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Tillväxt över 
förväntan 

 
 

Ferroamp uppvisar en imponerande tillväxt under 

kvartalet. Nya samarbetspartners och ett par större projekt 

ligger till grund för utvecklingen. Vårt motiverade värde 

per aktie höjs till drygt 70 kronor. 

 

Försäljningen under kvartalet ökade med 158 procent. Justerat 

för intäkter av engångskaraktär var ökningen ungefär 90 

procent. För helåret låg tillväxttakten på 190 procent, att 

jämföra med en ökning på 52 föregående år.  

 

Bolaget fortsätter, som väntat, att redovisa negativa 

rörelseresultat. I takt med att produkterna anpassas till 

industriell produktion, samtidigt som produktionen läggs ut på 

externa aktörer ökar möjligheten för positiva resultat.  

 

I vår värdering utgår vi från ett scenario där Ferroamps 

försäljning fortsätter att växa kraftigt och når sitt mål om 400 

miljoner kronor år 2022. Vi utgår också från ett nollresultat 

under 2021 och att bolaget efter det uppnår lönsamhet. Fler 

samarbeten och utläggning av produktion på externa aktörer 

skapar förutsättningar för en fortsatt fin tillväxtresa. Vårt 

motiverade värde per aktie ökas till drygt 70 kronor. 
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Datum: 10 mars 2020 

Analytiker: André Netzén Örn, Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Ferroamp Elektronik AB 

Lista: First North 

Vd: Krister Werner 

Styrelseordförande: Ylwa Karlgren 

Marknadsvärde: 497,24 MSEK 

Senast: 57,9 kr (10 mars 2020)  

Kort om bolaget: Ferroamp Elektronik är ett cleantechbolag, 

som tillhandahåller en plattform för lokala 

likströmsnät, vilket skapar förutsättningar för 

energi- och effektoptimering, framförallt hos 

större fastighetsägare.    

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Inom sin nisch har bolaget en stark ställning, 

Efterfrågan på produkten Energy Hub är 

mycket god. Bolagets tillväxt sedan Energy 

Hub lanserades 2015 har varit mycket god. 

Försäljningen för 2020 bör kunna uppgå till 

100 miljoner kronor. 

.         

Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

Finansiellt mål: 

Snabb tillväxt är alltid riskfylld och kräver 

kapital, både i pengar och människor. 

Bolagets mål om att nå 400 miljoner i 

försäljning år 2022 är ett av de kraftfullaste 

på de svenska marknadsplatserna. Det gör 

bolagets strategi riskfylld.   

 

Bolagets mål är en försäljning på 400 

miljoner kronor 2022.  
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Analys 
 

Kraftigt ökad försäljning 

Ferroamp redovisade en nettoomsättning för fjärde kvartalet 2019 

på 18,9 miljoner kronor jämfört med 7,3 miljoner kronor 

motsvarande kvartal föregående år. Det ger en tillväxttakt på cirka 

158 %. Av kvartalets omsättning bedöms 5 miljoner kronor vara 

av engångskaraktär från ett projekt tillsammans med Vattenfall, 

samt stora leveranser relaterade till osäkerheten kring om 

batteribidraget kommer fortsätta. Bolagets totala omsättning för 

helåret 2019 ökade med 190 % och landade på 45,8 miljoner 

kronor. Det är betydligt bättre än våra estimat. Försäljningen har 

drivits av en signifikant ökning i leveransen av basorder i 

kombination med en förhöjd fakturering av stora projekt. Två 

nyckelprojekt har färdigställts tillsammans med Skanska och 

Akademiska Hus. Projekten innefattar sammankoppling av 

byggnader via likspänningsnät, sammankoppling av solceller och 

batterier, samt förberedelse för elbilsladdning. Dessutom har ett 

projekt genomförts tillsammans med Vattenfall där bolaget har 

tagit fram världens första mobila DC-snabbladdare kopplad till 

likspänningsnät och energilager. Produkten kan användas under 

evenemang eller andra tillfällen, där det finns ett temporärt behov 

av snabbladdning eller där elnätet inte räcker till. 

Sammanfattningsvis har affären varit god inom samtliga av 

Ferroamps marknader. Det syns inte minst i expansionen av 

personalstyrkan från 18 till 28 anställda, där personal har 

rekryterats inom samtliga funktioner i företaget. 

