
 

 

Teknikbolag 
på rätt väg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sammanfattning Q1 2020 
 
Rapporten för det första kvartalet 2020 visar att Cell Impact är på 
rätt väg. Tack vare en löpande produktion av flödesplattor under 
hela perioden ökade omsättningen väsentligt till 7,1 Mkr (2,5). 
Samtidigt ökade rörelsens kostnader. Förstärkningar av 
nyckelkompetens bidrog till en ökning av personalkostnaderna 
samtidigt som företaget befinner sig i en expansiv fas att öka 
produktions- och leveranskapaciteten för kommande år. 
Rörelseresultatet uppgick till -11,1 Mkr (-9,2).  
 
Cell Impact påverkades också positivt av att vissa projektordrar 
som erhölls under 2019 bidrog till försäljningen under första 
kvartalet 2020. Under perioden fick bolaget ytterligare order från 
den japanska samarbetspartnern NKC. 
 
I dagsläget producerar och levererar Cell Impact enligt den plan 
som gällde innan Covid-19 kom att påverka hela världsekonomin. 
Om så krävs har bolaget höjt beredskapen för 
kostnadsanpassningar vid behov och har möjlighet till anpassning 
av arbetstider. Den pågående pandemin kommer sannolikt 
medföra en viss tidsförskjutning innan marknaden tar fart. Det 
som, å andra sidan, talar för ett eventuellt snabbare genombrott 
för bränslecellsmarknaden är att klimatdiskussioner i spåren av 
Corona kan påskynda en omställning från fossila bränslen till en 
mer miljöanpassad teknologi, med minskade utsläpp. 
 
Cell Impact har tidigare kommunicerat kring finansiella mål – 
försäljningstillväxt och EBITDA-marginaler. Dessa mål ligger fast. 
Våra prognoser för 2021–2023 reflekterar såväl en ökad 
omsättning som förbättrade marginaler. 
 
 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden. 

 

Mkr 2018 2019 2020p 2021p 2022p 2023p
Omsättning 6,6 11,9 39,1 112,0 185,0 261,0
EBITDA -41,2 -42,7 -30,1 6,8 13,6 29,5
Resultat e finansnetto -44,6 -48,4 -37,3 -1,4 4,2 19,1

V/A, kr neg neg neg neg 0,09 0,42
P/E n.m. n.m. n.m. n.m. 204 45
EV/EBITDA n.m. n.m. n.m. 127 64 30
Direktavkasning, % n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
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Datum: 18 maj 2020 
Analytiker: Catarina Ihre, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: Cell Impact AB (publ) 

Lista: Nasdaq First North Growth Market 

Vd: Pär Teike 

Styrelseordförande: Robert Sobocki  

Börsvärde 777 Mkr 

Kurs: 17,10 (15 maj) 

Kort om bolaget: Cell Impact har utvecklat en unik teknologi för 
formning av flödesplattor till bränsleceller för 
vätgasdrift. Marknaden utgörs i dagsläget primärt 
av självständiga tillverkare av bränsleceller och  
fordonsindustri. Bränslecellsmarknaden står inför 
ett kommersiellt genombrott drivet bland annat av  
allt högre krav på minskade utsläpp. En viktig 
anledning till att bränslecellsmarkanden ännu inte 
har slagit igenom är en förhållandevis hög kostnad 
för produktion och brist på tankstationer. Cell 
Impacts teknologi för tillverkning av flödesplattor 
medger en betydande minskning av produktions-
kostnader vilket gynnar konkurrenskraften gent-
emot konkurrerande, etablerade teknologier. 
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Investment case och prognoser 
 
En stor del av Cell Impacts framtida värde bygger på en positiv 
utveckling av bränslecellsmarknaden. Bolaget är nu redo att ta 
steget från utvecklingsbolag till kommersiell produktion och är väl 
positionerat på marknaden. Teknologin är på plats och Cell 
Impact kan på ett kostnadseffektivt sätt serietillverka 
kundspecifika flödesplattor för bränslecellsindustrin. Samtidigt 
bedöms behovet av ytterligare extern finansiering vara begränsat 
efter fjolårets kapitaltillskott, även om ytterligare tillskott för att 
finansiera en expansion av verksamheten inte kan uteslutas 
under kommande år.  
 
