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ÖKA

Energibolag gör 
ambitiös emission
Cortus Energy gröna förgasningsteknik kan bidra  
i kampen mot global uppvärmning. Nu återstår att  
få rätt tillstånd av Italien och lösa finansierings
situationen innan kommersialiseringen är ett faktum.

 C
ortus arbetar med att 
framställa gas och värme 
från olika typer av biolo-
giskt avfall. Gasen som 

framställs är energirik och ren nog 
att använda inom processindustrin 
som i nuläget mest använder fos-
sila bränslen. Eftersom Cortus tek-
nik fungerar med många olika in-
satsämnen finns potential att lösa 
flera miljöproblem samtidigt.

Cortus har en mindre testanläggning 
igång i Köping. Nu är huvudfo-
kus att bygga tio stycken fullska-
liga anläggning de närmaste åren. 
De som ligger närmast till hands 
är tre stycken i den italienska re-
gionen Veneto för vilka de redan 
skrivit kontrakt om försäljning av 
värme samt inköp av bränsle, men 
väntar ännu besked om diverse 
byggtillstånd samt försäljning av el 
till subventionerade priser. Första 

anläggningen kommer finansieras 
med ett större kapitaltillskott från 
aktieägarna om drygt 90 miljoner 
kronor. 

Anläggningarna kommer att 
drivas under egen regi och agera 
som referensanläggningar för 
framtida försäljningar av nyck-
elfärdiga anläggningar. Bolaget 
räknar med att sätta den första 
anläggningen i drift under första 
kvartalet 2016. I nuläget ser vi ge-
nerösa subsidier som en förutsätt-
ning för att bolagets lönsamhets-
kalkyl ska gå ihop.

Vår positiva syn på bolaget är i grun-
den oförändrad sedan vår senaste 
uppdatering i oktober men på 
grund av kommande aktieutspäd-
ning sänks riktkursen till 1,2 
kronor. Tillstånden i Italien samt 
finansiering förväntas båda lösas 
under året.    

VD: Rolf Ljunggren
Styrelseordförande: PerOlov Norberg
Största ägare: PerOlov Norberg (14 %) 
Börsvärde, mnkr: 32,8
Lista: First North
Aktuell börskurs, kronor: 1,54
P/E-tal 2014: Negativt
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Riktkurs 1,20 kr (efter utspädning)

Analytiker: Paul Regnell

AVVAKTA

NYCKELTAL
Tusentals kronor 2013 2014 P 2015 P 2016

Omsättning 2174 1901 1901 31 731

Rörelseresultat –13 144 –20 350 –20 350 –1 371

Årets resultat –14 473 –19 836 –19 836 –7 633

P/E-tal Neg. Neg. Neg. Neg.

Nettokassa 48 038 20 294 98 589 6 083

Eget kapital 75 159 55 262 150 776 143 144

Kassaflöde från löpande verks. –12 255 –12 928 –17 219 –3 020
Källa: BFK och Cortus Energy.
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Vd har både teknisk kompetens 
och erfarenhet från ledande 
befattningar. Maria Wetterstrand 
(styrelseledamot) stärker bola
gets miljöstämpel. Det är positivt 
att de funnit ny CFO och COO.

Vi ser positivt på att de flesta 
i styrelsen samt vd återfinns 
bland storägarna. Vi vill flagga 
för att både nuvarande och förra 
huvudägaren har figurerat i bo
lagsskandaler.

Den pågående nyemissionspro
cessen kommer att avgöra finan
sieringssituationen. Bolaget har 
i nuläget en stor kassa, i princip 
inga räntebärande skulder men 
mycket begränsat med intäkter.

Den höga lönsamheten i de plane
rade italienska anläggningarna är 
positiv. Vi ser å andra sidan ne
gativt på beroendet av subsidier. 
Detta beroende kan dock minska 
om bolaget når större skala.

Det innebär alltid hög risk att 
investera i bolag som ännu 
inte bevisat sig på marknaden. 
Nyemissionen och byråkratisitua
tionen i Italien adderar ytterligare 
risk.
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Generella bolagskriterier
Ledning (1–10)
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och be-
tyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 
branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden 
och tidigare genomförda prestationer.

