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UPPDRAGSANALYS 

Stor värderingsrabatt 
på klimatteknikbolaget 
Kraftig tillväxt under Q1 – SDC imponerar igen 
Ecoclime ökade omsättningen med hela 119 procent under första 

kvartalet samtidigt som rörelsemarginalen på ebita-nivå ökade till 

p5,8% (-0,3%). Förvärvade H-Gruppen som konsoliderades vid års-

skiftet var huvudförklaringen till omsättningslyftet, men noterbart är 

att dotterbolaget SDC Automation fortsatte sin fina tillväxtresa med 

hela 68 procents organisk tillväxt under kvartalet. 

Permitteringar p.g.a. covid-19 
Covid-19 hade ingen stor påverkan på det första kvartalet, men 

kommer att påverka Ecoclime från och med andra kvartalet. I kärn-

verksamheten har bolaget pausat merparten av utvecklingsarbetet 

och genomfört 60-procentiga permitteringar. Risken i Ecoclime ligger 

i en relativt skral kassa, 9,4 miljoner kronor vid utgången av första 

kvartalet, och en fortsatt olönsam affär, justerat för aktiverade 

utvecklingskostnader. Utöver kassan har bolaget även tillgängliga 

checkkrediter på 4,1 miljoner. I ett worst case-scenario kan ytter-

ligare kapitalbehov inte uteslutas även om kassaflödet under första 

kvartalet vände upp och var positivt. 

Låg värdering på attraktiv miljöteknik 
Ecoclime framstår som helt missuppfattat på marknaden. Vår 

konservativa summan-av-delarna-beräkning visar att bara dotter-

bolaget SDC kan svara upp mot nästan hela Ecoclimes företagsvärde 

(EV). Till det ska sedan adderas en lönsam installationsaffär med en 

omsättning kring 110 miljoner samt den gamla olönsamma kärnan i 

Ecoclime med högintressanta tillväxtutsikter på sikt. Givet osäker-

heten kring negativa effekter från covid-19 sätter vi riktkursen till 8 

kronor, motsvarande ev/sales ~1,5 2020p. Men håller bolagets fina 

tillväxttrend i sig talar mycket för att det finns stor potential i aktien 

på sikt. 
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 73 150 190 225

Ebitda 8 4 20 30

Ebita 5 -1 15 25

Rörelseres. (ebit) -2 -5 11 21

Nettoresultat -2 -6 8 16

Vinst per aktie -0,09 kr -0,19 kr 0,28 kr 0,56 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt 29,6% 106,3% 26,7% 18,4%

Ebita-marginal 6,2% -0,7% 7,9% 11,1%

Rörelsemarginal -2,1% -3,3% 5,8% 9,3%

Nettoskuld/ebitda -0,7 3,0 0,5 0,0

P/e-tal e.m. e.m. 22,5 11,3

EV/ebita 37,6 e.m. 11,6 7,0

EV/ebit e.m. e.m. 15,9 8,3

EV/omsättning 2,4 1,2 0,9 0,8

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Investeringstes 

Från högriskbolag till mer balanserad koncern 
Ecoclime har via en förvärvsresa 2017–2020 gått från ett rent 

produktbolag i tidig fas till ett mer vertikalt integrerat bolag med flera 

intäktsben. Förvärven av ett par installationsbolag har visserligen 

sänkt Ecoclimes lönsamhetspotential, men har samtidigt ökat sanno-

likheten att bolagets unika produkter ska nå kommersiell framgång 

samt minskat risken i aktien då vinster i de förvärvade bolagen till 

stor del kan täcka upp investeringsbehoven i den gamla kärnverk-

samheten. 

SDC kan motivera nästan hela företagsvärdet 
Ecoclimes förvärv av SDC Automation i maj 2018 framstår alltmer 

som en riktigt bra affär. SDC har uppvisat extremt god tillväxt de 

senaste åren (se diagram) med tvåsiffrig rörelsemarginal. I vår 

konservativa summan-av-delarna-värdering kan SDC ensamt nästan 

svara upp för i princip hela Ecoclimes företagsvärde givet en på 

ev/sales-multipel på 3,0. 

Bevisat starka produkter 
Koncernens kärna; komfortpaneler för förbättrat inomhusklimat på 

kontor samt Evertherm-produkterna inom cirkulär energi, verkar 

båda i högintressanta segment som sannolikt går en ljus fram till 

mötes. Båda adresserar miljardmarknader i ett läge där intresset för 

klimatpositiva investeringar aldrig varit större. Kundlistan med bolag 

som Skanska, Akademiska Hus, Fabege, Atrium Ljungberg och 

Vattenfall vittnar om en stark produktportfölj. 