Det finns en avsevärd potential för en uppvärdering av aktien, 
givet att bolaget lyckas i sin satsning att nå marknadsacceptans. 
Om bränslecellsmarknaden når de nivåer som branschen 
prognosticerar finns goda möjligheter för såväl serieförsäljning 
till bränslecellstillverkare och till fordonsindustrin, som ökad 
försäljning av kundanpassade utvecklingsprojekt. Den primära 
risken, ur ett marknadsperspektiv, är att ett kommersiellt 
genombrott förskjuts i tiden vis-à-vis dagens bransch-
bedömningar.  
 
Under våren 2019 kommunicerade Cell Impact försäljnings- och 
EBITDA mål för de närmaste åren enligt tabellen nedan. Bolaget 
prognosticerar positivt kassaflöde under 2021. 
 

 
 
 
Våra prognoser indikerar att försäljningen under resterande 
2020 successivt kommer att öka från första kvartalets 7,1 Mkr. 
Vi räknar med att tillväxten ökar under prognosperioden. Cell 
Impact rustar för att möta en växande efterfrågan. Vi bedömer 
att de primära riskerna primärt utgörs av eventuella 
tidsförskjutningar av den väntade marknadstillväxten och mer 
bolagsspecifika förseningar i produktion och av leveranser.  
 
Kostnadsnivån har ökat under senaste kvartalen, som en effekt 
av kompetensförstärkning och som en följd av att produktions-
kapaciteten expanderar. Bland annat flyttas tillverkningen till 
större anpassade lokaler under 2020. Vår bedömning är att 
kostnaderna strukturellt har ökat och att nivån under kommande 
år delvis kommer att stiga som en avspegling av ökad aktivitet i 
bolaget.  
 
 
 

Finansiella mål 2019A ~2021 ~2023
Försäljning, Mkr 11,9 100-150 250-300
EBITDA-marginal, % -356  5-10  10-15
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Vi prognosticerar en positiv EBIDA-marginal om 6,1% under 2021 
som stärks till 11,3% under 2023. Vi räknar med ett fortsatt 
negativt nettoresultat och en negativ V/A första delen av prognos-
perioden.  
 
Våra prognoser implicerar en EV/EBITDA om 30x (2023). Hittills 
i år har aktien stigit med omkring 100% vilket kan tolkas som att 
marknaden står inför en uppvärdering av bolaget. Vår 
bedömning är att potentialen inte fullt ut är diskonterad, givet att 
bolaget lyckas i sin satsning inom serietillverkning av flödes-
plattor till bränsleceller och når lönsamhet.  
 
Risknivån bedöms som hög och det finns osäkerhet, dels kring 
tidpunkten för ett kommersiellt genombrott, dels kring 
konkurrenskraften i Cell Impacts teknologi i jämförelse med 
andra, både mer etablerade och potentiella nya teknologier.  
 

Finansiell ställning 
 
Under 2019 genomförde Cell Impact en företrädesemission som 
tillförde bolaget totalt 78,4 Mkr före emissionskostnader. I 
samband med emissionen ställdes teckningsoptioner ut som, vid 
full teckning, tillför ytterligare 37 Mkr under juni 2020. Det tillförda 
kapitalet används till en planerad kapacitetsökning under 2020 
och 2021 samt har möjliggjort ytterligare förstärkningar i form av 
rekryteringar. 
 
I dagsläget är behovet av kapitaltillskott begränsat, men på sikt 
kan inte ytterligare behov av extern finansiering uteslutas för att 
säkerställa en planerad expansion när marknaden växer.  
 
Bolaget har i dagsläget i stort sett inga långfristiga lån, utöver 
mindre leasingavtal. Det lån från Almi om 4 Mkr som togs upp 
under 2015 har amorterats sedan 2017 och återbetalas i sin 
helhet under innevarande år, 2020. Under första kvartalet 2020 
beviljades ett lån från Almi om 5 Mkr. Vidare har Cell Impact under 
kvartalet erhållit ett lånelöfte om 20 Mkr från Östersjöstiftelsen.  
 
Investeringarna uppgick till 12,5 Mkr (8,7) under 2019.  
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Aktien 
 
Cell Impact bildades 1999 och aktien är sedan 2013 noterad på 
First North Growth Market. Generellt bedöms risknivån vara högre 
vid en notering på en oreglerad marknad än vid en notering på 
reglerad marknad. Bolaget har emitterat både A- och B-aktier, där 
A-aktien berättigar till en röst och B-aktien till en tiondels röst. 
Endast B-aktien är noterad. Cell Impact har inte för avsikt att 
föreslå utdelning under de närmaste åren utan eventuella vinst-
medel återinvesteras i verksamheten 
 
Cell Impact har omkring 14 600 aktieägare. Utöver den största 
ägaren, Östersjöstiftelsen, med en ägarandel om drygt 8 procent 
domineras ägarbilden av privatpersoner. Cell Impacts japanska 
samarbetspartner NKC innehar efter en riktad emission under 
2019 2,6% av kapitalet. 
 
