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Rekordår och 

goda utsikter 

 

2018 var ett genombrottets år för Absolicon. Intäkterna drevs av en 

såld produktionslina som nu godkänts av en kund. Försäljning av 

insatsvaror bör kunna komma 2019. Orderbok är begränsad vilket 

pressat aktien. På dessa nivåer bedömer vi att uppsida finns. 

För 2018 redovisade Absolicon nettointäkter om 26,6 MSEK, ett 

rejält lyft från år 2017. En stororder av en produktionslina 

utgjorde lejonparten av intäkterna. År 2018 avslutades också 

starkt med Solar++ som i december fick en order med ett värde 

om cirka 4,8 MSEK, varav Absolicons andel är 2,4 MSEK. Del-

förvärvet av Solar++ har således redan börjat bära frukt. Samma månad meddelad-

es också att arbetet i Kenya renderat i ekonomiskt stöd om 5,3 MSEK för två pilot-

anläggning samt framtagandet av en finansiell plan. Med detta på plats har bolaget 

en bra position på ytterligare en intressant marknad där en avsiktsföklaring om för-

säljning av en produktionslina sedan tidigare redan finns på plats.  

Den befintliga orderboken är dock begränsad vilket pressat aktien. Men utsikterna 

för att denna skall fyllas på under helåret 2019 bedöms som goda. Dels förväntar 

oss ordrar av insatsvaror från New Heli Energy i Kina och dels förväntar vi oss en 

försäljning av produktionslina. Nu med en referens på plats i Kina bedömer vi att 

sannolikheten för fler ordrar från Kina har stigit. Samtidigt växer det globala 

intresset för solvärme till industriella processer (SHIP), som också är bolagets 

fokus. Utveckling, fallande priser, förbättrad teknik för integrationen och statliga 

incitament driver den ökade efterfrågan. Italien är en framstående marknad från 

vilket bolaget också haft besök ifrån vid anläggningen i Härnösand.  

Givet dagens storlek på företagets orderbok har vi justerat ner vår intäktsprognos, 

avsevärt. I basscenariot beräknas ett motiverat pris om 137 (213) kronor för de 

kommande 6 – 12 månaderna.  Men beslutsprocesserna är långa och ”koncept-

valideringsfasen” som bolaget trots allt befinner sig i tar tid, även om bolaget 

kommit en bra bit på vägen. Storleken på ordrar varierar och skapar därför volatila 

intäkter. Det innebär också att våra prognoser snabbt kan ändras och skapa tvära 

kast i värderingen. 

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2017 2018 2019P 2020P 2021P 

Redovisade nettointäkter 2 27 39 102 153 

Redovisat EBITDA -9 -4 10 47 51 

EV/Sales 60,1x 4,8x 3,8x 1,4x 0,9x 

EV/EBITDA - - 31,8x 3,3x 3,4x 

Källa: Absolicon (utfall) och Jarl Securities (prognoser) 
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Datum: 15 mars 2019 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: Absolicon Solar Collector AB 

Lista: SPOTLIGHT 

Vd: Joakim Byström 

Styrelseordförande: Olle Olsson 

Marknadsvärde: 127 MSEK 

Senast: 92,2 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 

verkningsgrad. Det skapar en tydlig 

konkurrensfördel. Solar Keymark-certifiering 

är en kvalitetsstämpel.  

 

Marknaden växer inom industrisegmentet. 

Med en referenslina på plats i Sichuan bör 

och försäljningen av fler linor underlätta i 

Kina. 

 

Nya intäkter i form av försäljning av 

insatsvaror bör kunna lyfta intäkterna under 

2019. 

 

Bolaget är aktiva på ”rätt” marknader som 

driver tillväxten inom SHIP.  

 

Företaget har en intressant affärsmodell med 

förutsättningar för höga marginaler genom 

licensintäkter.  

 

Risker och 

svagheter: 

Tillväxten i den underliggande marknaden 

drivs till stor del av politiska beslut. Vänder 

de politiska vindarna kan nya mindre fördel-

aktiga förutsättningar uppstå.  

