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Bra affär bör 

ge avkastning 

 

Absolicon stärker samarbeten och breddar det befintliga erbjud-

andet mot industriella processer. Det bör leda till ökad försäljning 

och kan också bli ett bra klipp för befintliga aktieägare. Vi har 

justerat våra prognoser och landar motiverat värde om 213 kronor. 

Absolicons mål är att ställa om industrin från fossila bränslen 

till solenergi. För att öka möjligheterna att nå målet har 51 

procent av Industrial Solar förvärvats. Industrial Solar säljer, 

installerar och integrerar nyckelfärdiga system byggda på 

den egenutvecklade Fresnel-solfångaren för högre temp-

eraturer mellan 160°C och 400°C. Erbjudandet inkluderar även andra tekniker och 

företaget kan således ses som en one-stop-shop. Med ett gemensamt ägarskap 

skapas ett starkt samarbete som bör öka intäkterna. 2017 hade Industrial Solar 

nettointäkter om cirka 16 MSEK men vid förvärvstillfället var företaget på obestånd. 

Det sänkte prislappen till extremt låga 45 KEUR. Men som en del av affären har 

Absolicon ställt ut ett brygglån om 1,75 MSEK. Ytterligare 3 MSEK är avsatta för 

eventuellt ytterligare behov. Samtidigt bedöms att positiva effekter realiseras bästa 

om Industrial Solar fortsätta agerar som självständig enhet. Därför kommer aktierna 

i Industrial Solar delas ut till befintliga aktieägare i Absolicon för att sedan genom-

föra en företrädesemission och listas. Bolaget har uppgivit en uppskattad pre-

money-värdering om 31,5 MSEK. Den som inte vill behålla exponering mot 

Industrial Solar kan realisera värdet genom att sälja i marknaden efter listning. 

      Absolicon har också en överenskommelse om att förvärva 50 procent av 

Saravanos Solar++. Med ett brett kontaktnät i industrisektorn för att sälja process-

utrustning för solvärmt hygieniskt vatten och ånga öppnas en ny marknad för 

Absolicons T160. En del utveckling kommer behövas men på sikt kan satsningen 

leda till bra intäkter. Saravanos Solar++ hade under det senaste räkenskapsåret 

nettointäkter om 6,3 MSEK med ett nettoresultat om 3,6 MSEK. Köpeskillingen är 

inte fastställd men uppskattas till cirka 12,5 MSEK. Förvärvet sker genom en 

apportemission utan likvidpåverkan på Absolicon. Efter justeringar i prognoserna 

(och aktier) beräknas ett värde per aktie i basscenariot till 213 kronor. 

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2017 2018P 2019P 2020P 2021P 

Nettointäkter 2 26 67 174 330 

EBITDA-resultat* -23 -21 -11 41 117 

Implicit EV/Sales 134,1x 11,1x 4,2x 1,6x 0,9x 

Implicit EV/EBITDA - - - 6,9x 2,4x 

*EBITDA beräknat på nettointäkter. Källa: Absolicon (utfall) och Jarl Securities (prognoser) 
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Datum: 8 oktober 2018 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: Absolicon Solar Collector AB 

Lista: SPOTLIGHT 

Vd: Joakim Byström 

Styrelseordförande: Olle Olsson 

Marknadsvärde: 211 MSEK 

Senast: 162,5 SEK 

Kort om Absolicon: Absolicon utvecklar effektiva solfångare för 

industriellt bruk. Solfångarna kan även 

användas för solkyla och fjärrvärme. Därtill 

säljer bolaget produktionslinor. Denna 

affärsmodell är intressant då den kan skapa 

marginaler över genomsnittet. 

 

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolagets solfångare T160 har enligt 

oberoende studier marknadens högsta 

konverteringsgrad. Det skapar en tydlig 

konkurrensfördel.  

 

Med hög effektivitet även på temperaturer 

om upp mot 160 grader Celsius skapas 

möjligheter inom en stor mängd använd-

ningsområden.  

 

Marknaden växer och intresset inom indu-

strin från Kina är stort. Bolagets försäljning till 

Heli New Energy har öppnat dörrarna för 

bolaget till den stora marknaden i Öst.  

 

Intressant affärsmodell med förutsättningar 

för höga marginaler genom licensintäkter.  

 

Risker och 

svagheter: 

Tillväxten i den underliggande marknaden 

drivs till stor del av politiska beslut rörande 

bland annat subventionering. Vänder de 

politiska vindarna skapas nya mindre 

fördelaktiga förutsättningar. Tillväxtfasen är 

kapitalkrävande. Finansiering är inte säkrad. 

