar framåt