 

Intäkter är svåra att prognostisera med kort 

historik, varierande orderstorlek och 

begränsad insyn i försäljningsprocesserna.  

 

En nyemission går inte att utesluta. 
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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. Basen kompetens har stärkts med 

delförvärvet av Solar++. 

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 31 december 2018 en kassa om 7,7 

miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verk-

samheten är negativt. En nyemission går inte att utesluta. 

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 levererat en av 

kunden godkänd produktionslina som bör ge intäkter från 

försäljning av insatsvaror. Med en referenslina på plats i 

Sichuan bör försäljningen av fler linor underlättas i Kina. 

Bolaget har avtal med en distributör i Indien som är en 

marknad på frammarsch. Här finns även en 

avsiktsförklaring om försäljning av en produktionslina på 

plats. Nyligen hade bolaget besök av potentiella köpare 

från Italien, som likt Kina och Indien är växande marknader 

för solvärme till industriella processer. Bolaget har 

historiskt gått med förlust men det finns goda möjligheter 

redan innevarande år. 

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  

 

Långa beslutprocesser och variation av ordervärden 

skapar volatilitet i intäkterna liksom prognoser och 

värdering. Konkurrensen är omfattande och kan tillta. 

Politiska beslut kan snabbt rita om kartan. Potentiellt 

fallande energipriser (fossila bränslen) minskar 

lönsamheten för solvärme och hämmar därmed 

investeringsviljan. En nyemission går inte att utesluta.  

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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2018, ett rekordår 
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. Bolaget är i ett tidigt skede och har ingen 

stabil bas av kunder eller intäkter. Tekniken har dock framtiden för sig och bolaget 

har flera referensanläggningar och bygger samtidigt en bas av pilot-anläggningar 

för konceptvalidering inom olika tillämpningsområden, då främst till industrin. 

2018 var dock i viss utsträckning ett genombrottsår för Absolicon som sålde sin 

första produktionslina för solfångaren T160. Denna försäljning genererade också 

bra intäkter om totalt 19,5 RMB, motsvarande cirka 25 miljoner kronor, varav 95 

procent togs upp i räkenskaperna 2018. På helåret uppgick de totala 

nettointäkterna till 26,6 miljoner kronor, vilket var i linje med våra prognoser om 26 

miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på minus 5,6 miljoner kronor vilket var 

klart bättre än väntat om minus 11,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av 

att bolaget inte tagit några kostnader för framtida leveranser.  

Aktien har trots ett rekordår pressats. En bakomliggande förklaring är rimligtvis att 

orderboken som per den 31 december 2018 var förhållandevis är tom. Intäkter 

under de kommande kvartalen kommer dock inte att utebli. Det då Solar++ redan 

börjat att bära frukt samtidigt som bolaget erhållit et investeringsstöd från Nordic 

Climate Facility för projektet i Kenya.  

Bra förutsättningar att bygga orderbok 
De generella förutsättningarna för bolaget att bygga orderbok är fortfarande goda. 

Detta då det underliggande behovet av att flytta energiförbrukning från fossila 

bränslen till förnybara energikällor fortfarande är högst aktuellt och konverteras till 

verklighet med hjälp av statliga incitament och politik. Däribland Paris-

överenskommelsen med artikel 4.1 som kan tolkas som att nettoutsläpp av 

växthusgaser skall vara noll under andra halvan av detta århundrade.  

Gröna energikällor tar också sakta men säkert mer plats. I rapporten ”Renewable 

Energy Indicators 2017” framgår att investeringar i förnyelsebar energi ökade med 

2,1 procent under 2017. Kapaciteten för Absolicon huvudsakliga vertikal, solvärme 

för industriella processer (SHIP), växte med 21 procent. Det enligt rapporten 

”Global Trends in Renewable Energy Investments 2018”, Frankfurt School-UNEP 

Centre/BNEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En solfångares uppgift är att ta tillvara på 
solens energi i form av värme. Det är 
således ett grönare alternativ till fossila 
bränslen. Typiska användningsområden 
inkluderar bland annat att värma vatten, 
driva generatorer för elektrisk energi eller 
skapa ånga och 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. 