Bolaget är exponerad mot en valutarisk 

liksom pris på energi.  

 

I avsaknad av längre historik är osäkerheten i 

våra prognoser mycket hög. Vidare är inte 

produktionskapacitet säkrad för de 

aggressiva tillväxtantagandena.  

 

  

Värdering: Bear 

114 kr 
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Bull 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Bolagets vd och grundare, Joakim Byström, har lång 

erfarenhet från företagsamhet och driver Absolicon med 

stort engagemang. Joakim har studerat teknisk fysik 

med en examen i teknologi från Uppsala Universitet och 

har bland annat blivit tilldelad WWF Carl Mannerfelt 

Prize år 2008. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Joakim Byström med familj är bolagets största ägare. 

Hans förmåga att bidra med nytt kapital vid eventuellt 

behov är för oss okänt. Dock för hans ägarskap med sig 

ett finansiellt incitament att agera i linje med 

aktieägarnas intresse. 

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 bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolaget hade per den sista juni 2018 likvida medel om 9,6 

miljoner kronor plus korta fodringar om 11,8 miljoner 

kronor. I tillväxtfasen binder bolaget kapital samtidigt som 

investeringar fortfarande måste göras för att kunna 

leverera billiga och effektiva insatsvaror till sålda 

produktionslinor. Det går inte att utesluta en nyemission 

under 2019. 

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  

 

Marknaden är stor och förväntas växa de kommande åren 

med draghjälp från Kina. Absolicon har ena tån inne på 

denna marknaden. Ytterligare intresse i form av 

avsiktsförklaringar bekräftar efterfrågan på 

produktionslinor i andra stora marknader med god 

potential (däribland Indien). 

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  

 

Bolaget har historiskt gått med förlust men inom de 

närmsta åren finns goda möjligheter till lönsamhet. 

Lönsamhet är villkorad till en fortsatt stark tillväxt under 

de kommande åren. Långa beslutprocesser skapar 

volatilitet i intäkterna. Konkurrensen är hård och kan 

tillta. Politiska beslut kan snabbt måla om kartan. Lågt 

oljepris minskar lönsamheten för solvärme. 

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 företag 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 framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Absolicon för en grön planet 
Absolicon har för avsikt att vara en pådrivande aktör i omställningen till gröna 

energikällor. Med denna målsättning i åtanke har bolaget utvecklat solfångare 

anpassade för bland annat industriellt bruk eller fjärrvärme. Utöver försäljning av 

solfångare säljs även produktionslinor.  

Bra förutsättningar för solvärme 
Att världen är i behov av att flytta energiförbrukning från fossila bränslen till 

förnybara energikällor är de flesta väl medvetna om. En vanlig tolkning av Paris-

överenskommelsen, artikel 4.1 är att nettoutsläpp av växthusgaser skall vara noll 

under andra halvan av detta århundrade. Stater och organisationer arbetar genom 

bestämmelser, lagar, och finansiella incitament för att skynda på omställningen.  

Gröna energikällor tar också sakta men säkert mer plats. Ett bra exempel är 

investeringar i förnybar energi som i Kina ökade 31 procent under 2017. I andra 

tillväxtländer som Indien och Brasilien ökade investeringarna med 20 procent 

respektive 8 procent. I Europa liksom i USA backade förvisso investeringarna 

under 2017 men den långsiktiga trenden är positiv med en genomsnittlig tillväxt 

per år om fyra procent i Europa och 16 procent i USA för perioden år 2004 till 

2017. Det enligt rapporten ”Global Trends in Renewable Energy Investments 

2018”, Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. Med ett ökat medvetande och 

politiskt tryck i kombination med finansiella incitament som statliga bidrag och 

stigande priser på fossila bränslen som olja kan förflyttningen mot gröna 

energikällor fortsätta. 

Sol och vind är de två gröna naturkällorna som det investeras klart tyngst i. Totalt 

investerades drygt 104 miljarder USD i solenergi under 2017. Dock har 

solfångarens bidrag hittills inte varit lika framträdande som solcellens. Samtidigt 

finns tecken på att även denna vertikal börjar ta fart. Danmark är ett exempel där 

stora solvärmeanläggningar med plana solfångare har byggts. Även stora 

internationella koncerner med energikrävande processer rör sig mot solfångare. 