Ägare (1–10)
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bo-
laget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare 
resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet 
och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga kri-
terier.

Finansiell ställning (1–10)
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är  
lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 
lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 
andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-
värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  
finansiella ställning.

Potential (1–10)
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 
betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 
i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 
Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-
tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 
även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 
ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 
ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 
i aktiekursen.

Risk (1–10)
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett före-
tag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget 
grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, 
aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av fram-
tida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.



UPPDRAGSANALYS  Cortus Energy 2015-03-27

MARS 2015 ANALYSGUIDEN

4

Om bolaget 
Rolf Ljunggren grundade Cortus Energy 2006 för att kommersialisera en 
ny teknik för förgasning av biomassa, WoodRoll. WoodRoll-tekniken är 
både miljövänlig och kostnadseffektiv jämfört med liknande metoder. I 
början av 2013 marknadsnoterades bolaget genom ett omvänt förvärv av 
noterade Cleantech East. Strax därefter bytte aktien handelsplats till First 
North där den handlas idag.

WoodRoll-tekniken testades i liten skala för första gången vid Kungliga Tek-
niska Högskolan 2007. Gruppen lyckades utvinna gas med ett högt energi-
innehåll och väldigt små mängder föroreningar. Sedan genomfördes tester 
i något större skala 2009–2010 i en anläggning på 150 kW. Även dessa 
tester gav positiva besked, vilket ledde till att Cortus under sommaren 
2010 ingick ett avtal med Nordkalk om att bygga och driva en anläggning 
på 5 MW vid Nordkalks fabrik i Köping.

I juli 2014 rapporterade Cortus emellertid att förhandlingar med Nord-
kalk lagts på is. Bolaget avser att vidareutveckla anläggningen från att 
vara en testanläggning till att bli en referensanläggning som ger högre ef-
fektivitet. Den hade en effekt på 500 kW men under hösten 2013 lyckades 
de öka effekten till 600 kW.

Efter bakslaget med Nordkalk fokuserar nu Cortus främst på att börja driva 
anläggningar som helt ägs och drivs av dem själva. I närtid står fokus på ett 
projekt i den italienska regionen Veneto (mest känd för staden Venedig). 
Projektet utgörs av tre stycken 5-MW-WoodRoll-anläggningar som ska 
generera 2 MW el och 2,5 MW värme från rester av vindruvsodling. De 
avser sälja förnyelsebar elektricitet till det offentliga elnätet och därmed 
ta del av statliga subventioner i 20 år. Den första anläggningen beräknas 

WoodRolltekniken har 
testats många gånger i allt 
större skala sedan år 2007.
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vara i drift under det första kvartalet 2016 medan de två andra beräknas 
vara i drift runt det följande årsskiftet. Det finns kontrakt på försäljningen 
av värme samt inköp av biomassa men beslut om miljötillstånd, bygglov 
och de avgörande subsidierna väntas under årets tredje kvartal. Näst efter 
finansieringssituationen anser vi att tillståndssituationen i Italien är det 
viktigaste för en aktieägare att bevaka. 

Den första anläggningen ska finansieras med eget kapital och bolaget har ti-
digare under året tillkännagivit en planerad nyemission som vi beskriver 
och analyserar djupare längre fram i texten.

Ovannämnda tre italienska anläggningar är de mest konkreta expan-
sionsplanerna men ambitionen är att inom några år ha totalt tio stycken 
5-MW-anläggningar i egen regi. Cortus har dessutom flera avsiktsförkla-
ringar, prospekt och pågående förhandlingar om att sälja färdiga anlägg-
ningar. På ytterligare längre sikt kan det bli aktuellt att licensera ut tek-
niken till företag som i sin tur säljer färdiga anläggningar till sina kunder.

Förutom byggplanerna och försäljningsplanerna pågår flera utveck-
lingsarbeten. I maj 2014 rapporterade Cortus att bolaget kommer att med-
verka i ett forskningsprojekt som finansieras av stålindustrin och Energi-
myndigheten. Projektet ska ”undersöka om biomassa kan användas som 
bränsle och råvara i produktionen av järnpulver”. Givet positiva resultat 
från inledande delstudier och datastudier kan en forskningsanläggning 
komma att byggas i Höganäs.

