
Etikadmin A-Z söker VD tillika ekonomichef  
i Etikinvests bolagssfär 

Vill du bygga en redovisningsbyrå utifrån 5 existerande bolag? 

Etikinvests bolagssfär består av 5 bolag där Etikinvest AB (Publ) utgör kärnan och 
troligen tillkommer ett par bolag i den utvidgade sfären under 2023.  

Etikinvest är ett investmentbolag som endast investerar i företag som kan göra 
positiv skillnad för mänskligheten och bidrar till omställningen till en hållbar värld 

Du kommer att vara VD i Etikinvests helägda dotterbolaget Etikadmin A-Z AB, som 
förutom att sköta bokföring, rapporter, årsbokslut och deklarationer för sfärens bolag 
kan erbjuda Etikinvests nuvarande och kommande portföljbolag och andra företag 
samma tjänster. 

Förutom Etikadmin A-Z och moderbolaget Etikinvest AB (Publ) ingår idag tre 
intressebolag: BIONOMIT PUBLIC AB, Solarus Sunpower Holding AB och Solarus 
Renweables AB (Publ). 

Etikinvest och Solarus Renewables siktar på listning 2024 på en lämplig MTF-lista för 
SME företag. 

Etikadmin A-Z affärsidé är att fungera som administrativt servicebolag till Etikinvest-
sfärens bolag och potentiellt andra företag såväl inom sfärens portföljinnehav som 
utanför. Det är i första hand redovisnings- och ekonomitjänster, men även 
bolagsbildning, emissionsadministration, marknadsföring. På sikt är tanken att 
Etikadmin A-Z även ska erbjuda juristtjänster.    

Är du rätt person anställs du som VD i Etikadmin A-Z AB och får titeln ekonomichef i 
de publika bolagen Etikinvest AB, BIONOMIT PUBLIC AB och Solarus Renewables 
AB (Publ) samt redovisningsansvarig i Solarus Sunpower Holding AB. 

Redovisningsarbetet har hittills varit mycket begränsat med 310 verifikat totalt i de 5 
bolagen under 2021 vilket var en liten ökning från 245 verifikat året innan.  



Utöver själva bokföringsarbetet som minst ingår 5 bokslut enligt K3 (eventuellt 
räcker K2 för Solarus Sunpower Holding AB) samt halvårsrapporter för 
Etikinvestkoncernen och Solarus Renewables. Vidare 5 inkomstdeklarationer, 
momsdeklarationer för 4 av bolagen varav ett kommer ha internationell moms, 
löneadministration inklusive arbetsgivardeklarationer i Etikadmin A-Z och Solarus 
Renewables, betalningar, fakturering, likviditetsprognoser och i Solarus Renewables 
och Etikinvest även kassaflödesanalys och i Etikinvest koncernredovisning.  

Bokföringen görs nu i Fortnox och boksluten i e-revisor. 

Så som VD för Etikadmin A-Z förväntas du medverka till Etikadmin A-Z:s och 
Etikinvest-sfärens expansion. Exempelvis skulle Etikadmin A-Z AB kunna förvärva 
existerande rörelser inom redovisning med betalning i egna värdepapper från 
Etikinvest. 

Ersättningen kan bestå av en blandning av lön och incitament och arbetet motsvarar 
i dagsläget gissningsvis kring en till två månaders heltidsarbete per år, men förväntas 
öka och bör kunna utvidgas till heltid på ganska kort tid. Ersättningen förväntas öka i 
takt med att verksamheten i Etikadmin A-Z och Etikinvest-sfären expanderar. 

Vi tror att du kanske redan har en redovisningsrörelse och vill expandera eller att du 
är nybliven pensionär men vill ta ett steg till och fortsätta arbeta eller är en ambitiös 
student i företagsekonomi eller motsvarande med mer än två års studier bakom dig 
och gärna vill ta ansvaret för att vara med och bygga upp en verksamhet inom 
hållbar ekonomi och etiska investeringar. 

Det kan eventuellt även vara möjligt att inom ramen för ett kandidat-, magister- eller 
mastersarbete göra ett examensarbete med inriktning mot action-research med en 
frågeställning av typen; - Vilken är ekonomichefens inverkan i en mindre expansiv 
publik företagssfär? 

Verkar det intressant så kontakta oss via:  
etikadmin@etikinvest.se 