Ett exempel är Procter & Gamble som installerat motsvarande 4 600 kvadratmeter 

(kvm) solfångare som genererar värme för tillverkning av kemiska produkter i Kina. 

Absolicons (bolaget) egna pilotinstallation hos den multinationella koncernen 

Colgate-Palmolive i Aten är ytterligare ett exempel.  

Solfångare i världsklass på två ben 
En solfångares uppgift är att ta tillvara på solens energi i form av värme och är 

således ett grönare alternativ till fossila bränslen. Typiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionslina för solfångaren T160 i 
Sichuan 
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användningsområden inkluderar bland annat att värma vatten, driva generatorer 

för elektrisk energi eller skapa ånga eller annan energi för industriella processer. 

Den energi som fångas upp kan även användas för att generera exempelvis kyla. 

För att upprätthålla effektiviteten under dygnets soltimmar roterar den 

koncentrerade solfångaren med solens rörelse. 

Det finns ett antal olika tekniker för att konstruera en solfångare. Absolicon arbetar 

med solfångare som samlar solens värme i en brännlinje med hjälp av 

reflektorer/speglar. Denna typ av solfångare tillhör kategorin koncentrerande 

solfångare och undergruppen PTC, Parabolic Through Collector. 

Bolaget har baserat på över 20 års forskning utvecklat solfångaren, T160 

anpassad för temperaturspannet 80°C till 160°C. Det skapar möjligheter inom 

applikationsområden som olika industriella processer liksom fjärrvärme. 

Absolicons koncentrerade solfångare av typen PTC  

 

 

Bild: Absolicon 

 

T160 har enligt data från schweiziska SPF den högsta förmågan att konvertera 

solenergi till värme bland alla små paraboliska tråg med en verkningsgrad om 76,6 

procent. Den påvisade höga verkningsgraden är en uppenbar konkurrensfördel. 

Till detta är bolagets avsikt att vara konkurrenskraftiga rent prismässigt. Det 

genom en effektiv tillverkningsprocess med prisvärda insatsvaror. Detta förefaller 

var en formel som är vinande för att positionera som ett ledande företag inom 

förnyelsebar energi.  

Affärsmodell på två ben 
Bolagets avser tjäna pengar på att producera och sälja solfångare. Under året har 

viktiga investeringar tagits en produktionslina i Härnösand som nu står redo. 

Denna är automatiserade och kan producera motsvarande 100 000 kvadratmeter 

solfångare per år. Linan i Härnösand skall även fungera som referensanläggning 

för det andra affärsbenet: Att sälja produktionslinor med tillhörande insatsvaror. 

Intäktsmodellen för detta affärsben innefattar en engångsbetalning samt 

efterföljande licensintäkt per producerad solfångare plus intäkter från försäljning av 

billiga men kvalitativa insatsvaror. Affärsupplägget skapar även möjligheter till goda 

marginaler över branschstandard.  
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Hittills har en lina sålts till Heli New Energy i Kina. Vi ser fram emot att Heli New 

Energy tar emot sin första order. Leverans av insatsvaror till en sådan potentiell 

order skall inte vara något problem. Det då bolaget nyligen tagit investeringar för 

att kunna säkerställa leverans av billiga men kvalitativa insatsvaror. Denna 

leverantör kommer även leverera insatsvaror för den egna produktionen vid 

fabriken i Härnösand.  

Men med en affärsmodell som bygger på två ben och konkurrenskraftig teknik är 

bolaget väl positionerad för den tilltagande transformationen inom industrin till grön 

energi som krävs för ett hållbart samhälle. Och som vi också förväntar oss ta fart 

inom de kommande åren.  

One-stop-shop till aktieägare 
Absolicon meddelande under sommaren 2018 om delförvärvet av tyska 

solenergibolaget Industrial Solar (företaget). Industrial Solar är en one-stop-shop i 

den mening att företaget står för projektering, leverans av solfångare, installation 

och integrering av nyckelfärdiga solvärmelösningar, främst för industriella 

processer. För att installera och integrera lösningar i köparens befintliga system 

krävs ingenjörskunskap som Industrial Solar sitter på internt. Dessa interna 

kunskaper möjliggör i sin tur också för företaget att skräddarsy lösningar 

oberoende av den egenutvecklade tekniken (Fresnel-solfångare). Exempelvis, om 

plana solfångare anpassade för lägre temperaturer lämpar sig bäst har företaget 

underleverantörer för leverans av plana solfångare. Att kunna erbjuda alla steg i 

värdekedjan breddar erbjudandet och adderar värde för slutkund under hela 

processen har en och samma kontaktpunkt.   