Absolicon 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 och fjärrvärme. 
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Finansiella incitament som statliga bidrag och stigande stigande priser på fossila 

bränslen är två faktorer som i stor utsträckning styr investeringsbeslut. Nedan 

visas prisutvecklingen för olja, kol och naturgas. Som framgår handlas samtliga i 

en stigande trend sedan januari 2016.  

Bränslepriser 

 

Bild: Absolicon 

 

Utöver de generella förutsättningarna har bolaget mycket på gång som ligger och 

puttrar. Flera diskussioner pågår med aktörer på växande marknader runt om i 

världen. En av de kanske mest intressanta projekten som kan leda till ytterligare 

intäkter är produktionslinan i Kina. 

Godkänd produktionslina bör ge nya intäkter… 
Leveransen av tidigare nämnda produktionslina till New Heli Energy (NHE) i Kina 

har med vissa förseningar gått enligt plan. Linan som nu är godkänd av köparen 

har en produktionskapacitet om något över 100 000 m2 solfångare per år, vilket 

överträffade kundens initiala förväntningar.  

NHE är kan nu börja sälja och producera solfångare av typen T160 och 

diskussioner med potentiella köpare är redan initierade. När NHE säljer solfångare 

av typ T160 kommer Absolicon med all sannolikhet att få ordrar av insatsvaror som 

används vid produktion av T160. Absolicon har sedan tidigare investerat i 

underleverantörer för produktion av högkvalitativa men samtidigt billiga 

insatsvaror. Givet det fortsatt växande intresset för solvärme för industriella 

processer i Kina räknar vi med att Absolicon erhåller totalt två beställningar av 

insatsvaror under 2019. I basscenariot uppgår värdet på dessa till drygt åtta 

miljoner kronor som räknas av under 2019. Bruttomarginalen på försäljning av 

insatsvaror antas ligga runt 15 procent. Till detta skall nämnas att bolaget erhållit 

ett finansiellt stöd om 0,9 miljoner kronor för att vidare utveckla kvalitén på sina 

solfångarens täckglas. 

Licensintäkter på de producerade solfångarna är ytterligare en intäktskälla i 

affärsmodellen för försäljning av produktionslinor. Licensintäkter bör över tid kunna 

skapa goda marginaler för Absolicon som har haft flera intressenter på plats vid 

produktionslinan i Härnösand. Däribland en grupp från Italien, vilket är ett land som 

under senare år tillsammans med bland annat Kina, Indien och Oman varit ledande 

inom byggnation av solvärmeanläggningar för industriella processer.  
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Som bekant finns sedan tidigare två avsiktsförklaringar på plats för nya 

försäljningar av produktionslinor, varav en potentiell köparna finns i Indien och en i 

Kenya. Enligt bolagets ledning finns också kapacitet inom organisationen och hos 

leverantörer att leverera två produktionslinor parallellt till två olika köpare. 

Beslutsprocesserna är samtidigt långa. Vi räknar i basscenariot med att bolaget 

säljer ytterligare en produktionslina under 2019. Det genererar en total intäkt om 

27,3 miljoner kronor varav hälften han räknas av under 2019  

Delförvärvet av Solar++ börjar redan bära frukt 
I slutet av november 2018 slutfördes förvärvet av 50 procent av aktierna i 

Saravanos Solar++ (Solar++) som utvecklar soldriven processutrustning till 

industrier. Med denna affär har bolaget bland annat fått tillgång till utökad 

kompetens, utökade säljresurser och ett stort kontaktnät inom industrin, främst i 

Grekland. Strax efter förvärvet fick Solar++ en order av en pilot på världens kanske 

första industriella indunstare med en solvärmd förångringsprocess. Värdet på 

ordern uppgår till 0,45 miljoner euro (cirka 4,8 MSEK), varav 50 procent är 

hänförbara till aktieägarna i Absolicon.  