I samband med årsstämman 2020 invaldes tre nya ledamöter 
till styrelsen. Robert Sobocki valdes till styrelsens ordförande 
och Börje Vernet och Anna Frick till nya ledamöter.  
 

Marknaden 
 
Flödesplattor är en avgörande komponent vid tillverkning av 
bränsleceller. En bränslecell består av upp till 250 bipolära 
flödesplattor som fungerar som minibatterier. Genom att tillföra 
vätgas och syre i bränslecellen skapas en kemisk reaktion som 
resulterar i alstrande av energi (elektricitet) och värme, och som 
restprodukt; vatten. Elektriciteten kan användas till att driva 
elektriska motorer i t ex fordon och fartyg.  
 
Bränslecellsindustrin genomgår sedan några år en större 
strukturell förändring med internationella samarbeten och 
partnerskap. En drivande faktor bakom förändringen är ökade 
krav kring miljö och minskade utsläpp inom fordonsindustrin. 
 
Under senare år har marknaden för batterier till fordonsindustrin 
växt kraftigt, bland annat tack vare miljömässiga fördelar. 
Batterierna har dock nackdelar som till exempel lång laddningstid 
och är ofta både stora och tunga. Fördelarna med att i stället 
använda bränsleceller för vätgasdrift är en högre energieffektivitet 
jämfört med bilar som drivs av batterier eller fossila bränslen. 
Räckvidden är god och det tar bara några minuter att fylla på 
Utöver personbilsindustrin är bränsleceller väl lämpade för 
kommersiella fordon som lastbilar, gaffeltruckar, bussar och tåg. 
Ett kommersiellt genombrott för bränsleceller kan bidra till 
minskade globala koldioxidutsläpp – en klimatsmart lösning.  
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Det primära hindret för ett marknadsgenombrott för vätgasdrift 
är och har varit en hög produktionskostnad och driftskostnad, 
och behovet av investeringar i ny teknologi hos användaren – 
’barrier-of-entry’. Cell Impacts egenutvecklade teknologi tillåter 
en kostnadseffektiv, miljövänlig volymtillverkning som bedöms 
kunna konkurrera med andra teknologier. Olika externa studier, 
av bland annat Deloitte och Hydrogen Council, påpekar att 
kostnadsnivån för tillverkning av bränsleceller kommer att 
minska väsentligt under kommande år.  
 
Ett antal industrialiserade länder, t.ex. USA, Japan och 
Sydkorea, och i tilltagande utsträckning inom EU, har redan 
idag utarbetat detaljerade planer för energilösningar som är 
baserade på vätgas. Vidare förespråkar aktörer som Toyota, 
Hyundai och Honda ytterligare satsningar för att säkerställa att 
bränslecellstekniken kommersialiseras. Redan idag erbjuder 
bolag som Shell och Total vätgas på ett antal mackar i Europa. 
Nyligen aviserade också Daimler och Volvo avsikten att bilda 
ett gemensamt ägt bolag i syfte att utveckla marknaden för 
bränslecellsdrivna kommersiella fordon.  
 
Cell Impact (baserat på uppgifter från bl.a. US DoE, McKinsey, 
Cell Impact) bedömer att marknaden för bränsleceller kommer att 
växa snabbt under kommande decennium. Från en marknad om 
100 miljoner flödesplattor, motsvarande ett marknadsvärde om 
SEK 5 mdr, under 2022 prognosticeras en tillväxt till 1 miljard 
plattor, eller SEK 30 mdr 2030. 
 
Marknaden för flödesplattor riktar sig primärt mot två huvud-
grupper; tillverkare av bränsleceller till segment utanför 
fordonsindustrin och till fordonsindustrin, som i egen regi 
producerar bränsleceller för personbilar och kommersiella fordon. 
En ytterligare intressant marknad är bränsleceller som kan 
användas inom reservkraft, t.ex. inom sjukvård och mobila nät. 
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Verksamhet och strategi 
 
Cell Impacts affärsidé är att genom en kostnadseffektiv, skalbar 
och miljövänlig produktion leverera större volymer kundspecifika 
flödesplattor med hög prestanda till bränslecellsindustrin. Cell 
Impacts egenutvecklade teknologi är patenterad. Ambitionen är 
att bli en global, ledande leverantör inom området. Efter ett antal 
år av utvecklingsarbete är bolaget nu moget att gå in i en 
kommersiell fas. För att säkerställa tillräcklig produktionskapacitet 
att möta en ökad efterfrågan av flödesplattor flyttar verksamheten 
till en större anläggning under de närmaste åren  
 