Vid förvärvstillfället stod företaget i konkurs och som en del av affären har 

Absolicon tillhandahållit bryggfinansiering i form av ett lån som kan omvandlas till 

konvertibellån i två delar om totalt 4,75 miljoner kronor. En första tranch om 1,75 

miljoner kronor har påkallats. Företaget har 14 anställda och totala kostnader om 

uppskattningsvis 1,5 miljoner kronor per kvartal.  

Givet den finansiella situationen i förvärvsobjektet kunde Absolicon också plocka 

upp 51 procent av aktiekapitalet till en extremt låg köpeskilling om cirka 0,47 

miljoner kronor. Det motsvarar en multipel om cirka 0,06x nettoförsäljningen 2017 

som var cirka 1,6 MEUR. Företaget har i dag utestående offerter till ett värde om 

cirka 1,9 miljarder euro. Dock är givetvis sannolikheten att denna realiseras till fullo 

nära noll. 

Absolicons bedömning är dock att Industrial Solar arbetar mest effektivt som 

enskild enhet och kommer därför inte att konsolidera verksamheterna under en 

gemensam strategi. Istället kommer Absolicon dela ut sitt ägarskap pro rata till 

befintliga aktieägare. Vidare är avsikten att Industrial Solar skall listas på Spotlight. 

Listningsprocess har initierats. 

I samband med listningen kommer en företrädesemission att genomföras. Givet 

bra intresse från investerare kommer denna ge företaget tillgång till nytt kapital om 

planerade 13 till 15 miljoner kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrial Solar, referensinstallation i Qatar. 
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Industrial Solar, referensinstallation med solfångare av typ Fresnel i Jordanien 

Källa: Industrial Solar 

 

Bolaget har uppgivit en uppskattad pre-money-värdering om 31,5 MSEK. Det är 

bra mycket högre än den värderingen som Absolicon köpte in sig på när konkurs 

med bolagets hjälp kunde undvikas. Utöver de synergier som förvärvet antas 

resultera i kan affären således bli ett klipp för befintliga aktieägare då innehavet 

skall delas ut.  

Givet att allt går enligt plan kommer första handelsdagen i Industrial Solar vara 

strax efter årsskiftet. Det skapar möjligheter för investerare som vill att sälja i 

marknaden och realisera värdet på de tilldelade aktierna. De som vill ha kvar sin 

exponering mot Industrial Solar behåller sina aktier men bör samtidigt vara 

beredda på att företaget kan behöva ytterligare pengar i framtiden. 

Förväntade värden för Absolicon 
Att dela ut innehavet till befintliga aktieägare istället för att konsolidera 

verksamheterna signalerar inte bara att ledningen i Absolicon har stort förtroende 

för Industrial Solar, utan även att förvärvet ses som en metod för att stärka upp en 

samarbetsrelation. Det med syftet att maximera positiva effekter på både 

kostnadssidan liksom försäljningsmässigt.  

Främst positiva försäljningseffekter 

De stora potentiella positiva effekterna som Absolicon kan dra nytta av bedömer vi 

vara relaterade till försäljning. Främst då det intensifierade samarbetet för med sig 

en större säljstyrka dedikerad att även sälja Absolicons produkter. Dock kommer 

Industrial Solar rimligtvis skära emellan och ta en del av kakan. Uppskattningsvis 

mellan 10 och 20 procent av bruttomarginalen.  

Industrial Solars grundlösning bygger på den egenutvecklade solfångaren av typ 

Fresnel-solfångare för arbetstemperaturer mellan 160°C till 400°C. Det är också 

lösningar med Fresnel-solfångaren som sålt mest. Samtidigt är företaget en one-

stop-shop och arbetar således även med andra tekniker. Dock har 
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Industrial Solar inte haft tillgång till bra leverantörer av solfångare anpassade för 

temperaturspannet mellan mellan 80°C och 160°C. Det medför alltså att 

Absolicons PTC-solfångare T160 kompletterar och fullständiggör Industrial Solars 

helhetserbjudande. Med ett nu komplett erbjudande kan företaget exempelvis göra 

försäljning av Absolicons produkter mot på befintliga kunder. Industrial Solar kunna 

identifiera behov som Absolicons produkter fyller hos nya potentiella kunder.  

