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Skapa värdefulla referenser 

via försäljning och projekt 

Fortsatt negativ pandemipåverkan  

Clean Industry Solutions, tidigare Industrial Solar, omsatte under första 

kvartalet cirka 0,1 miljoner kronor (0,6), vilket motsvarar en minskning 

med cirka 83 procent. Minskningen beror på fortsatt negativ påverkan från 

pandemin, vilket hämmar det internationella säljarbetet. Detta är särskilt 

effektfullt i en bransch som kännetecknas av ordrar med långa ledtider och 

omfattande förhandlingar. De totala intäkterna uppgår till 1,6 miljoner 

kronor (1,1), där övriga rörelseintäkter om cirka 1,5 miljoner kronor kom-

mer från finansiering från FoU-projekt. Resultatet för kvartalet blev -3,8 

miljoner kronor (-1,3). Bolaget hänför den större förlusten till ökade per-

sonalkostnader, både från förvärvet av SolarSpring och pågående FoU-

projekt.  

En ny grupp tar form  

Clean Industry Solutions har förvandlats till en ny företagsgrupp med ett 

bredare erbjudande. Det tidigare fokuset från dotterbolaget Industrial So-

lar på LF-11 Fresnel solfångare har utökats till att omfatta en rad teknolo-

gier och tjänster, såsom vattendestillation, icke-koncentrerande solvärme-

lösningar och solcellsbilsportar. Bolaget ser indikationer på att den nya 

strategin fungerar, vilket i kombination med ett ökat fokus på hemma-

marknaden under pandemin har lett till order i Tyskland. Även om dessa 

fortsatt är små, exempelvis ordern med GIZ på 0,5 miljoner kronor, funge-

rar dessa som referensinstallationer på en konkurrensutsatt marknad. 

Förhoppningen är att bolaget ska kunna nyttja dessa för att nå större avtal 

i och med att marknadsförhållandena förbättras. Det nya dotterbolaget So-

larspring fokuserar på utveckling av industriella vattenreningslösningar, 

baserade på en innovativ membranteknik.   

Bevis på teknik och starkare organisation 

Sammantaget är Clean Industry Solutions fortfarande i ett förkommersi-

ellt skede av sin utveckling. Det gör försäljningssiffrorna i detta skede re-

lativt svåra att dra några slutsatser av. Vad vi däremot kan se är deltagande 

i ett antal offentligt finansierade FoU-projekt, med finansiering under de 

kommande åren som överstiger 2,3 miljoner euro. Detta är både en indi-

kation på den tekniska kunskap som finns inom företaget samt en tidig in-

dikator för framtida efterfrågan.  Efter rapportperioden meddelade företa-

get att Solarspring tilldelades 148 000 euro för deltagande i ERA-NET-pro-

jektet. Dessutom beviljades finansiering på 219 000 euro för projektet Mo-

dulus. Parallellt med detta har bolaget stärkt sin organisation genom både 

anställning av en ny CFO, Jochen Lachnit, samt föreslagit Finn Johnson, 

tidigare ordförande för Volvo, som ny ordförande. Nomineringen av en tidi-

gare ordförande för Volvo till bolaget sänder spännande signaler och vi är 

intresserade av att se hur han kommer att bidra.     
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, msek

2020 2021P 2022P 2023P

Nettoomsättning 2,0 3,6 10,1 25,3

Just. EBITDA -15,2 -19,4 -18,4 -13,7

Just. EBIT -15,9 -20,2 -19,4 -14,9

Just. Resultat -16,0 -20,7 -20,4 -16,4

Just. Vinst per aktie -1,3 kr -1,7 kr -1,7 kr -1,3 kr

Omsättningstillväxt - 149% 81% 179%

EBITDA-marginal -760% -539% -182% -54%

Rörelsemarginal -795% -561% -192% -59%

Vinstmarginal -800% -575% -202% -65%

P/E -3,6 -2,9 -3,0 -3,9

EV/ebit -2,7 -2,1 -2,2 -2,9

P/S 28,8 16,0 5,7 2,3

EV/S 21,54 11,97 4,27 1,71
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Investeringstes 

