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Stark tillväxt i intäkterna 

och förbättrat resultat 

Rörelseintäkter ökat 198 procent hittills i år 

Clean Industry Solutions redovisar ett tredje kvartal där rörelseintäkterna 

uppgår till 4,1 miljoner kronor (0,3). Nettoomsättningen uppgår till 0,8 

miljoner kronor (-0,3), vilket motsvarar en ökning med 167 procent från 

föregående kvartal. Även om ökningarna kommer från låga nivåer är det 

uppenbart att företagets försäljning börjar ta fart. Den största delen av in-

täkterna är övriga rörelseintäkter, som består av bidrag och subventioner 

från de många FoU-projekt som företaget deltar i. Bolaget redovisar rörel-

sekostnader på 6,5 miljoner kronor (4,4) och redovisar ett rörelseresultat 

på -2,5 miljoner kronor (-4,1). Bolaget redovisar ett justerat resultat för 

kvartalet på -1,1 miljoner kronor (-4,1), efter att engångskostnader på 1,4 

miljoner kronor exkluderats kopplat till bytet av lista till Nasdaq First 

North.  

Stadigt ökande försäljning 

Bolaget har rapporterat att man nått ett antal nya avtal under det gångna 

kvartalet. I den senaste analysen tog vi upp den order som SolarSpring 

nådde med atmosfair för ett vattenreningssystem till ett värde av cirka 0,5 

miljoner kronor. Avtalet har stor potential då atmosfair har signalerat en 

vilja att öka antalet system som köps till 10 årligen, vilket ger ordern ett 

totalt livstidsvärde om cirka 24,8 miljoner kronor under de kommande 5 

åren. Utöver detta har SolarSpring även fått en order från det spanska 

centret för energi, miljö och teknisk forskning på cirka 0,6 miljoner kronor. 

Efter rapportperioden rapporterar SolarSpring även att de fått en order 

från Luleå Tekniska Universitet till ett värde av 0,5 miljoner kronor. Kort 

därefter fick bolaget in en order värd cirka 0,25 miljoner kronor för expe-

rimentella studier av generering av ultrarent vatten i samband med vätgas-

produktion till havs. Ett gemensamt tema bland alla ordrar är att systemen 

levereras till universitet och organisationer som bedriver spjutspetsforsk-

ning, ett tydligt bevis på värdet i SolarSprings teknik och en indikation på 

kommande användningsområden.  

Fortsatt hög FoU-aktivitet  

Företaget fortsätter att delta i en stadig ström av nya FoU-projekt, som in-

nebär både förbättrat tekniskt kunnande samt värdefull finansiering. Un-

der kvartalet beviljades bolaget finansiering på totalt 0,8 miljoner kronor 

för ett projekt om användning av AI inom solenergiteknik. Vidare medde-

lade bolaget efter rapportperioden att Industrial Solar beviljats finansie-

ring om cirka 2,4 miljoner kronor för ett FoU-projekt för att påskynda an-

vändningen av solångproduktion i industriella processer, särskilt i Jorda-

nien men även på andra målmarknader. Vi ser det andra FoU-projektet, 

som syftar till att öka marknadsintroduktionen av solångproduktion, som 

särskilt positivt då det inte bara skapar kassaflöden och ökar expertisen men 

innebär också ökat momentum på marknaden.  
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Prognoser & Nyckeltal, msek

2020 2021P 2022P 2023P

Nettoomsättning 2,0 2,8 9,9 21,6

EBITDA -12,7 -12,5 -10,9 -8,6

EBIT -13,4 -13,3 -11,9 -10,1

Resultat -13,5 -13,8 -12,9 -11,6

Vinst per aktie -1,1 kr -1,1 kr -1,1 kr -0,9 kr

Omsättningstillväxt - 149% 81% 179%

EBITDA-marginal -635% -445% -110% -40%

EBIT-marginal -670% -474% -120% -47%

Vinstmarginal -675% -492% -130% -54%

P/E -2,9 -2,9 -3,2 -3,8

EV/ebit -2,3 -2,3 -2,6 -3,1

P/S 19,2 13,7 3,9 1,8

EV/S 15,47 11,05 3,11 1,43
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Investeringstes 