Under 2014 färdigställdes ett utvecklingsarbete som innebär att Cortus kom-
mer bygga sina anläggningar av ett antal olika block som kombineras till 
den färdiga anläggningen. Den här typen av anläggning kallar de för en 
”modulär anläggning” och innebär både tidsbesparingar och kostnads-
fördelar vid tillverkning, frakt, montering och reparation jämfört med en 
vanlig anläggning.

 

Bolaget har sedan tidigare varit med i ett europeiskt forskningsprogram 
(Inno Energy). Forskningsprogrammet fokuserar på tillverkning av synte-
tisk naturgas från gas som i sin tur kommer från biomassa. Forskningspro-
grammet slutrapporterar 2015 och om beskeden är positiva kan Cortus få 
tillgång till en ny marknad.

Källa: Cortus Energy.

Planen är att inom några  
år ha tio anläggningar  
i egen regi.
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Om WoodRolltekniken
Rolf Ljunggren (VD och grundare) patenterade WoodRoll-tekniken år 
2008.

Tekniken omvandlar biomassa till en energirik och ren gas i tre steg:

 

Steg 1 – Torkning
Först tillförs systemet biomassa. Biomassan kan till exempel vara fi-
berslam (ett avfall från massaindustrin) eller träprodukter (exempelvis 
sågverksrester). En industriell torktumlare torkar biomassan. Den vär-
meenergi som tillförs kommer från nästa steg i processen, vilket minskar 
energiåtgången för processen som helhet.

Steg 2 – Pyrolys
Den torkade biomassan hettas upp (igen med hjälp av överskottsvärme 
från nästa steg) och förkolnas. I detta steg uppstår också pyrolysgas.

Steg 3 – Förbränning
Till sist använder brännare pyrolysgasen för att hetta upp den förkolnade 
biomassan som tillsammans med vattenånga bildar den rena och kväve-
fria gasen. På samma tema som innan sparas energi genom att den vat-
tenånga som används i detta steg har kokats av värmen från gas på väg ut 
ur systemet.
Gasen från WoodRoll-processen har många potentiella användningsom-
råden, främst följande: 
1)  Den kan ersätta fossila bränslen inom processindustrin, även då tempe-

raturer över 1 000 grader Celsius krävs. Nationalencyklopedin ger fyra 
exempel på industrier som tillhör processindustrin: ”stål-, sågverks-, 
massa- och pappersindustri”.

2)  Den kan användas för att alstra elektricitet och värme, vilket är vad 
Cortus avser göra i Italien.

3)  Den kan användas som fordonsbränsle.
4)  Den kan potentiellt användas inom avfallshantering med avfallsslam 

som biomassa.

Källa: Cortus Energy.

Gasen från processen  
har många potentiella 
användningsområden.
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Ledning
VD
Rolf Ljunggren har varit VD för bolaget sedan 2013. Ljunggren grundade 
bolaget 2006 och var den som uppfann WoodRoll-tekniken. Ljunggren 
har erfarenhet av ledande befattningar från bland annat AGA, Uddeholm, 
Proceedo och Invensys.

CFO
I november tillkännagav bolaget att de rekryterat en ny finanschef vid 
namn Niklas Norén. Han kom närmast från egen konsultverksamhet men 
innan dess jobbade han i flera olika bolag inom energibranschen och te-
lekom.

COO
Andreas Palmlund tillträdde tjänsten som chief operating officer i början 
på januari. Han har tidigare jobbat på flera olika industribolag, bland an-
nat ABB.

Styrelse
Ordförande
Per-Olov Norberg har varit styrelseordförande sedan 2013 och är största 
ägare med 14 procent av aktierna.  Han har lång erfarenhet från ledande 
befattningar inom exempelvis Nordiska Syrgasverken, Bofors, Bulten-
Kanthal, Platzer Bygg, Uddeholm, Kanthal och även Trustor där han var 
huvudägare och VD.

Övriga ledamöter
Maria Wetterstrand har varit styrelseledamot sedan 2013. Hon har en 
magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet. Wetterstrand var 
språkrör för Miljöpartiet från 2002 till 2011 och har även varit vice ordfö-
rande för Näringsutskottet. Det faktum att hon är med i styrelsen skänker 
trovärdighet till bolaget.