Stor potential när pandemirestriktioner lättar  

I takt med att restriktionerna från pandemin avtar står Clean Industry So-

lutions inför flera spännande möjligheter. Bolaget kommer kunna åter-

uppta full kommersiell aktivitet vilket förhoppningsvis kommer att leda till 

ökad försäljning under senare delen av året. Därtill finns det potentiellt en 

uppdämd efterfrågan från marknaden som kan leda till högre tillväxt fram-

över. Förvärvet av Solarspring, som offentliggjordes i mars förra året, kom 

vid en tidpunkt då pandemin precis hade börjat. Det innebär att den be-

räknade försäljningsökningen från förvärvet, som omsatte cirka 6 miljoner 

kronor under 2019, har försenats och med största delen kommer att synas 

efter pandemin. Långsiktiga effekter av pandemin kan också gynna bola-

get, då allt större fokus och investeringar läggs på omställningen till gröna 

energikällor.    

Stort belopp av FoU-finansiering inkommande  

Kassaflödet för första kvartalet uppgick till -5,8 miljoner kronor, vilket in-

nebär att Clean Industry Solutions lämnar kvartalet med en kassaposition 

på 14,5 miljoner kronor. Med tanke på att försäljningen fortfarande är re-

lativt blygsam kommer bolaget att kunna säkra verksamheten framåt ge-

nom den finansiering som kommer in från offentligt finansierade FoU-

projekt. Till exempel har projekten Ship2Fair, Friendship och SunBeltChil-

ler en total finansieringsvolym på cirka 2,3 miljoner euro under de kom-

mande tre åren. Detta kompletteras med ett antal andra projekt från vilka 

företaget får finansiering. I nuläget ser detta tillräckligt ut för att säker-

ställa fortsatt verksamhet under året.  

Till förmån för en långsiktig syn  

Det är tydligt att Clean Industry Solutions är ett annat företag nu än det 

var för några år sedan. Med förvärvet av SolarSpring kan bolaget snarare 

ses som ett investmentbolag som innehåller en portfölj av bolag verk-

samma inom gröna teknologi. En möjlig framtida väg skulle kunna vara 

ytterligare förvärv, vilket skulle kunna påskynda tillväxten men skulle be-

höva ytterligare kapitaltillskott. Oavsett så är produktutbudet större nu 

och helhetssynen är något som vi förväntar oss passar industriaktörer väl. 

På lång sikt är det uppenbart att företaget har teknologin och kompetensen 

för att ta marknadsandelar på denna växande marknad. Kostnadseffekti-

vitet är avgörande när man vänder sig till industriella aktörer och den be-

räknade 80-procentiga minskningen av kostnaderna för membrandestil-

lationsproduktion är uppmuntrande. Den planerade flytten till Nasdaq 

First North Growth market kan också resultera i större synlighet och in-

tresse för bolaget. Vi gör vissa förändringar i våra estimat men behåller i 

övrigt vårt motiverade värde relativt konstant på 5,9–7,1 SEK (5,2-7,3). Vi 

ser en stor långsiktig potential i bolaget i en tid då den gröna omställningen 

är viktigare än någonsin. Den främsta triggern ser vi som ökad kommersiell 

aktivitet. Risken i detta skede är fortfarande stor.   

Stärkt erbjudande 
Med förra årets förvärv av SolarSpring erbjuder koncernen nu 

ett brett utbud av tekniköverskridande lösningar för industri-

sektorn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget 

Expanderar i LatAm och Afrika  
Under kvartalet har bolaget gått med i föreningen ARE som 

främjar hållbar, förnybar energi i vattenbristområden.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget  

Triggern ökad omsättning 
Nettoomsättning, 2020-2023P, i miljoner kronor.   

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 
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Prognoser & Värdering 

Omsättning 

Omsättningen för Clean Industry Solutions har varit relativt blygsam de 

senaste åren på 2,2 miljoner kronor 2018, 0,9 miljoner kronor 2019 och 2 

miljoner kronor 2020. Som tidigare nämnts omsatte SolarSpring cirka 6 

miljoner kronor året innan de förvärvades. Det är svårt i detta skede att 

uppskatta potentiella ordervärden framöver då de kan variera kraftigt i 

omfattning. Vi bedömer att kommersiell verksamhet under andra halvåret 

2021 kommer att börja återgå till det normala för Solarspring och att in-

täkterna för 2022 likna året innan förvärvet. Vidare utgår vi från att även 

det andra dotterbolaget, Industrial Solar, kommer att producera ökande 

omsättning under andra halvåret och en återgång till en omsättning på 

cirka 2 miljoner kronor för 2022. Därefter bedömer vi en relativt hög till-

växt på runt 100 procent per årligen. Detta verkar högt, men ökningarna 

kommer från blygsamma nivåer och stöds av potentialen för stora beställ-

ningar i branschen. Med tanke på tillväxttakten för andra företag inom sek-

torn i stort bör detta inte vara orimligt i detta skede. Det innebär att vi an-

tar en omsättning för 2021 på cirka 3,6 miljoner kronor ökar till 10,1 mil-

joner kronor för 2022. På längre sikt ser vi en omsättning på cirka 120 mil-

joner kronor under 2025.  