Kommersiellt momentum ökar snabbt 

Det finns tydliga tecken på ett ökat momentum i koncernens kommersiella 

verksamhet. Särskilt intressant är framgångarna för SolarSpring och de 

många nya ordrar bevisar värdet av förvärvet. Fokus framöver kommer 

sannolikt ligga på att kraftigt öka nettoomsättningen. De ordrar som mot-

tagits hittills har varit relativt små men är ett tydligt första steg i den kom-

mersiella resan. Att flera av avtalen kommer från universitet och i samband 

med forskningsprojekt är ett definitivt plus och ett bevis på bolagets tek-

nologi. Det ökade fokuset på hemmamarknaden i Tyskland kan visa sig 

vara effektivt på lång sikt och en av framgångsfaktorerna för Clean Indu-

stry Solutions kommer att vara att särskilja sig från konkurrensen och se 

till att deras högspecialiserade, holistiska lösningar når ut till rätt typ av 

kunder.   

Intresset ökar för miljöfrågor  

Det ständigt ökande intresset för miljöfrågor och en övergång till gröna 

energikällor verkar till Clean Industry Solutions fördel. Teknologin och 

lösningarna som de tillhandahåller förvandlas långsamt från "nice-to-

have" lösningar till "must-have" -lösningar. De viktigaste positiva resulta-

ten från COP26-toppmötet, nämligen utfasningen av subventionerna till 

fossila bränslen, har stor långsiktig potential för den gröna energisektorn i 

stort. Den övergripande positiva utvecklingen är uppenbar även på bola-

gets hemmamarknad. Regeringsskiftet i Tyskland har hittills lett till regler 

som tvingar nya byggnader att installera solcellssystem från och med 2022. 

Med tanke på att det tyska miljöpartiet sitter i regeringen är det rimligt att 

anta att ännu fler gröna regleringar är på väg, vilket kan skapa förutsätt-

ningar för stark tillväxt för Clean Industry Solutions kommande åren.  

Utvecklas i rätt riktning  

Sammantaget rapporterar Clean Industry Solutions ett stabilt kvartal med 

flera tydliga ljuspunkter. De ökande rörelseintäkterna och de bättre resul-

taten är förmodligen de viktigaste punkterna i rapporten, och det är posi-

tivt att se den fortsatta framgången i de många FoU-projekt bolaget med-

verkar i. Det finns fortfarande viss osäkerhet på marknaden och i och med 

att pandemin nu förvärras igen kan bolaget stå inför tuffare marknadsför-

hållanden igen framöver. Vi anser dock att bolaget är väl rustat för att han-

tera denna situation med tanke på de senaste två åren och det tydligare 

fokuset på hemmamarknaden kommer att mildra eventuella negativa ef-

fekter från pandemin.  

Vi gör små justeringar i våra prognoser efter kvartalet behåller i övrigt dem 

intakta. Fokus de kommande kvartalen kommer att ligga på nya och stora 

kommersiella ordrar. Risker existerar fortsatt och vår värdering bygger på 

prognoser om snabbare tillväxt än vad bolaget historiskt har visat, vilket 

skapar hög osäkerhet. På kort sikt är ökade kostnader och försenat kommer-

siellt genombrott de största riskerna vi ser. Vi sätter ett motiverat värde på 

7,5–8,8 SEK (7,6–8,8) på 12–18 månaders sikt. Trots flera risker så ser vi 

att uppsidan är avsevärt om bolaget uppvisar stark tillväxt.   

Totala rörelseintäkter ökar snabbt  
Rörelseintäkter, Q3 2020 – Q3 2021, i miljoner kronor.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget  

Genomsnittlig burnrate på 3,7 msek 
Kassa och kassaflöde, Q3 2020-Q3 2021, i miljoner kronor.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget   

Positivt EBIT några år bort  
Rörelseresultat, EBIT, 2020-2024P i miljoner kronor.     