Bild nedan avser illustrera hur Industrial Solars erbjudande efter det intensifierade 

samarbetet är nära komplett och täcker fler behov inom olika industrier.  

Industrial Solars erbjudande blir nära komplett med Absolicons koncentrerade solfångare 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Industrial Solar har (likt Absolicon) god erfarenhet av att arbeta i internationella 

sammanhang. Företaget har referensanläggningar i 14 länder på tre kontinenter. 

Det öppnar dörrar till marknader där Absolicon tidigare inte varit aktivt. Ett exempel 

är Jordanien. Under de senaste två åren har Industrial Solar satt upp två mindre 

Fresnel-installationer i Jordanien. En till en läkemedelsproducent och en till en 

tobakstillverkare. De båda använder systemen för att producera ånga direkt till 

olika processer i tillverkningen. Jordanien är en intressant marknad då landet inte 

har egen olja men samtidigt en stor industri.  

Det intensifierade samarbetet medför givetvis även potentiella positiva försäljnings-

effekter för Industrial Solar: Erbjudandet stärks inom områden där företaget sedan 

tidigare inte kunde leverera. Det breddar marknaden och skapar möjligheter för 

ökade konsultrelaterade intäkter. Vidare kommer även Absolicon sälja företagets 

lösningar i de fall då den egna T160 inte möter behoven. Till detta kan Absolicons 

marknadsföringsstrategi kan även överföras till Industrial Solar, som sedan tidigare 

saknade en sådan. 

Då bolagen inte kommer gå samman finns rimligtvis inga överlappande system 

eller andra funktioner att rationalisera. Samtidigt finns det möjligen kostnader att 

spara genom närmare samarbeten vid inköp och nyttja varandras kontaktnät av 

leverantörer.  
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Sararvanos breddar erbjudandet 
Under sommaren 2018 meddelade Absolicon även om avsikten att genomföra ett 

andra förvärv. Det rörde 50 procent av aktierna i Saravanos Solar++ (Solar++). 

Givet en affär kommer Solar++ verksamhet konsolideras med bolagets verksamhet 

och räkenskaper.  

Under räkenskapsåret 1 september 2017 till 31 augusti 2018 hade Solar++ en 

nettoomsättning om cirka 6,3 miljoner kronor och ett positivt nettoresultat om 3,6 

miljoner kronor. Prislappen för ägarandelen (50%) uppgick till cirka 12,5 miljoner 

kronor vilket motsvara en värdering om knappt 4x nettoförsäljningen föregående 

räkenskapsår. Solar++ är ett AB med en anställd och de fasta kostnaderna är 

således begränsade.  

Stängs affären får bolaget bland annat tillgång till en god säljresurs och det var 

mycket tack vare samarbete med Solar++ som fick beställningen av en 

pilotanläggning för trycksatt hetvatten i tillverkningsprocessen av Colgate-

Palmolives i Grekland.  

Solar++ vd, Panagiotis Saravanos, har alltså ett brett kontaktnät inom industrin. 

Genom sina kontakter har han också identifierat en nisch där Absolicons T160 väl 

möter behoven. För att realisera på denna möjlighet är planen att tillsammans 

utveckla nischade processystem som är fullt integrerade i fabrikerna för invärtes 

rengöring av rör med solvärmt hygieniskt vatten och hygienisk ånga. Enligt 

bolagets ledning kommer utvecklingskostnaderna främst täckas av Saravanos 

befintliga medel. Rimligtvis kommer det ta ett tag innan effekten från detta 

samarbete börjar bli synlig i resultaträkningen. 

Prognoser och värdering 

Nettointäkter 
Absolicons fokus ligger i dag på att sälja produktionslinor. I februari skeppades den 

första sålda produktionslinan till köparen Heli New Energy i Sichuan-provinsen i 

Kina. Linan är nu när färdigställd och det skall också noteras att produktionslinan 

enligt bolaget överträffat vad som utlovats i termer av produktionskapacitet.  

Denna försäljning beräknas generera totala intäkter om cirka 25 miljoner kronor, 

varav cirka 16,3 miljoner kronor togs upp i första kvartalet. Under andra kvartalet 

togs ytterligare cirka 6,5 miljoner kronor upp i räkenskaperna. Vi räknar med att 

resterande belopp om cirka 2,2 miljoner tas upp i tredje kvartalets räkenskaper.  