Richard Bagge har suttit i styrelsen sedan 2013. Han har en civilekonom-
examen från Handelshögskolan i Stockholm. Bagge har erfarenhet från 
finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen inves-
teringsverksamhet. Med sina nästan 2 procent av bolagets aktier var han 
9:e största ägare vid årsskiftet.

Peter Forssell valdes in i styrelsen 2014. Han har en jägmästarexamen 
från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Forssell har erfarenhet från 
skogsindustrin bland annat som marknadschef för ett större sågverk och 
som ägare och VD för P. Forssell Timber. Även han återfinns på listan av 
storägare.

Rolf Ljunggren valdes till styrelseledamot 2013. För mer information om 
honom, se avsnittet ”Ledning”.
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Sänkt oljepris och miljömedvetenhet  
påverkar konkurrenskraften
En av senare tids stora makroekonomiska händelser är det dramatiska 
fallet i oljepris under det senaste halvåret från ungefär 100 amerikanska 
dollar per fat ner till ungefär 50. Cortus ambition är att kunna prismäs-
sigt konkurrera med fossila bränslen och möter därför mycket starkare 
priskonkurrens nu än för bara några månader sedan vilket innebär att 
beroendet av subsidier stärks.

Det faktum att Nordkalk-affären aldrig blev av berodde delvis på fallande ol-
jepriser och fallande priser på utsläppsrätter. Detta bekräftar att Cortus 
kan få det svårare att sälja sina anläggningar än vad som bedömdes innan 
oljepriset började rasa.

På lång sikt bedömer vi att miljöaspekter kommer väga allt tyngre re-
lativt prisaspekter när företag och stater funderar kring sina energibehov. 
Denna sociala trend kommer gynna Cortus och resten av cleantech-bran-
schen.

Kapitalbehov och nyemissionsplan
Det största kapitalbehovet kommer av att Cortus ämnar finansiera en 
första anläggning i Italien med eget kapital. Investeringskostnaden be-
räknas kosta ungefär 90 miljoner kronor, vilket är en ansenlig summa 
jämfört med Cortus börsvärde på drygt 55 miljoner kronor dagarna innan 
förslaget om nyemission lades fram. Dessutom kommer den planerade 
uppskalningen oundvikligen leda till rörelsekapitalbindning som vi går in 
närmare på i avsnittet om värdering. 

Planen för nästkommande anläggningar i Italien är att ”rulla vidare” 
det egna kapitalet från den första anläggningen. Konkret innebär det att 
när den första anläggningen bevisat fungerar och genererar positiva kas-

ÄGARE PER DEN 20141231
Antal aktier Kapital & röster, %

Per-Olov Norberg 3 000 000 14,0

Avanza Pension 2 231 032 10,4

Rolf Ljunggren 1 633 262 7,6

P. Forssell Timber AB 1 336 134 6,2

Johan Thorell 1 229 241 5,7

Perpendo AB 1 000 000 4,7

Stockholm Innov. & Growth Capital 581 767 2,7

Nordnet Pensionsförsäkring 569 288 2,7

Richard Bagge 400 000 1,9

Mattias Jonsson 258 063 1,2

Totalt, 10 största ägarna 12 238 787 57,2

Övriga 8 521 508 39,8

Totalt 21 413 166 100,0
Källa: Holdings.se.

Ökad miljömedvetenhet 
och miljökrav kommer 
gynna cleantechsektorn.
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saflöden så används den som säkerhet för lån som i sin tur finansierar 
framtida anläggningar.

I slutet på 2014 hade Cortus drygt 20 miljoner kronor i kassan. Bolaget 
avser nu att genomföra en nyemission. Företrädesemissionen är uppdelad 
i två delar där bolaget vid maximalt tecknande tillförs 34 miljoner kronor 
före nyemissionskostnader. 22,5 procent av emissionen är garanterad av 
styrelsen.

Till den första emissionen erbjuds även de som tecknar i emissionen två 
optioner per tecknad aktie, vilket ger rätt att teckna en aktie per option i 
september till 80 öre per styck. Vid full teckning ger optionerna ett ytter-
ligare tillskott på 69 miljoner kronor.