Detta är ett nytt applikationsområde för bolagets solfångare och kan givetvis bära 

frukt om piloten visar sig tekniskt kapabel och ekonomiskt fördelaktig. Vem 

köparen är har inte offentliggjorts. Till detta har Panagiotis Saravanos (vd Solar++) 

identifierat ytterligare en nisch där Absolicons T160 väl möter behoven inom 

industrin. 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 att täckas av Saravanos befintliga medel.  

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. För helåret 2019 modellerar vi med ett totalt intäktbidrag från 

Solar++ om 11,1 miljoner kronor i basscenariot, varav Absolicons andel är 50 

procent.  

Finansiellt stöd för pilotanläggningar i Kenya 
Bolaget har under en längre period bearbetat marknaden i Kenya, delvis via sin 

lokala partner Tealand som levererar sorteringsutrusning och vädringstråg för 

teblad. I december 2018 kunde bolaget meddela att ett finansiellt stöd erhållits om 

totalt cirka 5,3 miljoner kronor för produktion och uppbyggnad av två pilot-

anläggningar samt framtagandet av en finansiell plan för hur termisk solenergi kan 

påverka landets energiförsörjning.  

Jordbruk, med den stora teindustrin, sysselsätter en stor andel av den Kenyanska 

befolkningen och bidrog med cirka 32 procent av landets BNP år 2017. 

Teproduktionen växer och under 2018 ökade denna med 12 procent. Majoriteten 

går på export, bland annat till Pakistan, Egypten och Förenade Arabemiraten.  

Infrastrukturen är dock begränsad vilket gör att den monetära kostnaden att 

transportera bränsle, exempelvis olja och kol, ökar den totala energikostnadsbilden 

markant. Enligt bolaget är den totala energikostnaden för de fabriker som torkar 

teblad i Kenya €30/MWh. Fler industrier drabbas av de dyra totala 

energikostnaderna, vilket ökar det finansiella incitamentet att 
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investera i lokala solanläggningar för att driva processer. Med andra ord är 

möjligheterna stora i Kenya. Med pilotanläggningar och en finansiell plan för hur 

termisk solenergi kan påverka landets energiförsörjning väl på plats stärks också 

Absolicons ”närvaro” och kredibilitet i Kenya. 

Solfångare i världsklass…nu även Solar Keymark-
certifierade 
Fraunhofer ISE är med cirka 1 100 anställda Europas största forskningsinstitut 

inom solenergi. Institutet tillhandahåller en tredjepartscertifiering, Solar Keymark, 

för solenergiprodukter. I samband med certifieringen genomgår produkterna ett 

antal tester för att säkerställa att branschmässiga standarder upprätthålls. 

Testerna genomförs av certifierade organisationer (exempelvis DIN CERTCO) på 

ett antal utvalda laboratorier runt om i Europa. I februari 2019 kunde bolaget 

meddela att T160, som första och hittills enda koncentrerande solfångare, blivit 

Solar Keymark-certifierad. 

Solar Keymark-certifieringen ger bolaget en kvalitetsstämpel på sin solfångare som 

öppnar dörrar. Certifieringen är globalt gångbar även om den är mest accepterad i 

Europa. Inte minst kan denna certifiering vara värdefull vad gäller att bryta sig in på 

marknaden för fjärrvärme.  

Danmark har historiskt varit framstående pådrivare inom detta segment och 

marknaden har dominerats av de plana solfångarna. Silkeborgs är en av Danmarks 

största installationer med (plana) solfångare. Denna installation motsvarar cirka 

157 000 kvm solfångare med en produktionskapacitet om 80 000 MWh solvärme 

per år. Marknaden i Danmark har dock svalnat av. Andra intressanta marknader 

som exempelvis Frankrike blir därför mer aktuella. Men längst gångna i detta 

arbete är bolaget i Österrike och Kina där demonstrationsinstallationer är uppsatta 

till planerade fjärrvärmeanläggningar.  