Klimatregleringar kan driva tillväxt 
I klimatkrisens spår har det satts upp ambitiösa mål på såväl nationell 

nivå som på EU- och FN-nivå. Om dessa ska nås lär det i slutändan 

krävas hårdare regleringar kring energieffektivitet i fastigheter. 

Ecoclime är med sina energibesparande produkter perfekt posi-

tionerat för att komma ut som en vinnare på en sådan utveckling. 

Märkligt låg värdering i het sektor 
I tider då klimatet är i fokus handlas bolag inom energieffektivitet 

(Nibe), förnyelsebar energi (Climeon) och ökad elbilspenetration 

(Garo) till höga multiplar på börsen. Ecoclime har hittills hamnat 

under radarn, men bolagets kraftiga tillväxt såväl via förvärv som 

organisk tillväxt lär inte gå investerarna förbi länge till. I ett längre 

perspektiv ser vi stor potential i aktien från nuvarande nivåer. 

  

Automationsaffär växer urstarkt… 
Omsättning (Mkr) för dotterbolaget SDC Automation 

 
Källa: Bolaget, AllaBolag.se. 

…och koncernen likaså… 
Omsättning (Mkr) 2014–2019 & prognoser 2020–2022 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser). 
Not: Stora förvärvet H-Gruppen konsoliderades 2 jan 2020 
och förklarar en stor del av tillväxten 2020. 

…men värderingen är försiktig 
EV/sales 2020p för Ecoclime & en grupp jämförelsebolag 

 

Källa: Refinitiv, Analysguiden (Ecolime-prognosen). 
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Bakgrund 
Ecoclime noterades på Spotlight Stock Market, då Aktietorget, i 

mitten av februari 2014. Det Umeåbaserade klimatteknikbolaget har 

sin grund i en innovation kring energiabsorbenter som nyttjas som 

komfortpaneler, en energibesparande ventilationsprodukt som ger 

ett förbättrat inomhusklimat på kontor via distribution av 

komfortkyla och värme. Vinsten med ett förbättrat inomhusklimat är 

framförallt förbättrad produktivitet hos hyresgästens personal. 

Produktportföljen har senare expanderat till att inkludera fler 

produkter med fokus på ökad energieffektivitet i fastigheter. En sådan 

är Evertherm SEW, en unik lösning för energiåtervinning från spill-

vatten i fastigheter. Investeringen leder till stora energibesparingar 

och återbetalas på väldigt kort tid. 

Grunden i Ecoclimes unika produkter är den patenterade polymera 

värmeväxlaren ETX som möjliggör återvinning av värmeenergi i 

svåra miljöer, till exempel avloppsvatten och distribution av energi i 

ventilationssystem. Ecoclimes energikollektorer baserade på ETX-

värmeväxlaren kan bland annat åter- och utvinna upp till 95% av 

energin från avloppsvatten, vilket innebär stora energibesparingar för 

fastighetsägare. Samma ETX-värmeväxlare används även i bolagets 

komfortpaneler i ventilationssystemen. 

Under Ecoclimes första år som noterat bolag, 2014–2016, var det ett 

typiskt förhoppningsbolag i tidig fas med en omsättning kring 3–6 

miljoner kronor per år och ett negativt rörelseresultat vid justering 

för aktiverade utvecklingskostnader. 

Efter några år med begränsade försäljningsframgångar drog 

ledningen slutsatsen att tillvaron som produktbolag inte var optimal. 

För att kunna nå ut till slutkunderna, i huvudsak fastighetsbolag, 

behövde Ecoclime sälja kompletta systemlösningar. Ecoclime började 

då söka efter förvärvsobjekt bland installationsfirmor i syfte att bli 

mer vertikalt integrerat. 

2017 förvärvades Flexibel Luftbehandling med en årsomsättning 

kring 40 miljoner kronor och en historisk rörelsemarginal kring 7 

procent. Ett snarlikt företagsförvärv gjordes vid årsskiftet 2019/2020 

då H-Gruppen, som omsätter ~75 miljoner kronor med cirka 6 

procents rörelsemarginal förvärvades. 

Däremellan förvärvades 2018 SDC Automation, ett litet snabb-

växande teknikföretag verksamt inom fastighetsautomation med 

fokus på energieffektivisering. Vid förvärvstillfället SDC omsatte 

cirka 12 miljoner kronor med omkring 4 procents rörelsemarginal. 
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Verksamheten 
Efter de senaste årens förvärvsresa har Ecoclime tre affärsområden: 

Inomhusklimat, Cirkulär energi samt Fastighetsautomation (se 

diagram) där den gemensamma nämnaren är energieffektivisering.  

Ledningens tydliga ambition är att bli en ”one-stop shop” för klimat-

nyttiga lösningar i fastigheter. 