Kostnader 

Totala kostnader för 2020 uppgick till 17,2 miljoner kronor, exklusive av-

skrivningar om cirka 0,7 miljoner kronor. Den största kostnaden är perso-

nalkostnader på 11,8 miljoner kronor. Under första kvartalet 2021 redovi-

sar bolaget totala rörelsekostnader om cirka 5,4 miljoner kronor. Som 

nämnts ovan kan den största ökningen ses i personalkostnader som ökat 

från 1,4 miljoner kronor första kvartalet 2020 till 3,8 miljoner kronor 

första kvartalet 2021. Vi utgår från stadigt ökande kostnader på cirka 5–

10 procent per år samt ökade bruttomarginaler över tid. Våra antaganden 

ger en justerad EBITDA-marginal vid prognosperiodens runt 38 procent 

och en justerad rörelsemarginal runt 35 procent. 

Värdering 

Efter första kvartalet har vi sett över våra estimat och justerat kostnader 

och omsättning något för kommande åren. Vi fortsätter att anta en mycket 

hög tillväxttakt, motsvarande en CAGR på 141 procent. Med hjälp av ett 

terminalvärde samt en exit-multipel på 4–6 gånger det senaste årets 

EBITDA-resultat gör vi mindre justeringar av vårt motiverade värde som 

nu ligger på 5,9–7,1 kronor per aktie (5,2–7,3). Vi fortsätter att använda 

en hög säkerhetsmarginal för att återspegla den stora osäkerheten i våra 

prognoser. Den mest uppenbara triggern på kort sikt är ökad försäljning 

och accelererad kommersiell aktivitet. Detta kan resultera i en sänkt dis-

konteringsränta samt säkerhetsmarginal, vilket kommer att påverka värde-

ringen. Riskerna är fortfarande stora, men om bolaget lyckas och försälj-

ningen tar fart kan uppsidan bli betydande då börsvärdet just nu är lågt.    

CAGR på 141 procent 
Nettoomsättningsprognoser, 2020-2025P, i miljoner kronor.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Skalbar affärsmodell  
Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, 2020-2023P, i miljo-

ner kronor.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguiden   

 

Motiverat värde på 5,9–7,1 SEK 
DCF-värdering av Clean Industry Solutions.    
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Om Clean Industry Solutions  

Clean Industry Solutions, tidigare Industrial Solar, är ett holdingbolag som 

tillhandahåller nyckelfärdiga och anpassningsbara lösningar för energiför-

sörjning och energieffektivitet för industrisektorn. Bolaget har två helägda 

dotterbolag i Tyskland; Industrial Solar och SolarSpring. Företaget är base-

rat på teknologi som tagits fram vid Fraunhofer Institute sedan 1999. In-

dustrial Solar bildades 2008 och ombildades 2018 med ekonomiskt stöd 

från ägarna till Absolicon. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market un-

der 2019. Bolaget leds av Christian Zahler som VD och Olle Olsson som sty-

relseordförande. 

Företaget vänder sig till industrisektorn. Över lag så har övergången till för-

nybara energikällor inom industrisektorn inte fått samma fart som omställ-

ningen på andra områden. Det har traditionellt funnits hinder till följd av de 

höga temperaturkraven samt bristen på utrustning som uppfyller industri-

ella standarder för livslängd och kostnadseffektivitet. Dessa hinder är inte 

längre ett problem på grund av de kommersiella och tekniska lösningar som 

Clean Industry Solution presenterar, liksom en rad nya finansieringsmo-

deller. Dessa finansieringsmodeller skapar incitament och möjligheter för 

företag att kringgå stora initiala investeringar och kan förbättra och på-

skynda användningen av solenergi i branschen. 