Ovanstående punkter sammanfattas ur ett aktieägarperspektiv i ned-
anstående figur, där vi visar hur pengar omvandlas till aktier i Cortus vid 
fullt tecknande.

 

Analys av finansieringsplan
Nyemissionen är viktig för bolaget. Om den lyckas så har bolaget en möj-
lighet att på allvar kommersialisera sin teknik. Om den misslyckas så har 
bolaget fortfarande en kassa men måste åter se över sin strategi. Med cirka 
20 miljoner i kassan den sista december 2014 och en burn rate på mellan 
1,5 och 2 miljoner i månaden så tar nuvarande kassa slut i oktober.

Planen är mycket ambitiös, vilket vi tycker är helt rätt i den här situationen 
(trots utspädningseffekterna). 

För en fulltecknad emission krävs att varje aktieägare skjuter till näs-
tan dubbelt så mycket pengar som de hade i Cortus-aktier innan nyemis-
sionen. Det är inte sannolikt att alla ägare är villiga att öka sin exponering 
mot Cortus så kraftigt.

Om börskursen går under teckningskursen (80 öre) tror vi att styrelsen 
kommer med ett nytt förslag om nyemission med nya villkor.

Värdering
Vi värderar Cortus Energy utifrån ett diskonterat kassaflöde och justerar 
för utspädningseffekten som den föreslagna nyemissionen innebär.

De prognosticerade kassaflödena har två separata källor: De italienska an-
läggningarna som drivs i egen regi samt byggandet av nyckelfärdiga an-
läggningar. Det finns inga konkreta kontrakt för de nyckelfärdiga anlägg-
ningarna så den delen av kassaflödesberäkningarna är mer spekulativa.

I slutet på 2014 hade 
Cortus drygt 20 miljoner 
kronor i kassan.

Vi gillar att nyemissionen 
är ambitiös.
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De egna anläggningarna
Vår värdering börjar med en nuvärdesberäkning av de framtida kassaflö-
den som relaterar till de tre italienska anläggningarna där Cortus redan 
säkrat vissa kontrakt samt en mer spekulativ del om en anläggning för 
vilken det bara finns planer utan kontrakt. Beräkningen för den första 
anläggningen presenteras i tabellen nedan och exkluderar ökade perso-
nalkostnader som vi istället tar hänsyn till i ett senare skede.

Vi utgår från en materialkostnad (biomassa) på 11 euro per producerad MWh 
mellan 2016 och 2020 enligt ingångna avtal. Materialkostnaden antas 
ökas med 3 procent 2021 och 3 procent igen 2022 (maximal prisökning 
enligt avtal). Från och med 2022 utgår vi från en materialkostnad på 15 
euro per producerad MWh.

För att vara på den försiktiga sidan i vår värdering antar vi att bolaget 
kommer att betala skatt för sin italienska verksamhet i Italien. Det innebär 
en skatt på 31 procent för år 2016 (statlig och regional skatt) som sedan 
ökar till 37,5 procent under följande år. Ökningen med 6,5 procentenheter 
beror på en extra skatt som infördes 2008 och berör bland annat energi-
producenter. Skatt tillämpas inte 2016 eftersom ett bolag måste omsätta 
mer än tre miljoner euro under föregående år för att åläggas extraskat-
ten. Den långsiktiga skattesatsen om 37,5 procent är att jämföra med den 
svenska bolagsskatten som i nuläget är 22 procent.

Vi väljer genomgående en diskonteringsränta om 16,5 procent. Det är en för-
hållandevis hög diskonteringsränta som vi tycker är motiverad eftersom 
Cortus utöver de vanliga riskerna för börsbolag dessutom har följande 
punkter på risksidan:
l   Ett högt beta på 1,73. Beta är ett vanligt mått på risk i finansiella teorier 

där ett värde längre ifrån 0 indikerar högre risk. Som jämförelse så har 
index per definition beta 1.

l   Det råder finansiell osäkerhet – kanske går inte nyemissionen som pla-
nerat.

l   Det råder osäkerhet kring tillståndssituationen i Italien – kanske får 
Cortus inte de nödvändiga tillstånden och subsidierna.

l   Det råder osäkerhet kring tekniken – även om testerna visar positiva 
resultat så är anläggningarna inte testade i den skala och intensitet som 
är planerad framöver.