Inomhusklimat 
Bolagets systemlösningar för inomhusklimat baseras på patenterade 

komfortpaneler som integreras med befintliga eller nya ventilations-

system. Produkterna installeras i kommersiella lokaler för distri-

bution av komfortkyla och komfortvärme. 

Bland bolagets referenskunder finns bland annat stora bolag som 

Atrium Ljungberg (fastighetsägare) och Vattenfall (hyresgäst). 

En utmaning i affären är att det är framförallt är hyresgästerna som 

gynnas av det förbättrade inomhusklimatet i form av förbättrad 

produktivitet hos personalen. Det är svårt att se att fastighetsägarna 

ska vara drivande att sådana här investeringar. Ecoclime måste därför 

få hyresgästerna att förstå vinsten i ett förbättrat inomhusklimat så 

att de börjar efterfråga bolagets produkter hos fastighetsägarna. 

Cirkulär energi 
Affärsområdet består till största delen av Ecoclimes Evertherm SEW-

lösning för återvinning av värmeenergi i spillvatten.  

Ecoclime har bland annat visat i ett projekt åt Skanska, en 

bostadsrättsfastighet byggd 2017, att Evertherm SEW kan återvinna 

mer än 90% av värmeenergin i spillvattnet. För fastighetsägarna 

innebär en investering i systemet stora energibesparingar, vilket 

resulterar i ett väsentligt förbättrat driftnetto och därmed ett högre 

fastighetsvärde. En oberoende studie har visat att investeringen kan 

återbetalas på bara drygt ett år. 

Sedan försäljningsarbetet intensifierades i höstas har Ecoclime fått 

beställningar på fyra Evertherm SEW-system från tre av Sveriges 

största bostadsfastighetsägare. 

Givet behovet att minska energiförbrukningen för att nå såväl 

nationella som internationella klimatmål är detta en produkt som 

ligger helt rätt i tiden och med största sannolikhet går en mycket ljus 

framtid till mötes. Produkten riktar sig såväl till nyproduktions-

marknaden som ROT-marknaden. 

 

 

 

Mer diversifierad affär efter förvärv 
Omsättning per affärsområde under Q1 2020 

 
Källa: Bolagets Q1-rapport. 
Not: Stora förvärvet H-Gruppen konsoliderat 2 januari 2020, 
vilket gör fördelningen för 2019 mindre relevant. 
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Fastighetsautomation 
Ecoclimes förvärv av SDC Automation våren 2018 framstår alltmer 

som en otroligt lyckad affär. Under 2018 var SDC:s tillväxt 88 

procent, vilket följdes upp med 65 procent tillväxt i fjol. Order-

ingången på cirka 87 miljoner kronor i fjol och den organiska till-

växten under första kvartalet i år (+68 procent) bådar gott. Under 

första kvartalet översteg EBITDA-marginalen koncernmålet på 15 

procent. 

SDC har utvecklat en egen IoT-plattform (Internet of Things), SDC 

Optima, som gör fastigheter smartare via ökad kontroll över energi-

användning, driftkostnader, komfort och säkerhet. Lägg därtill SDC 

Keyhole, en applikation som möjliggör integration mot i princip alla 

befintliga fastighetssystem. 

Enligt ledningen är SDC unika i det att bolagets plattform är öppen 

och kommunicera med såväl gamla analoga system som nya digitala 

system. Kunderna ska också vara mycket nöjda med SDC:s enkla och 

lättjobbade gränssnitt. 

Styrkan i SDC erbjudande illustreras av att bolaget i mars 2018 tog 

hem ett prestigeuppdrag värt hela 55 miljoner kronor från ”ett av 

världens största molntjänstföretag”. Uppdraget omfattar tre anläg-

gningar på tre olika orter i Sverige. Vem kunden är har inte offentlig-

gjorts av sekretesskäl, men noterbart är att Amazon Web Services 

öppnade tre datacenter i Sverige just 2018 på tre orter: Västerås, 

Eskilstuna och Katrineholm. 

Risker 
Den största risken i Ecoclime ligger i att bolagets resultat inte är 

positivt vid en justering för aktiverade utvecklingskostnader. Skulle 

den nuvarande lågkonjunkturen bli djup och/eller långvarig finns en 

risk att kassaflödena från Ecoclimes lönsamma förvärv (Flexibel 

Luftbehandling, SDC Automation och H-Gruppen) inte kan täcka upp 

för de negativa kassaflödena inom den gamla kärnaffären. Då finns 

risken att bolaget återigen behöver vända sig till kapitalmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

Automationsaffär växer urstarkt 
Omsättning (Mkr) för dotterbolaget SDC Automation 

 
Källa: Bolaget, AllaBolag.se. 
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Värdering 
Ecoclime rusade kraftigt på rapporten för det första kvartalet, men 

aktien har mer eller mindre stått still sedan börsintroduktionen för 

drygt sex år sedan. 