Även om vägen till en faktisk beställning är lång för bolagets del är detta konkreta 

framsteg för att ta sig in på fjärrvärmemarknaden. Fjärrvärme är ett mycket 

intressant område då volymerna kan bli mycket stora. Vi prognosticerar med att 

produktion till fjärrvärme kommer igång i relativt liten skala under 2021.  

Prognoser och värdering 

Nettointäkter 
Grafen nedan visar antagna totala intäkter på årsbasis i tre olika scenarion. 

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

är mer optimistisk och bear-scenariot mer försiktigt. I samtliga tre scenarion är en 

majoritet av de antagna intäkterna relaterade till försäljning av nya produktionslinor, 

insatsvaror och licensintäkter. Först 2022 tar försäljningen av egenproducerade 

solfångare och produkter under utveckling med Saravanos över som den relativt 

största källan för intäkter i våra prognoser. 

 

 

 

 

 

Bolagets egenutvecklade solfångare, 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. 
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Historiska och antagna nettointäkter på årsbasis, tre scenarion 

 

Källa: Absolicon och Jarl Securities 

 

Prognoserna för redovisade nettointäkter under 2019 är nedjusterade till 39 

miljoner kronor från tidigare 67 miljoner kronor. Det med anledning av värdet på 

den befintliga orderboken. Med detta har vi även tagit ner nettointäkterna under 

hela den prognostiserade perioden. 

Marginaler 
För intäkter relaterade till sålda produktionsanläggningarna har vi antagit relativt 

höga bruttomarginaler om cirka 40 procent. Om dessa marginaler är hållbara över 

tid återstår att se. Rimligtvis kommer prispress på sikt hålla tillbaka marginalerna. 

Som tidigare nämnts modellerar vi med förhållandevis låga bruttomarginaler om 15 

procent på försäljning av insatsvaror. För de egenproducerade solfångarna har vi 

antagit bruttomarginaler om 20 procent. Antagandet är möjligen något konservativt 

om man jämför med sektorn ”Renewable Energy Services and Equipment” där 

genomsnittet ligger på 25 procent. Över tid tror vi dock att bruttomarginalerna 

kommer att minska 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. Det är licensintäkter från producerade solfångare vid sålda produktions-

linor som skapar marginaler väl över branschgenomsnittet i våra scenarion. 

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

 

Källa: Absolicon och Jarl Securities 
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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 en DCF-modell med en jämförelsevärdering i 

ett genomsnitt. Genom denna metod beräknas ett motiverat pris per aktie i 

basscenariot till 137 (213) kronor i basscenariot. I bull- och bear-scenariot är 

motsvarande värde per aktie 240 kronor respektive 54 kronor. Se tabell nedan.  

Motiverat värde per aktie 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

DCF-värdering 49 162 287 

Multipelvärdering 59 113 194 

Motiverat värde per aktie 54 137 240 

Upp-/nedsida relativt senast betalda (92,2 kr) -41% 49% 160% 

        

Implicit EV/Sales 2019P 4,1x 5,6x 5,6x 

Implicit EV/EBITDA 2019P 51,0x 45,9x 41,5x 

Källa: Jarl Securities 

 
DCF-värdering 

Genom att nuvärdesberäkna framtida prognostiserade kassaflöden med en diskon-

teringsränta om 14,7 procent beräknas ett pris per aktie till 162 (231) kronor i 

basscenariot i DCF-modellen. I bull-scenariot är motsvarande siffra 287 kronor och 

i bear-scenariot 49 kronor. Se tabell nedan. 

DCF-värdering 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

Wacc 14,5% 14,5% 14,5% 

Långsiktig tillväxt 3% 3% 3% 

Långsiktig EBITDA-marginal 30% 35% 35% 

Rörelsevärde, EV 61 217 390 

Restvärde av EV 131% 101% 84% 

        

Kassa, dec 2018 8 8 8 

Skuld, dec 2018 1 1 1 

Aktievärde 68 223 397 

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

Värde per aktie, kronor 49 162 287 

Upp-/nedsida relativt senast betalda kurs (92,2 kr) -47% 76% 211% 

        

Implicit EV/Sales 2019P 3,7x 6,6x 6,8x 

Implicit EV/EBITDA 2019P 46,0x 54,4x 49,8x 

Källa: Jarl Securities 

 



 

 

10 
 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

ABSOLICON 
15 mars 2019 

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. Finländska Savosolar är möjligen det bolag som kommer närmast. 