Heli New Energy har också inlett diskussioner med potentiella köpare. Vid affär kan 

bolaget erhålla intäkter från försäljning av insatsvaror och licensintäkter. Dock har 

det tagit aningen längre tid än vad vi väntat oss att få linan på plats och vi tror 

därför inte att en beställning av insatsvaror från Heli New Energy kommer på 

denna sida av årsskiftet. Med detta har vi också justerat ner antaganden för sålda 

insatsvaror även under 2019.  

Vidare har bolaget två avsiktsförklaringar på plats för nya försäljningar av 

produktionslinor, varav en potentiell köparna finns i Indien och en i Kenya. Dessa 

avsiktsförklaringar är mycket intressanta, dels då de påvisar 

 

 

Colgate-Palmolives tillverkar bland annat 
tandkräm. 
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efterfrågan av bolagets solfångare och produktionslinor och dels då det öppnar till 

två mycket intressanta marknader. I de båda länderna är infrastrukturen 

undermålig med svenska mått mätt. Det innebär att olja blir dyrare (då utöver den 

negativa miljöpåverkan) med längre transporter. Detta skapar potential för effektiva 

solenergilösningar där den energi som genereras kan förbrukas direkt i fabriken – 

som el och/eller som värme till processer. Således behövs inte infrastrukturen 

byggas ut för att energiförsörjningen skall vara grön och vi tror därför att solfångare 

har en växande marknad i dessa länder under de kommande åren. 

Samtidigt har det till vår vetskap inte hänt något med de två avsiktsförklaringarna, 

som vi ändå hoppats på. Det kvarstår också en del arbete innan alla 

förutsättningar är på plats för att avsiktsförklaringarna skall kunna konverteras till 

faktiska beställningar, varav den vitala finansieringen är en. Vi tror att det är mer 

sannolikt att konvertering sker och intäkter från projekten kan tas upp i 

resultaträkningen under 2019, vilket vi också modellerar för. Intäkterna kommer 

dock i vårt scenario inte kunna bokföras till fullo under 2019 utan en mindre andel 

skjuts till början av 2020. Enligt bolagets ledning finns kapacitet inom 

organisationen och hos leverantörer på plats för att leverera två produktionslinor 

parallellt till två olika köpare.  

Med tre produktionslinor på plats i början på 2020 tror vi att försäljningen av 

insatsvaror kan ta fart på riktigt. Här finns det dock en risk för att produktions-

kapaciteten hos underleverantören inte klarar av det antagna scenariot. Vi 

bedömer dock att bolaget har kontroll på kapaciteten och successivt anpassar 

denna via fler underleverantörer för att kunna möta den antagna efterfrågan. 

Förande försäljning av solfångare producerade vid den egna linan i Härnösand: 

Under 2019 har vi adderat knappt 10 miljoner kronor i nya intäkter från antagna 

positiva försäljningseffekter från de intensifierade samarbetena med Industrial Solar 

och Saravanos Solar++. Nettoeffekten av justeringarna är en nedrevidering av 

prognostiserade nettointäkter 2019 till 67 miljoner kronor från 75 miljoner kronor. 

För resterande period, 2020 till 2025 har vi justerat upp intäkterna från tidigare 

prognos i snitt med 12 procent som en effekt av intensifierade samarbeten.  

Utöver pilotanläggningen hos Colgate-Palmolive i Aten har Absolicon satt upp en 

demonstrationsinstallation i Österrike för produktion till en planerad 

fjärrvärmeanläggning. En mindre installation är också uppsatt i Kina för samma 

ändamål. Även om vägen till en faktisk beställning är lång är detta konkreta 

framsteg för att ta sig in på fjärrvärmemarknaden sedan senaste analysen. 

Fjärrvärme ett mycket intressant område då volymerna kan bli mycket stora. Vi 

modellerar med att produktion till fjärrvärme kommer igång i relativt liten skala 

under 2021.  

Graf nedan visar antagna totala intäkter på årsbasis i tre scenarion. Basscenariot 

är det scenario som vi ser som mest sannolikt medan bull-scenariot är mer 

optimistisk och bear-scenariot mer försiktigt. 
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Historiska och antagna nettointäkter på årsbasis, tre scenarion 

 

Källa: Absolicon och Jarl Securities 

 

I samtliga tre scenarion är en majoritet av de antagna intäkterna relaterade till 

försäljning av nya produktionslinor, insatsvaror och licensintäkter – främst då i Kina 

och Indien. Först 2022 tar försäljningen av egenproducerade solfångare och 

produkter under utveckling med Saravanos över som den relativt största källan för 

intäkter. 