Investerarna verkar ha svårt att veta hur de ska se på Ecoclime givet 

väldigt olika karaktär på bolagets delar. Här finns dels en förvärvad, 

mogen installationsaffär som för tankarna till ett börsbolag som 

Instalco, dels en lönsam och extremt snabbväxande automations-

verksamhet i SDC som tveklöst förtjänar en premievärdering, dels 

den gamla kärnverksamheten med unika energibesparande 

produkter som ligger rätt i tiden men som alltjämt är olönsam. 

Att Ecoclime handlas i dag till ev/sales 1,2 på vår prognos för 2020 

respektive ev/sales 0,9 på vår prognos för 2021 innebär att koncernen 

som helhet värderas ungefär i linje med ventilationsföretaget 

Systemair och installationsföretaget Instalco. Det innebär i våra ögon 

ett för konservativt synsätt. 

En parallell kan också dras till Garo vars verksamhet till drygt tre 

fjärdedelar avser elinstallationsprodukter, en mogen marknad. En 

knapp fjärdedel av Garos affär, E-Mobility, avser den snabbväxande 

marknaden för laddstolpar och laddboxar för elbilar. I mångt och 

mycket på grund av den affären värderas hela Garo till ev/sales 3,0 på 

börsen. 

Med utgångspunkt i den skilda karaktären på Ecoclimes olika delar 

har vi gjort en försiktig summan-av-delarna-kalkyl i ett försök att 

bättre illustrera koncernens inneboende värden. 

  

 

Attraktiv summan-av-delarna-kalkyl
Konservativ värdering av Ecoclimes olika delar

Verksamhet Värde, Mkr Kommentar

SDC Automation 165

Snabbväxare på het marknad (energibesparing, Internet-of-Things) med tvåsiffrig ebit-marginal redan 2018. 
Stark orderingång 2018 (87 Mkr) och skyhög organisk tillväxt under Q1 2020 (+68%). Ebitda-marginalen över 
15% under Q1 2020. Värdering: ev/sales 3x vår omsättningsprognos för 2020 (55 Mkr).

Installationsaffären 48

Avser förvärvade Flexibel Luftbehandling AB (2017) & H-gruppen (2020). 2018 omsatte duon ~114 Mkr med 
ebit på knappt 8 Mkr, motsvarande ~7% ebit-marg. Värdering: Vi räknar mkt konservativt med omsättning på 
100 Mkr och en normaliserad ebit-marginal på 6%. Ebit på 6 Mkr värderas lågt till ev/ebit 8x.

Gamla produktaffären 40

Svårvärderad givet tidig fas. Teknikhöjd, kundnytta, marknadsstorlek & starka referenskunder såsom Skanska, 
Atrium Ljungberg, Vattenfall, m.fl. talar för att betydande värden kan skapas på sikt. Värdering: Vi tar fasta på 
Ecoclimes värdering vid nyemissionerna 2013-2017, innan förvärvsresan, på ~30-50 Mkr.

Summa 253

Ecoclimes EV 174

Källa: Analysguiden.
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Slående är att bara SDC skulle kunna motivera nästan hela Ecoclimes 

nuvarande företagsvärde vid en värdering på ev/sales 3,0. 

Installationsaffären och den gamla produktaffären med komfort-

paneler och Evertherms energibesparande lösningar inom cirkulär 

energi fås i princip ”på köpet”. Och även om SDC:s värdering skulle 

sänkas till ev/sales 2,0 så skulle SDC och installationsaffären nästan 

svara upp mot hela företagsvärdet. 

En låg värdering av Ecoclimes gamla kärna kan vara förståelig ur 

perspektivet att den (1) sett i backspegeln haft svårt att lyfta samt (2) 

alltjämt är olönsam. Mot det ska ställas att det finns tydliga tecken på 

att verksamheten håller på att lyfta i det nya Ecoclime där de 

förvärvade installationsbolagen ger helt andra förutsättningar att nå 

marknaden, samt att positiva kassaflöden i automations- och instal-

lationsaffärerna till stor del kan väga upp kortsiktigt negativa kassa-

flöden i produktverksamheten. 

För långsiktiga investerare ser vi ett mycket intressant case i Ecoclime 

på nuvarande nivåer, vilket skall ställas mot den kortsiktiga osäkerhet 

som covid-19-krisen medfört. Vår försiktiga riktkurs på 8 kronor, 

ev/sales ~1,5 på 2020-prognosen, avspeglar denna osäkerhet. 
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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 Johan Högberg äger inte och får heller inte äga inte aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Johan Högberg 
 