Redan i slutet av året ser vi möjligheten att kraftigt sänka vår diskonterings-
ränta ifall finansieringssituationen då är löst och de italienska tillstånden 
säkrade. Vidare sänkning kan bli aktuell om Cortus lyckas med planen 
att skaffa hög belåningsgrad i rådande rekordlåga ränteläge samt när an-
läggningen bevisat fungerar som planerat. Om man redan nu väljer en 
lägre diskonteringsränta, till exempel 10 procent som Cortus själva väljer 
i sin senaste årsredovisning, så är uppsidan ännu större än vad vi ser i vår 
värdering.
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Vi värderar alltså nuvärdet av den första anläggningens framtida kassaflöden 
till nästan 30 miljoner kronor. Den andra och den tredje anläggningen 
väntas ha likadana kassaflöden, dock med vissa små justeringar: Vi dis-
konterar ytterligare ett år för att ta hänsyn till tidsförskjutning, skattesat-
sen är 37,5 procent även det första året samt att materialkostnaderna blir 
förskjutna med ett år. Resultatet blir ett nuvärde för den andra och tredje 
anläggningen på drygt 45 miljoner kronor.

Vidare antas ytterligare en fjärde anläggning under egen regi bli av i 
Italien, som då har likadana kassaflöden som den andra och tredje anlägg-
ningen fast diskonterat ytterligare ett år. Denna fjärde anläggning tillför 
drygt 20 miljoner kronor i nuvärde.

Vi tror att utfallet egentligen kommer vara mer binärt: Alternativ 1 är att det 
löser sig med finansiering, tillstånd och anläggningen funkar som plane-
rat – då finns ingen anledning att stanna vid tre eller fyra anläggningar. 
Alternativ 2 är att eventuella allvarliga problem upptäcks (i så fall rimli-
gen senast när den första italienska anläggningen är i drift) – då lär det 
blir högst en italiensk anläggning. Antagandet om fyra egna anläggningar 
tycker vi är ett rimligt mellanting.

ITALIEN
År (per år om flera år) 
Miljoner kronor

 
2016

2017–    
2020

 
2021

 
2022

 
2023

2024–
2025

 
2026

2027–    
2028

 
2029

2030–    
2035

Investeringar –90 0 0 0 –10 0 0 0 –10 0

Försäljning av el 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

Försäljning av värme 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Materialkostnad –1,7 –1,7 –1,7 –1,8 –2,3 –2,3 –2,3 –2,3 –2,3 –2,3

Underhåll –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8

Skatt –6,8 –6,5 –6,5 –6,5 –6,3 –6,3 –8,0 –9,7 –9,7 –9,7

Kassaflöden –70,4 19,8 19,8 19,8 9,5 19,5 17,8 16,1 6,1 16,1

Nuvärde av kassaflöden 29,1

ITALIEN
Effekt, el (MWh) 2

Effekt, värme (MWh) 2,5

Ersättning per MWh, euro

El (inkl. subvention) 165

Värme 25

Materialkostnad 11–15

Övrigt

SEK/EUR 9,50

Timmar i drift per år 8 000

Skatt i Italien (%) 31,0–37,5

Diskonteringsränta (%) 16,5

Vi antar att de bygger 
totalt fyra italienska 
 anläggningar i egen regi.
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Notera att trots den höga diskonteringsräntan så är anläggningarna 
(tack vare subsidierna) kraftigt nuvärdespositiva. Därmed är nuvärdes-
värderingen mycket känslig för hur många anläggningar man tror att Cor-
tus lyckas bygga.

Licenser
Eftersom att Cortus flyttat tyngdpunkten i sin affärsidé från att sälja hela 
anläggningar till att själv driva dem har vi i den här uppdateringen inte 
med några antaganden om licensförsäljning. Vi vill ändå nämna det ef-
tersom licensaffärer på längre sikt skulle kunna bli den mest betydande 
intäktskällan för Cortus. Innan det blir aktuellt måste Cortus dock först 
bevisa att de själva lönsamt kan driva anläggningar och sedan att de själva 
kan sälja anläggningar för tillräckligt med marginal för att göra plats åt 
en mellanhand.