Marginaler 
För intäkter relaterade till sålda produktionsanläggningarna har vi antagit 

bruttomarginaler om drygt 40 procent. Om dessa marginaler är hållbara över tid 

kvarstår att se. Rimligtvis kommer prispress på sikt hålla tillbaka marginalerna. För 

de egenproducerade solfångarna har vi antagit bruttomarginaler om 20%. 

Antagandet är möjligen något konservativt om man jämför med sektorn 

”Renewable Energy Services and Equipment” där genomsnittet ligger på 25%.  

Över tid tror vi dock att marginalerna kommer komma ner som en effekt av 

förändrad produktmix, teknisk utveckling i kombination med ökad konkurrens. I 

basscenariot modellerar vi med en långsiktig EBITDA-marginal om höga 35 

procent. Licensintäkter från producerade solfångare vid sålda produktionslinor 

marginal skapar i vårt scenario marginaler väl över branschstandard. 

Utfall och prognoser EBITDA-resultat räknat på nettointäkter, tre scenarion 

 

Källa: Absolicon och Jarl Securities 
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DCF-värdering 
Per 30 juni 2018 hade bolaget cirka 9,5 miljoner kronor i likvida medel samt cirka 

11,8 miljoner i korta fodringar. Vid årets slut uppskattar vi att kassan uppgår till 13 

miljoner kronor. Den antagna tillväxten binder kapital samtidigt som organisationen 

behöver utvidgas. Det innebär att bolaget rimligtvis kommer behöva genomföra 

ytterligare minst en nyemission under första halvan av 2019. Vi har dock inte tagit 

höjd för denna i denna analys.  

Antalet aktier beräknas till 1,4 miljoner stycken efter utspädning från antagen affär 

med Solar++ som delvis betalas med nya aktier. Dessa är antagna att emitteras till 

kurs om 164 kronor. 

Genom att nuvärdesberäkna framtida prognostiserade kassaflöden med en diskon-

teringsränta om 14,7 procent beräknas ett pris per aktie till 231 (213) kronor i 

basscenariot i DCF-modellen. I bull-scenariot är motsvarande siffra 471 kronor och 

i bear-scenariot 80 kronor. Se tabell nedan. 

DCF-värdering 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

Wacc 14,7% 14,7% 14,7% 

Långsiktig tillväxt 3% 3% 3% 

Långsiktig EBITDA-marginal 30% 35% 35% 

Rörelsevärde, EV 95 300 625 

Restvärde av EV 89% 77% 76% 

        

Kassa, dec 2018 13 13 13 

Skuld, dec 2018 0 0 0 

Aktievärde 108 312 637 

        

Antal aktier, miljoner stycken 1,4 1,4 1,4 

Värde per aktie, kronor 80 231 471 

Upp-/nedsida relativt teckningskurs (162,5 kr) -51% 42% 190% 

        

Implicit EV/Sales 2018P 3,7x 11,7x 24,5x 

Implicit EV/EBITDA 2018P - - - 

Källa: Jarl Securities 

 

Multipelvärdering 
I jämförelsegruppen har vi inkluderat bolag aktiva inom förnyelsebar energi. De 

inkluderade bolagen är alla aktiva inom solenergi men med olika fokus, tekniker 

och marknader. Finska Savo-solar är möjligen det bolag som kommer närmas. 

Dock har Savo-solar ett par år i ryggen med hög försäljning relativt Absolicon. 

Savo-solar är främst stora inom fjärrvärme och har solfångare med hög effektivitet, 

dock på än lägre arbetstemperatur än Absolicons T160.  
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Nedan visas multipelvärderingen. Som framgår har jämförelsegruppen en 

genomsnittlig EV/Sales-multipel om 4,4x. Denna är baserad på försäljningen under 

de senaste tolv månaderna. Genom att multiplicera den genomsnittliga multipeln 

för jämförelsegruppen med prognostiserad försäljning 2019 och sedan 

nuvärdesberäkna rörelsevärdet beräknas ett pris per aktie om 194 (220) kronor i 

bas-scenariot. Nedjustering beror på lägre prognostiserade intäkter under 2019. 

I bull-scenariot är motsvarande siffra 232 kronor och i bear-scenariot 148 kronor. 

