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Ferroamp stärker 
marknadspositionen  

 
 

Ferroamp fortsätter växa kraftigt. Flera nya samarbetsavtal 

stärker positionen på såväl den svenska som norska mark-

naden. Vårt motiverade värde per aktie justeras dock ned 

något till 65–70 kronor per aktie på grund av Covid-19. 

 

Imponerande tillväxt  

Under det första kvartalet 2020 redovisade Ferroamp en 

försäljning på 16,6 miljoner kronor, jämfört med 6,0 miljoner 

förra året. Det ger en imponerande organisk tillväxt på 179 

procent. Flera nya samarbetsavtal har stärkt marknads-

positionen i såväl Sverige som Norge.   

 

Negativa resultat  

Förlusterna fortsätter. För första kvartalet redovisades ett 

rörelseresultat på -8,1 miljoner kronor. Arbetet med att 

anpassa produkterna till industriell produktion pågår för fullt 

och är en förutsättning för att Ferroamp ska nå lönsamhet. 

 

Upprepar köp 

Vi ser fortfarande väldigt positivt på Ferroamps utvecklings-

potential. Den ökade osäkerheten relaterad till Covid-19 gör 

dock att vi justerar ned våra estimat något. Vi ser ett motiverat 

värde på 65–70 kronor per aktie. Med dagens aktiekurs på 

cirka 58 kronor ser värderingen attraktiv ut.   

 

M
IL

J
Ö

T
E

K
N

IK
 

Datum: 3 juni 2020 

Analytiker: André Netzén Örn, Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Ferroamp Elektronik AB 

Lista: First North 

Vd: Krister Werner 

Styrelseordförande: Ylwa Karlgren 

Marknadsvärde: 587,18 MSEK 

Senast: 58,0 kr (3 juni 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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Kraftigt ökad försäljning 

Ferroamp redovisar en nettoomsättning för första kvartalet 2020 

på 16,6 miljoner kronor, jämfört med 5,9 miljoner kronor för första 

kvartalet 2019. Det ger en ökning på cirka 179 procent. Under 

kvartalet har fortsatta batteribidrag fått stöd. Ferroamp bedömer 

att detta, i kombination med andra stöd i vårbudgeten kommer att 

påverka marknaden positivt under året. Vidare kommenterar 

bolagsledningen att orderingången under kvartalet varit stark och 

att orderstocken ser bra ut även vid ingången till det andra 

kvartalet.  

 

Effekterna från Covid-19 har satt vissa käppar i hjulet, men verkar 

hittills ha varit svaga. Risken bedöms framförallt ligga i en lägre 

investeringsvilja hos fastighetsägarna, samt begränsad 

transportkapacitet och lägre tillgång till vissa insatsvaror.  I 

utvecklingsarbetet inom Industrialisering Gen 2.0 samarbetar 

Ferroamp med asiatiska partners, vilket har lett till att lanseringen 

av den nya solsträngsoptimeraren (SSO) har försenats. Bolaget 

kommenterar dock att Kinas återstart av ekonomi redan har börjat 

ge positiva effekter. Bedömningen är att leveranserna till kund 

kommer att kunna ske redan under slutet av andra kvartalet. Även 

arbetet med bolagets energilageroptimerare (ESO) går framåt. 

ESO är nu utlagd på partner i Sverige och de första 

förserieleveranserna har kommit. Arbetet med att utveckla Energy 

Hub XL pågår för fullt.    
 

Flera nya samarbetsavtal 

Både under och efter första kvartalet har Ferroamp stärkt sina 

försäljningskanaler genom att teckna ett antal nya samarbetsavtal. 

Ett urval är Integrated Renewables, Svenska Elkedjan, Stockholm 

Exergi och Stena Recycling. Integrated Renewables är baserat i 

Norge, vilket är en viktig pusselbit för expansionen på nya 

geografiska marknader. Effekterna har redan börjat synas och 

bolaget har under kvartalet tagit order i såväl Holland som Norge. 

Vår bedömning är att det ökande antalet samarbetsavtal – 

framförallt de på nya geografiska marknader – i kombination med 

de nya produktlanseringarna skapar förutsättningar för Ferroamp 

att ha en stark tillväxtresa framför sig även de kommande åren. 
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Fortsatt höga förluster 

Precis som väntat fortsätter Ferroamp att redovisa förluster. För 

det första kvartalet 2020 levererades ett rörelseresultat på -8,1 

miljoner kronor, jämfört med -9,2 miljoner kronor under samma 

period föregående år. Stora kostnader relaterade till 

industrialiseringen av produkterna är en starkt bidragande orsak 

till den negativa lönsamheten. Satsningarna syns bland annat 

genom expansionen av personalstyrkan, som vuxit från 19 till 35 

personer jämfört med första kvartalet 2019. Ökningen av antalet 

medarbetare har skett inom samtliga funktioner, men under 

kvartalet går ökningen framförallt att relatera till R&D. 

Satsningarna är nödvändiga. I dag är produkterna inte optimerade 

för storskalig produktion. Därför kommer Ferroamp att fortsätta 

göra förluster fram till dess att produktoptimeringen – via 

industrialisering Gen 2.0 – är genomförd. 