Dock har Savosolar ett par år i ryggen med hög försäljning relativt Absolicon. 

Savosolar är främst stora inom fjärrvärme och har solfångare med hög effektivitet, 

dock på än lägre arbetstemperatur än Absolicons T160.  

På nästa sida visas multipelvärderingen. Som framgår har jämförelsegruppen en 

genomsnittlig EV/Sales-multipel om 5,0x. Denna är baserad på försäljningen under 

de senaste tolv månaderna. Genom att multiplicera den genomsnittliga multipeln 

för jämförelsegruppen med prognostiserad för Absolicons andel av de redovisade 

nettointäkterna under 2019 och sedan nuvärdesberäkna det implicita rörelsevärdet 

får vi ett pris per aktie om 113 (194) kronor i bas-scenariot. I bull-scenariot är 

motsvarande siffra 194 kronor och i bear-scenariot 59 kronor. Se tabell nedan. 
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Multipelvärdering 

            

MSEK Börsvärde Land EV/Sales, RTM     

Xinyi Solar Holdings Ltd 34 429 China 5,0x     

Aurora Solar Technologies Inc 28 Canada 3,3x     

Aventron AG 3 623 Switzerland 9,3x     

Canadian Solar Inc 12 930 Canada 0,8x     

EDP Renovaveis SA 79 324 Spain 7,6x     

First Solar Inc 52 767 United States of America 1,6x     

Encavis AG 8 157 Germany 9,1x     

Indosolar Ltd 109 India 10,4x     

Meyer Burger Technology AG 3 956 Switzerland 0,8x     

Northland Power Inc 31 945 Canada 8,0x     

REC Silicon ASA 1 739 Norway 1,3x     

Real Goods Solar Inc 199 United States of America 0,9x     

R Energy 1 SA 114 Greece 9,3x     

Savosolar Oyj 78 Finland 1,4x     

Sky Solar Holdings Ltd 440 Hong Kong 4,3x     

SolTech Energy Sweden AB 394 Sweden 9,6x     

SunPower Corp 8 635 United States of America 1,2x     

Scatec Solar ASA 9 968 Norway 14,0x     

Sunworks Inc 119 United States of America 0,2x     

Surana Solar Ltd 55 India 1,8x     

    Genomsnitt: 5,0x     

            

      BEAR BAS BULL 

Prognos nettointäkter, 2019P (ABSL:s andel) 16 33 58 

Nuvärde implicit EV 75 149 261 

Nettokassa 7 7 7 

Aktievärde 81 156 268 

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

Värde per aktie 59 113 194 

Upp-/nedsida relativt senast betalda kurs (92,2 kr) -36% 23% 110% 

 Källa: Jarl Securities 

 

Risker 
Med långa beslutsprocesser och begränsad insyn i försäljningsarbetet är våra 

prognoser osäkra. Variation på ordervärde skapar volatilitet i intäkterna vilket 

också kan leda till tvära kast i värderingen. 

Bolagets kassa krymper och en nyemission går inte att utesluta.  

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. Givet den höga konkurrensen har marginalerna pressats. 

Ytterligare prispress går inte att utesluta. 
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Fossila bränslen påverkar efterfrågan. Priset på olja, gas och kol är i en stigande 

trend vilket gör att investeringskalkylerna är lättare att räkna hem. Fallande 

energipriser (på exempelvis olja, gas och kol) kan förskjuta investeringsviljan i 

förnyelsebar energi framåt i tiden.  

De potentiella köparna av anläggningar 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 bolagets marginaler. 

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.  
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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/