Se tabell nedan. 
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Multipelvärdering 

            

MSEK Börsvärde Land EV/Sales, RTM     

Xinyi Solar Holdings Ltd 20 898 China 3,2x     

Aurora Solar Technologies Inc 40 Canada 1,8x     

Aventron AG 3 792 Switzerland 9,6x     

China Energy Technology Corp Ltd 69 
United States of 

America 
NULL     

Canadian Solar Inc 7 693 Canada 0,7x     

EDP Renovaveis SA 77 889 Spain 7,4x     

First Solar Inc 45 233 
United States of 

America 
1,0x     

Encavis AG 8 072 Germany 9,6x     

Indosolar Ltd 152 India 4,3x     

Meyer Burger Technology AG 3 801 Switzerland 0,8x     

Northland Power Inc 26 064 Canada 7,6x     

REC Silicon ASA 1 709 Norway 1,0x     

Real Goods Solar Inc 156 
United States of 

America 
1,1x     

R Energy 1 SA 103 Greece 11,1x     

Savosolar Oyj 71 Finland 5,3x     

Sky Solar Holdings Ltd 289 Hong Kong 4,1x     

SolTech Energy Sweden AB 378 Sweden 9,3x     

SunPower Corp 8 978 
United States of 

America 
1,4x     

Scatec Solar ASA 7 482 Norway 10,5x     

Sunworks Inc 100 
United States of 

America 
0,2x     

Surana Solar Ltd 52 India 1,6x     

SolarWorld AG 23 Germany 0,4x     

      4,4x     

            

      BEAR BAS BULL 

Prognos nettointäkter, 2019P 50 67 80 

Nuvärde implicit EV 188 251 301 

Nettokassa 13 13 13 

Aktievärde 201 263 314 

        

Utestående aktier, miljoner stycken 1,4 1,4 1,4 

Värde per aktie 148 194 232 

Upp-/nedsida relativt teckningskurs (164 kr) -10% 19% 41% 

Källa: Jarl Securities 

 

Motiverat värde per aktie 

För att beräkna ett motiverat värde per aktie i de tre scenariona för de kommande 

6 till 12 månaderna har vi kombinerat de två värderingsmodellerna i ett genomsnitt. 

Genom denna metod beräknas ett motiverat pris per aktie i basscenariot till 213 

(216) kronor. I bull- och bear-scenariot är motsvarande värde per aktie 351 kronor 

respektive 114 kronor. Se tabell nedan.  
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Motiverat värde per aktie 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

DCF-värdering 80 231 471 

Multipelvärdering 148 194 232 

Motiverat värde per aktie 114 213 351 

Upp-/nedsida relativt senast betalda (162,5 kr) -30% 31% 116% 

        

Implicit EV/Sales 2019P 2,8x 4,1x 5,8x 

Implicit EV/EBITDA 2019P - - - 

Källa: Jarl Securities 

 

Risker 
Även om marknaden ännu inte är fullt mogen är konkurrenssituationen inom 

fjärrvärme påtaglig och består av både stora globalt väletablerade aktörer liksom 

mindre lokala spelare. Med den höga konkurrensen har marginalerna pressats. 

Ytterligare prispress går inte att utesluta. 

Fossila bränslen påverkar efterfrågan. Olja har stigit vilket gör att 

investeringskalkylerna är lättare att räkna hem. Fallande energipriser (på 

exempelvis olja, gas och kol) kan skjuta investeringsviljan i förnyelsebar energi 

framåt i tiden.  

De potentiella köparna måste genomföra investeringskalkyler, säkra finansiering, 

och erhålla tillstånd liksom jämföra offerter från olika leverantörer innan ett 

investeringsbeslut kan fattas. Försäljningsprocesserna är således långa och 

mycket kan hända på vägen. Samtidigt som bolaget drar på sig ökade fasta 

kostnader i samband med satsningen skapar långa affärsprocesser volatila 

intäktsströmmar. 

Stigande kostnader för material och insatsvaror kan reducera marginalerna. 

Intäkter är ofta i annan valuta än utgifterna vilket skapar en valutarisk i 

verksamheten. Stigande räntor kan påtagligt dämpa förmågan att investera i nya 

projekt. Det gör även att investeringskalkylerna blir svårare att räkna hem för nya 

projekt. Som tidigare nämnts är osäkerheten i våra prognoser, intäkter liksom 

utgifter, osäkra med hänsyn till avsaknad av historik.  

Vi modellerar i samtligascenarion med bra tillväxt. Produktionskapacitet för intäkter 

den antagna tillväxtkurvan (främst 2020 och framåt) är inte säkrad och utgör 

därmed en risk. 
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities 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 instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 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. 

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. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