 

Ferroamp guidar för att leveransen av basorder kommer att 

fortsätta på en hög nivå även under första delen av 2020 för att 

sedan öka när produktionen av energilager och 

solsträngsoptimerare (SSO) läggs ut på en extern aktör. Bolaget 

håller fast vid det tidigare kommunicerade målet om en 

nettoomsättning på 400 miljoner kronor år 2022. 

 

Fortsatt höga förluster 

Som väntat redovisar Ferroamp fortsatta förluster. Under fjärde 

kvartalet ökade rörelseförlusten till knappt 7 miljoner kronor 

jämfört med 2,7 miljoner kronor föregående år. För helåret 

uppgick rörelseförlusten till 24,5 miljoner kronor jämfört med 11,7 

miljoner kronor 2018. Bolaget är tydliga med att detta är enligt 

plan. Den huvudsakliga anledningen till förlusterna är de stora 
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satsningarna som görs för att industrialisera produkterna och 

produktionen. Det är framförallt kostnader förknippade med 

produktutveckling, nyanställning av personal, samt att lägga ut 

solsträngsoptimerare och energilageroptimering, liksom system 

på externa leverantörer. Förutsättningen för att bolaget ska nå 

lönsamhet är fortfarande att anpassningen av produkterna för att 

möjliggöra industrialiserad produktion – det så kallade 

Industrialisering Gen 2.0 – löper på enligt plan. Investeringstakten 

i produktutveckling har hållit en hög nivå under 2019 och den 

största delen har investerats i att utveckla Energy Cloud, 

solsträngsoptimerare och energilageroptimering. 

 

Ett antal nya samarbetsavtal 

Ferroamp har slutit ett antal nya samarbetsavtal under kvartalet 

vilket lägger grunden för en fortsatt god tillväxtresa. Ramavtal 

har slutits med Senergia AB och Kraftpojkarna AB på 8 

respektive 5 miljoner kronor, vilket effektiviserar försäljningen 

och logistiken. Vi ser också framgångar i industrialiseringen av 

produkterna. Under kvartalet ingicks ett samarbete med 

Hongkong-baserade Tri Engineering Ltd om kontraktstill-

verkning av SSO Gen 2.0 och den första leveransen är planerad 

till april 2020. 

 

 

Värdering 
 

Utfall mot prognos för 2019 

Det fjärde kvartalets försäljningstillväxt kom in bättre än vår 

prognos. Justerat för ovan nämnda intäkter av engångskaraktär 

på 5 miljoner kronor uppgick Ferroamps försäljning till knappa 

41 miljoner kronor för helåret. Försäljningstillväxten blev 158 

procent, jämfört med våra estimat på drygt 120 procent. 

Rörelseresultatet blev något bättre än väntat. För helåret 

redovisades en rörelseförlust på 24,5 miljoner kronor, vilket är 

något bättre än vårt estimat på minus 26,8 miljoner kronor. 

Skillnaden förklaras framförallt av att rörelsemarginalen före 

avskrivningar (EBITDA-marginalen) blev bättre än väntat, minus 

56,6 procent, jämfört med vår prognos på minus 70. 

Investeringstakten, i såväl materiella som immateriella tillgångar 

var något högre än vad vi hade räknat med. Utfallet blev 2,5 

respektive 17,9 procent av försäljningen, jämfört med våra 

estimat på 0,6 respektive 12,4 procent.  
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Prognos 2020–2026 

Den fortsatt höga leveransen av basorder under inledningen av 

2020 och Ferroamps tro på en fortsatt hög nivå när 

produktionen av energilager och SSO läggs ut på en extern 

leverantör lägger grunden till en aggressiv tillväxtresa även 

under 2020. Vår prognos för försäljningen bygger på att 

Ferroamp fortsätter att växa kraftigt. Våra estimat för 2020 är att 

nettoomsättningen justerat för engångsposter växer med 125 

procent, vilket är en något lägre tillväxttakt än 2019.  

Företagsledningen är tydliga med att arbetet löper enligt plan 

och vår bedömning är att bolaget når sina finansiella mål, det vill 

säga en försäljning på 400 miljoner kronor 2022. 

 

Som väntat var lönsamheten kraftigt negativ för helåret 2019. 