Bolaget fokuserar på att öka närvaron hos nyckelkunder i takt 
med att möjligheten till ökad produktion växer. Försäljnings-
tillväxten baseras främst på projekt som syftar till att utveckla 
flödesplattor och som kräver framtagande av kundspecifika 
formningsverktyg, samt försäljning av serietillverkade flödes-
plattor. En viktig pusselbit är det samarbete som Cell Impact har 
etablerat med japanska Nakanishi Metal Works, NKC, och som 
innefattar kommersiellt samarbete för produktion och leverans av 
serietillverkade flödesplattor. 
 
Även om den totala marknaden ännu är i sin linda har Cell 
Impact etablerat sig som en global aktör genom olika 
projektordrar som erhållits under 2019 och 2020. Bolaget riktar 
sig främst mot marknader i Asien (Japan, Sydkorea, Kina) och 
Nordamerika med fokus på fordonsindustrin; utöver personbilar 
så ser man en god potential inom lastbilar, gaffeltruckar, bussar 
och tåg.  
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Resultaträkning 
 

 
 
Källa: Bolaget, Analysguiden. 

 
 
Kvartalsdata 
 

 
 
Källa: Bolaget. 
 

  

Resulaträkning och prognoser, Mkr 2018 2019 2020p 2021p 2022p 2023p
Intäkter 6,6 11,9 39,1 112 185 261
Kostnader -47,8 -54,6 -69,2 -105,2 -171,4 -231,5
EBITDA -41,2 -42,7 -30,1 6,8 13,6 29,5
Avskrivningar -3,2 -4,7 -6,2 -6,8 -7,4 -8,1
EBIT -44,4 -47,4 -36,3 0,1 6,2 21,4
Finansnetto -0,2 -1,0 -1,0 -1,5 -2,0 -2,3
Resultat e. finansnetto -44,6 -48,4 -37,3 -1,4 4,2 19,1
Skatt  -  -  -  -  -  -
Resultat e. slkatt -44,6 -48,4 -37,3 -1,4 4,2 19,1

V/A, kr neg neg neg neg 0,09 0,42

P/E n.m. n.m. n.m. n.m. 204 45
EV/EBITDA n.m. n.m. n.m. 127 64 30
Direktavkastning, % n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.

Kvartalsdata,Mkr Q1.19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20
Omsättning 2,5 4,0 3,5 2,0 7,1
Rörelseresultat  -9,2 -12,1 -9,0 -16,9 -11,5
Rörelsemarginal, % n.m n.m n.m n.m n.m
Resultat .e. finansnetto -9,5 -12,7 -9,0 -17,0 -11,5
Kassaflöde -10,1 -11,6 -8,1 -11,0 -12,8
V/A -0,52 -0,5 -0,2 -0,4 0,25
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Balansräkning i sammandrag 
 

 
 
Källa: Bolaget. 
 

Ägare* 
 

 
 
*Per 31 december 2019 

 
Källa: Bolaget. 

  

Balamsräkning 2018 2019
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 7 085 6 282
Materiella tillgångar 17 097 26 997
Summa Anl. tillgångar 24 182 33 279

Omsättningstillgångar
Varulager 1 161 2 087
Kortfristiga fordringar 4 737 5 758
Likvida medel 8 000 16 913
Summa Oms. tillgångar 13 898 24 758

Summa Tillgångar 38 080 58 037

EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital 19 138 45 053
Långfristiga skulder 1 143 61
Kortfristiga skulder 17 799 12 923

Summa Eget kapital och Skulder 38 080 58 037

Ägare Kapital, % Röster, %
Östersjöstiftelsen 8,1 7,7
Avanza Pension 7,9 7,6
Nordnet Pension 3,8 3,6
Kåre Gilstring 2,9 4,4
NKC 2,6 2,5
Swedbank Försäkring 1,7 1,6
Jan Alfvén 1,4 2,2
Kjell Sonny Eriksson-Påls 1,3 1,3
Lennart Larsson 1,3 1,3
JP Morgan Bank 1,1 1,1
Övriga 67,9 66,7
Summa 100,0 100,0
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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 Catarina Ihre äger inte och får heller inte äga aktier i det 
analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Catarina Ihre 

 

 