Nyckelfärdiga anläggningar
Vi utgår från att bolaget kommer att sälja nyckelfärdiga anläggningar 
från och med 2017 till och med 2026. Försäljningstakten antas vara en 
5-MW:are per år mellan åren 2017 och 2026 samt en 20-MW:are vartan-
nat år med start år 2020 och slut år 2026. 

Med ovanstående antaganden tillför den framtida försäljningen av nyckelfär-
diga anläggningar ungefär 205 miljoner kronor i nuvärde.

Övriga justeringar
Vi tar hänsyn till rörelsekapitalbindningar (netto av ökade kundford-
ringar och ökade leverantörsskulder) genom att räkna ett nuvärde på det 
kapital som binds i den italienska verksamheten 2016-2018 och som fri-
görs först nästan 20 år senare. Nuvärdet av rörelsekapitalbindningen blir 
nästan minus 5 miljoner kronor.

Vi justerar även för nuvärdet av bolagets framtida lönekostnader och övriga 
externa kostnader. Övriga externa kostnader antas öka något och fram-
tida lönekostnader antas öka med cirka 30 procent år 2016 (då den första 
italienska anläggningen ska sättas i drift och två till anläggningar ska 
byggas) och att lönekostnaderna sedan kommer öka med 30 procent igen 
2017 (då den andra och tredje italienska anläggningen sätts i drift samt 
försäljningen av nyckelfärdiga anläggningar antas sätta igång). Sedan an-
tas de ligga på en jämn nivå. 

Sammantaget tillför dessa justeringar ett negativt nuvärde på ungefär 
143 miljoner kronor.

NYCKELFÄRDIGA ANLÄGGNINGAR
Anläggning 5 MW 20 MW

Försäljningsintäkt (MSEK) 110 220

Bruttomarginal 20–30% 20–30%
Källa: Cortus Energy.

Det är för tidigt för oss att 
lägga in några antaganden 
om licensförsäljning.
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Birger Jarl Fondkommission (”BFK”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens 
tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings och finansanalyser samt 
andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespara
ren, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering.

Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som till
förlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 
ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt in
strument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för 
mottagaren. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United 
States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller 
spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer 
där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse 
av svensk eller utländsk lag eller författning.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt god
kännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare sig di
rekta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 
Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analytikern Paul Regnell, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller inne
hav av finansiella instrument i Cortus Energy. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tid
punkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt 
som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag och föreskrift upprät
tat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.

Riktkurs
Med dessa nuvärden, senaste siffran för nettokassan, antaganden om att 
emissionen blir fulltecknad (och därmed antalet aktier ökar till ungefär 
150 miljoner) samt hänsyn taget till kassaflödet för resten av 2015 får vi 
en riktkurs på 1,2 kronor. Märk väl att detta är efter den kraftiga utspäd-
ningen i september – vår riktkurs är alltså inte fullt jämförbar med dagens 
aktiekurs som i dagsläget innehåller en stor komponent av inbakade kö-
poptioner.

Riktkursen är lägre än i vår senaste analys och minskningen är mest hänför-
lig till utspädningseffekterna som nyemissionen kommer innebära. Olje-
prisets minskning har haft en negativ effekt medan en starkare euro mot 
svenska kronan ger en positiv effekt. Det är svårt att motivera en riktkurs 
som är avsevärt mycket högre än vår, eftersom man som aktieägare enligt 
styrelsens förslag kan nyteckna för 80 öre istället för att köpa på börsen.

Det är givetvis positivt att lönsamhetskalkylen går ihop i Italien men det fak-
tum att den inte gjorde det i Estland med Nordkalk och att den enda redan 
existerande anläggningen i Köping inte går på högvarv antyder ett för högt 
beroende av subsidier för att affärsmodellen ska gå runt utan dem.

Det är med intresse som vi kommer att följa nyemissionen och utveck-
lingen i Italien under året.

Den kraftiga utspädningen 
sänker vår riktkurs.