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  
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Prognoser & Värdering 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för de tre första kvartalen uppgår till cirka 1,2 miljoner 

kronor (0,8), en ökning med 52 procent från året innan. De totala rörelse-

intäkterna är 7,6 miljoner kronor (2,6), varav cirka 4,9 miljoner är övriga 

rörelseintäkter såsom forskningsbidrag. Vi har tidigare prognostiserat en 

nettoomsättning på cirka 3,6 miljoner kronor i år, vilket innebär att det 

sista kvartalet måste bidra med 2,4 miljoner kronor. Även om företaget 

uppvisat stark utveckling under kvartalet verkar detta högt, särskilt med 

tanke på den förvärrade pandemisituationen. Vi har därför justerat ned 

nettoomsättningen för 2021 till 2,8 miljoner kronor men förväntar oss 

fortfarande en snabb tillväxt under de kommande åren med en CAGR från 

2021–2025 på 143 procent. Vi förväntar oss att bolaget får cirka 7–8 mil-

joner kronor årligen från FoU-projekt under de kommande åren. Progno-

serna är fortfarande förenade med stor osäkerhet och vi kommer sannolikt 

att behöva väsentligt ändra våra prognoser när företaget börjar visa större 

intäktsströmmar. Det är dock uppenbart att de potentiella värdena för 

större projekt i branschen är stora och kraftig tillväxt ser fullt möjlig ut.  

Kostnader 

De totala kostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgår till 17,2 miljoner 

kronor (11,3) för de första nio månaderna 2021. Efter kvartalet har vi gjort 

mindre justeringar i prognoserna genom marginellt öka både varu- och 

operativa kostnader. Sammantaget innebär detta att vi förväntar oss totala 

kostnader om 23,8 miljoner kronor (tidigare 22,6) för 2021. Därtill har 

förändringar gjorts i våra långsiktiga kostnadsprognoser. Vi förväntar oss 

nu att de operativa kostnaderna kommer att öka med 5–20 procent per år 

under prognosperioden och att bruttomarginalerna stabiliseras över tid 

runt 30–40 procent. Vi har tidigare rapporterat resultat på justerad basis, 

endast med hänsyn till nettoomsättningen. För att förenkla processen 

kommer vi att rapportera de förväntade rapporterade resultaten för att 

göra analysen mer sammanhängande med kvartalsrapporterna. För inne-

varande år ser vi ett rörelseresultat på -13,3 miljoner kronor och ett resul-

tat på -13,8 miljoner kronor. Vi förväntar oss att bolaget vänder till lön-

samhet 2024–2025. 

Värdering 

Sammantaget har vi gjort mindre förändringar i våra estimat efter kvarta-

let. Tillväxttakten behålls intakt men mindre förändringar har gjorts i om-

sättningsantagandena. Vi har också justerat våra kostnadsantaganden för 

att återspegla de ökade kostnader vi förväntar oss att företaget kommer att 

ådra sig när försäljningsinsatserna ökar. Till följd av de stora mängderna 

finansiering, i kombination med ökat kommersiellt momentum, har vi 

minskat vår WACC från 15 procent till 12,5 procent för att återspegla lägre 

risk. Detta ger oss ett motiverat värde på 12–18 månaders sikt på 7,5–8,8 

kronor (7,6–8,8). Bolaget ser finansierat ut för några kvartal framåt, men 

nya finansieringsinitiativ kan troligt bli aktuella nästa år. Riskerna är fort-

farande betydande men koncernen ser ändå undervärderad ut i detta skede 

med ett börsvärde per bolag om endast cirka 20 miljoner kronor.  

Väntar oss kraftig omsättningstillväxt 
Analysguidens prognoser för totala rörelseintäkter och nettoom-

sättning, 2021P-2025P, i miljoner kronor.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

EBITDA-positiva från 2025  
EBITDA-resultat och EBITDA-marginal, 2020-2024P, i miljoner 

kronor och procent.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguiden    

 

Motiverat värde 7,5–8,8 kronor  
DCF-värdering av Clean Industry Solutions.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Analysguiden  
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Om Clean Industry Solutions  

Clean Industry Solutions, tidigare Industrial Solar, investerar i självständigt 

verksamma innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar 

industri och en cirkulär ekonomi. De nuvarande två dotterbolagen Indust-

rial Solar GmbH och SolarSpring GmbH erbjuder lösningar för leverans av 

ren energi och rent vatten för industrin. Bolaget noterades på Nasdaq First 

North Stock Market i juli 2021 och leds av Christian Zahler som VD och Finn 

Johnsson som ordförande.  