Företaget erbjuder ett brett utbud av anpassningsbara och miljömässigt 

hållbara lösningar för energiförsörjning och underhåll inom industrisek-

torn. Att tillhandahålla nyckelfärdiga lösningar innebär ett helhetsgrepp där 

Clean Industry Solutions hanterar hela projektets livscykel, från inledande 

analys till fullt fungerande system. Detta inkluderar teknik, upphandling, 

konstruktion, underhåll och övervakning. Detta breda utbud av lösningar 

åtföljs av flera viktiga tekniker och system, alla anpassade efter kundens be-

hov.  Företaget kan därmed erbjuda bland annat solcellsinstallationer, kyl-

system, konsultation, underhåll, värmelagring, vattenrening och mycket 

mer. Den breda kompetens som företaget besitter och dess långa historia av 

arbete med förnybara energikällor positionerar därmed Clean Industry So-

lutions som en omfattande leverantör för energieffektivitet, förnybara ener-

gikällor och solvärme. 

Bolaget har ingått ett antal strategiska partnerskap och deltar i flera offent-

liga projekt. Dessa partnerskap och projekt arbetar för att skapa momentum 

i branschen, sänker hindren för kunderna att övergå till grönare energikällor 

och ger värdefull finansiering. Industrisektorn står för en stor del av den 

globala energianvändningen och övergången till grönare energikällor här är 

avgörande. Företaget har fått flera utmärkelser och certifieringar för sin tek-

nologi. 

Företaget är fortfarande ett utpräglat utvecklingsbolag med relativt blygsam 

försäljning. Nettoomsättningen de senaste tre åren har varierat mellan 2,2 

och 0,8 miljoner kronor. Bolaget redovisade en förlust på -13,5 miljoner 

kronor 2020.   

Nyckelfärdiga gröna system 
Clean Industry Solutions erbjuder en rad helhetslösningar för 

ren energi inom industrisektorn.  

 

Källa: Bolaget  

 

Prisbelönad teknologi 
Clean Industry Solutions har vunnit ett antal pris och certifie-

ringar, bland annat Solar Impulse Label och European Solar 

Prize under 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget, Eurosolar 

 

 

Försöker förändra industrin 
Bilder från den nyligen startade marknadsföringskampanjen 
”Don't be a fossil fool". Kampanjen riktar sig till industriella 
aktörer och som belyser behovet av grön energi. Källa: Bolaget 
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Risker 
Bolaget står inför flera risker på både kort och lång sikt. Bolaget befinner sig 

fortfarande huvudsakligen i ett förkommersiellt skede, vilket innebär att in-

täkterna är blygsamma. Teknologin och bolagets kompetens har bevisats 

flera gånger och den större utmaningen nu är att få i gång den kommersiella 

aktiviteten och nå större ordrar. Industriella aktörer är ofta väldigt priskäns-

liga vilket innebär att gröna energilösningar också måste komma ner i pris. 

Befintliga och tidigare kunder är vanligtvis företag som lever på sin "grön" 

image och ytterligare marknadsutveckling och kostnadsminskningar behövs 

för att nå en större del av marknaden. 

Bolaget är också starkt beroende av offentlig finansiering för tillfället, ef-

tersom en stor del av intäkterna kommer från olika FoU-projekt. Även om 

vi fortfarande tror att allmänhetens uppmärksamhet och intresse för gröna 

energikällor kommer att öka de kommande åren utgör detta fortfarande en 

risk för företaget. Förändrade villkor från regeringar och myndigheter kan 

leda till färre projekt eller mindre finansieringsbelopp.  

Kassapositionen som lämnar första kvartalet är cirka 14,5 miljoner kronor. 

Vid denna tidpunkt kommer företaget att kunna fortsätta sin verksamhet 

tack vare finansieringen från forskningsprojekt. Risken finns dock fortfa-

rande att ökade kommersiella insatser kommer att öka bolagets burn-rate, 

vilket innebär att ytterligare kapitalisering kommer att behövas. 

Sammantaget leder detta till en stor osäkerhet i våra prognoser. De beräk-

nade intäktsökningarna är stora och skulle det kommersiella genombrottet 

ta längre tid än väntat kan påverkan på vår värdering bli stor. Sektorn i stort 

stödjer höga värderingar, men vi står fortfarande inför många risker och 

osäkerheter i detta skede av bolagets resa.  
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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 inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

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

sakats 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. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvariga analytiker: 

Nils Hellström & Johan Hellström 

 