En nyckel för att vända till ett positivt resultat är anpassningen 

av produktionen genom industrialisering av produkterna. Enligt 

bolaget själva löper arbetet enligt plan och exempelvis är 

leveransen av den första kontraktstillverkningen av SSO Gen 

2.0 planerad till april 2020. Vårt scenario står oförändrat. 

Estimaten bygger på att bolaget når nollresultat år 2021 för att 

sedan successivt öka rörelsemarginalen till drygt 10 procent.  

 

Tidigare har vi underskattat investeringsbehovet för att möta 

den höga efterfrågan, samt för industrialiseringen av 

produkterna. I våra estimat har vi därför ökat investeringstakten 

något under expansionsfasen fram till 2022. Våra nya estimat 

bygger på en investeringstakt i immateriella tillgångar på 13 

procent av försäljningen fram till 2022, jämfört med tidigare 

estimat på 12,4 procent. Efter investeringsfasen antar vi att den 

årliga investeringstakten successivt avtar till 5–6 procent av 

omsättningen. Investeringstakten i materiella tillgångar justeras 

också upp något, från 0,6 procent till 1 procent av försäljningen 

per år under hela prognosperioden. 

 

Avkastningskrav  

Vi gör ingen förändring av vårt avkastningskrav.  

 

Motiverat värde 

I den inledande analysen var vår bedömning att det fanns en 

uppsida i aktien från den dåvarande kursen på ungefär 50 

kronor. Dagens börskurs på cirka 58 kr innefattar en uppgång 

på nästan 7 procent från lanseringen av vår första analys. Mot 
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bakgrund av den starka avslutningen på 2019 väljer vi att 

justera upp vårt motiverade värde något, till ungefär 70 kronor 

per aktie.  

  

Ansvarig analytiker: André Netzén Örn 
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Om Ferroamp 
Ferroamp Elektronik är ett så kallat cleantechbolag, alltså 

inriktat på miljöanpassad energianvändning. Bolaget grundades 

2010 av Björn Jernström och tillhandahåller en plattform för 

lokala likströmsnät, vilket skapar förutsättningar för energi- och 

effektoptimering. Verksamheten bygger på en patenterad 

innovation som förbättrar användningen av trefasleverans. 

Bolaget verkar inom tre snabbt växande marknader - solceller, 

elbilar och energilagring. De är världsledande inom sin nisch. 

Den egenutvecklade produkten Energy Hub möjliggör 

integration av samtliga delar i en fastighet. Resultatet blir att 

bolaget kan leverera ett komplett system för både energilagring, 

elbilsladdning och störmutjämning, liksom optimering av 

solelproduktion. Bolaget genomförde sina första leveranser i 

september 2015. Därefter har bolaget växt kraftigt och idag 

finns drygt 1000 installationer genomförda. Bolagets finansiella 

målsättning är att nå en försäljning på 400 miljoner kronor 2022.  

  

Reglerar likström 

Ferroamps affärsidé bygger på att batterier i fastigheter, 

elbilsbatterier och solpaneler använder likström. Genom att 

koppla ihop dessa till en plattform uppnås synergier, som 

optimerar energi- och effektutnyttjandet för hela fastigheten. 

Detta resulterar i stora besparingar för kunden genom minskade 

elnätsavgifter och reducerade energiförluster. 

Produkterbjudandet delas in i två delar, där den huvudsakliga 

delen utgörs av systemet Energy Hub och den andra av 

tilläggsprodukter. 

 

EnergyHub  

Den centrala delen i Ferroamps erbjudande är plattformen 

Energy Hub, vilken samlar in och analyserar data samtidigt som 

den kopplar samman systemets olika delar, alltså energi, lagring 

och laddning. Systemet består av både hårdvara och mjukvara. 

Det kopplar också samman kundens lokala likströmsnät med 

det yttre elnätet. Med hjälp av mätdata sköter systemet 

omvandlingen till och från växelström efter behov. Ferroamp 

hävdar att omvandlingsförlusterna, till och från det allmänna 

växlingsnätet, potentiellt sett kan halveras jämfört med 

traditionella system.  
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget 

tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under 

avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt 

inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. 

Aktiespararna har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket 

säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och 

vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna 

varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av 

dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikern André Netzén Örn äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

 

 

http://www.aktiespararna.se/
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