 

Förstärkt finansiell ställning 

Ferroamps teckningsoption, TO1, fulltecknades och tillförde cirka 

22 miljoner kronor till kassan. Utöver detta har bolaget även tagit 

upp ett lånepaket på 10 miljoner kronor hos Handelsbanken. 

Detta är något som får ses som ett styrkebesked under den 

rådande situationen med Covid-19. Bolagsledningen 

kommenterar att det kommer krävas fortsatt tillgång till kapital för 

att investera i utveckling och tillväxt, vilket rimmar väl med vår 

bedömning.  

Risker 

Ferroamp är ett relativt litet bolag med stora ambitioner. Hittills 

har ledningen kunnat leverera på de mål som kommunicerats till 

marknaden. Relaterat till verksamheten ser vi dock ett antal 

risker som kan försvåra för bolaget att nå upp till aktiemark-

nadens högt ställda förväntningar. Bolagsledningens uttalade 

ambition är att nå nollresultat under 2021. En nyckel för verk-

samheten ska redovisa lönsamhet är att satsningarna på att 

anpassa produkterna till storskalig industriell produktion löper 

på som planerat. Vi ser en risk att detta blir försenat, inte minst 

till följd av coronavirusets spridning. 

 

Ferroamp befinner sig på en konkurrensutsatt marknad med ett 

antal större spelare. Det som talar för bolaget teknikförsprånget 

gentemot konkurrenterna. För att kunna försvara värderingen 

och leverera den tillväxt som investerare förväntar sig, hänger 

mycket på att bolaget klarar av att exekvera på teknik-

försprånget. På sikt bör investerare förvänta sig att fler liknande 

lösningar lanseras på marknaden, vilket kan sätta käppar i hjulet 

för bolagets tillväxtambitioner. 

 

De högt ställda försäljningsmålen, samt anpassningen av 

produktserierna ställer krav på en hög investeringstakt. Fram till 

dess att Ferroamp kan visa på positiva kassaflöden kommer 
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bolaget att vara i behov av ytterligare kapitalanskaffning. Det 

vore därför inte förvånande om ytterligare nyemissioner 

genomförs, utan det är snarare något att förvänta sig som 

aktieägare.   

 
Värdering 
 

Utfall mot prognos för 2019 

Det första kvartalets försäljningstillväxt kom in något sämre än 

vad vi hade förväntat oss. Nettoomsättningen uppgick till 16,6 

miljoner kronor, vilket ger en tillväxt på 179 procent, jämfört 

med våra estimat på cirka 200 procent. Rörelseresultatet blev 

sämre än väntat. Första kvartalets rörelseresultat uppgick till -

8,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med vår prognos på -6 

miljoner kronor. Skillnaden förklaras delvis av att vi varit något 

positiva kring hur snabbt effekterna av produktions-

anpassningarna genom industrialisering Gen 2.0 skulle slå 

igenom på lönsamheten. Hittills har projektet försenats något på 

grund av coronavirusets spridning.  

 

Prognos 2020–2026  

På grund av spridningen av Covid-19 väljer vi att inta en något 

defensivare position. Vi justerar därför ned den estimerade 

tillväxten något. Vårt huvudscenario är att bolaget kommer att 

nå en försäljning något under det uttalade målet om 400 

miljoner kronor år 2022. Överlag är vi dock fortsatt offensiva i 

våra prognoser, och bedömer att bolaget kan växa försäljningen 

med över 50 procent per år under prognosperioden 2020–

2026. 
    

Vår bedömning är att det finns viss risk att arbetet med 

Industrialisering Gen 2.0 försenas något till följd av corona-

virusets spridning. Anpassningen av produkterna till industriell 

produktion är en nyckel för att Ferroamp skall nå lönsamhet. Vi 

väljer därför att justera ned lönsamhetsprognosen för 2020 

något. Vårt huvudscenario bygger fortsatt på att bolaget når 

nollresultat 2021, men vår bedömning är att risken för för-

seningar ökat markant i samband med coronavirusets spridning.   

 

Motiverat värde 

I vår senaste analys var bedömningen att det fanns en uppsida i 

aktien från den dåvarande kursen på ungefär 60 kronor. Aktien 

har handlats ner till cirka 58 kronor sen dess, mycket på grund 

av Corona-krisen. Mot bakgrund av att Corona-situationen 

riskerar att ge viss negativ effekt för Ferroamp, samt ökar 

osäkerheten väsentligt, väljer vi att justera ned vårt motiverade 

värde något, till cirka 65–70 kronor per aktie. 
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Sett till dagens börskurs indikerar vårt motiverade värde på en 

fin uppsida i aktien. Vår riktkurs bygger på ett positivt scenario, 

där Ferroamp klarar av att leverera på de högt ställda målen, 

med kraftig tillväxt samt nollresultat redan 2021. 

 

Skulle ett mindre positivt scenario bli verklighet kan det bli svårt 

för aktien att försvara dagens höga värdering på EV/sales 8,8 

räknat på försäljningen senaste tolv månaderna. 
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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. 

Ansvarig analytiker: André Netzén Örn 
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