Industrial Solar GmbH erbjuder produkter och tjänster för den industriella 

energiomställningen. Som en internationellt ledande teknik- och lösnings-

leverantör för projekt för förnybar energi inom industrisektorn tillhanda-

håller företaget teknik och tjänster för lösningar för ren energi och dess pro-

jekt kombinerar teknisk expertis med effektiv teknik som använder energi 

från förnybara energikällor på plats. Förutom sin flaggskeppsteknik – den 

innovativa Fresnel-samlaren som är utformad för industriell processupp-

värmning – erbjuder Industrial Solar även andra tekniker som solceller, sol-

värmesamlare, värmepumpar eller absorptionskylare. Som en ”one-stop-

shop” har Industrial Solar realiserat nyckelfärdiga lösningar för kunder i 

flera branscher. 

SolarSpring GmbH är en utrustningstillverkare av innovativa membranba-

serade vattenreningssystem för industrikunder som antingen syftar till att 

återanvända processvätskor eller där känsliga flytande produkter kräver 

koncentration. Dessutom filtrerar behandlingstekniken värdefulla råvaror 

som guld, silver eller andra kostsamma resurser. Företaget är en pionjär 

inom membrandestillation för industriell avloppsrening. 

Clean Industry Solutions två dotterbolag erbjuder ett brett utbud av anpass-

ningsbara och miljömässigt hållbara lösningar för energiförsörjning och vat-

tenrening inom industrisektorn. Att tillhandahålla nyckelfärdiga lösningar 

innebär ett helhetsgrepp där företagen 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 behov. Den breda kompetens som dotterbolagen besitter och deras 

långa historia av arbete med förnybara energikällor och vattenreningslös-

ningar positionerar därmed Clean Industry Solutions som en omfattande le-

verantör av teknik för en cirkulär ekonomi. 

 Industrial Solar och SolarSpring har ingått ett antal strategiska partnerskap 

och deltar i flera offentliga projekt. Dessa partnerskap och projekt arbetar 

för att skapa drivkraft i branschen, sänker hindren för kunderna att gå över 

till grönare lösningar och ger värdefull finansiering. Industrisektorn står för 

en stor del av den globala energi- och vattenanvändningen och övergången 

till grönare lösningar här är avgörande. Båda företagen har fått flera utmär-

kelser och certifieringar för sin teknik.  

Företaget är fortfarande ett distinkt utvecklingsbolag med relativt blygsam 

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

och 0,8 MSEK. Bolaget redovisade en förlust på -13,5 MSEK under 2020.   

Nyckelfärdiga gröna system 
Clean Industry Solutions erbjuder en rad helhetslösningar för 

ren energi och rent vatten inom industrisektorn. 

 

 

 

 

 

 

Källa: Industrial Solar, SolarSpring 

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 ak-

törer 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. Företaget befinner 

sig fortfarande huvudsakligen i ett förkommersiellt skede, vilket innebär att 

intäkterna är blygsamma. Tekniken och kunnandet har bevisats flera gånger 

och den större utmaningen nu är att skapa den kommersiella dragkraft som 

behövs för att nå större omsättning. Industrisektorn i stort är ofta mycket 

kostnadskänslig, vilket innebär att de lösningar som används måste vara 

lönsamma. Nuvarande och tidigare kunder är vanligtvis företag som lever 

på sin "gröna" image och ytterligare marknadsutveckling och kostnads-

minskningar behövs för att nå en större del av marknaden. 

Bolaget är också för närvarande starkt beroende av offentlig finansiering, då 

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

rande tror att allmänhetens uppmärksamhet och intresse för miljövänliga 

energi- och vattenkällor kommer att öka under de kommande åren, utgör 

detta fortfarande en risk för företaget. Förändrade villkor för regeringar och 

andra organ kan leda till färre projekt eller mindre finansieringsbelopp.  

Bolaget lämnar kvartalet med en kassaposition på cirka 7,5 miljoner kronor. 

Bolaget kan vid denna tidpunkt att kunna fortsätta sin operativa verksamhet 

tack vare de medel som kommer in från forskningsprojekt. Risken finns 

dock fortfarande att ökade kommersiella insatser kommer att öka bolagets 

burn-rate, vilket innebär att ytterligare kapitalisering kommer att behövas. 

Med tanke på kassaflödet under de första nio månaderna kan ytterligare 

finansiering behövas inom en inte så avlägsen framtid.  

Sammantaget leder detta till ett stort antal osäkerheter i våra prognoser. De 

beräknade intäktsökningarna är stora och skulle det kommersiella genom-

brottet ta längre tid än väntat kan effekten på vår värdering bli avsevärd. 

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: 
 


