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UPPDRAGSANALYS 

Tillfällig tillväxtsvacka 
– många skäl till optimism 
Svagt första kvartal vid första anblick… 
Ecoclimes första kvartal bjöd på oväntat svag tillväxt. Omsättningen 

minskade med 11 procent organiskt till 30,3 miljoner kronor (34,2). 

Försäljningstappet spillde över på lönsamheten där ebita-resultatet 

försämrades till -1,6 miljoner kronor (2,0), vilket innebar att ebita-

marginalen minskade till -5 procent (6 procent). Den svaga tillväxten 

förklaras i princip uteslutande av att pandemin påverkade den tradi-

tionella installationsverksamheten rejält. Det ska också tas i beak-

tande att första kvartalet i fjol var relativt opåverkat av pandemin och 

att den höga organiska tillväxten under första kvartalet i fjol (+41 

procent) innebar en tuff jämförelsesiffra. 

…men flera positiva tecken under ytan 
Vid en närmare analys kan dock flera tecken som ger skäl för opti-

mism skådas, inte minst inom Ecoclimes mest spännande områden: 

Evertherm respektive Automation. I dessa segment var den organiska 

tillväxten 37 respektive 51 procent under första kvartalet, vilket illus-

trerar det fortsatt stora intresset för produkterna. Ecoclimes starka 

finansiella ställning efter vårens emissioner ger bolaget utrymme för 

både en storsatsning på organisk tillväxt, bland annat via en accele-

rerad uppskalning inom Evertherm samt en etablering i Tyskland, 

och kompletterande förvärv. Höga priser på förvärvsmarknaden talar 

dock emot större förvärv i närtid. I spåren av den svaga inledningen 

på året sänker vi våra prognoser för 2021 en aning. Den höga orga-

niska tillväxten inom Evertherm och Automation i kombination med 

det stora investeringsprogrammet gör emellertid att vi höjer våra 

prognoser för 2022 något. 

Rekyl efter kraftig uppgång – värderingen rimlig 
Den kraftiga kursreaktionen på rapporten (-18 procent) ska ses i lju-

set av Ecoclimes starka kursutveckling fram till rapporten – upp cirka 

350 procent på ett år. När aktien nådde dryga 23 kronor i början av 

maj handlades aktien 32 procent över vår riktkurs på 17,50 kronor. 

Signalerna om något förändrad kapitalallokering med ökat fokus på 

organisk tillväxt på grund av höga priser på förvärvsmarknaden tar 

bort en kortsiktig trigger i form av större förvärv, men i ett längre per-

spektiv är det naturligtvis sunt att ledningen inte genomför förvärv 

till varje pris. Ecoclime framstår alltjämt som ett av börsens mest int-

ressanta ESG-case. Kortsiktigt upprepar vi vår riktkurs på 17,50 kro-

nor, men aktien är främst ett bra val till den långsiktiga tillväxt-

portföljen då bolaget går en mycket spännande framtid till mötes. 

Ecoclime 
Rapportkommentar 

Datum 17 maj 2021 
Analytiker Johan Högberg 
  Basfakta  
Bransch Miljöteknik 
Styrelseordförande Peter Nygårds 
Vd Lennart Olofsson 
Noteringsår 2014 
Listning First North 
Ticker ECC B 
Aktiekurs 17,08 kr 
Antal aktier, milj. 45,0 
Börsvärde, mkr 769 
Nettoskuld, mkr* -185 
Företagsvärde (EV), mkr 584 
Webbplats www.ecoclime.se 
*neg = nettokassa  

 
Källa: Refinitiv  

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Ecoclime B OMXSPI Riktkurs

kr
Kursutveckling & Analysguidens riktkurs

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021p 2022p 2023p

Omsättning 140 180 260 325

Ebitda 18 15 39 50

Ebita 12 9 33 43

Rörelseres. (ebit) 6 5 28 38

Nettoresultat 6 4 22 30

Vinst per aktie 0,21 kr 0,09 kr 0,50 kr 0,68 kr

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

Omsättningstillväxt 92,6% 28,6% 44,4% 25,0%

Ebitda-marginal 12,9% 8,3% 15,0% 15,4%

Ebita-marginal 8,8% 5,0% 12,7% 13,2%

Rörelsemarginal 4,3% 2,8% 10,8% 11,7%

Nettoskuld/ebitda* neg neg neg neg

P/e-tal 81,3 192,2 34,3 25,3

EV/ebita 47,4 64,8 17,7 13,6

EV/ebit 97,3 116,7 20,8 15,4

EV/omsättning 4,2 3,2 2,2 1,8

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
*neg = nettokassa
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Investeringstes 

Balanserad klimatteknikkoncern 
Ecoclime har via en förvärvsresa 2017–2020 gått från ett rent pro-

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

intäktsben (se diagram). Förvärven av ett par installationsbolag har 

visserligen sänkt Ecoclimes lönsamhetspotential något, men har sam-

tidigt ökat sannolikheten att bolagets kärnprodukter ska nå kommer-

siell framgång samt minskat risken i aktien. 

Betydande tillväxtpotential inom kärnprodukterna 
Koncernens kärna; Evertherm-produkterna inom cirkulär energi 

samt komfortpaneler för förbättrat inomhusklimat på kontor, verkar 

i högintressanta segment som sannolikt går en ljus fram till mötes. 

Båda adresserar miljardmarknader i ett läge där intresset för klimat-

positiva investeringar aldrig varit större. Säljoffensiven inom cirkulär 

energi som inleddes under andra halvåret 2020 har redan givit 

mycket goda resultat och vi ser stor potential framåt när Ecoclime 

också börjar titta på utlandsexpansion, inledningsvis i Tyskland. 

Automationsverksamhet växer ~50% per år 
Ecoclimes förvärv av SDC 2018 framstår alltmer som ett riktigt fynd. 

Fastighetsautomationsbolaget uppvisar imponerande organisk till-

växt och dess IoT-plattform ligger helt rätt i tiden givet ökat fokus på 

energieffektivisering i fastighetsbranschen. Affärer till serverhallar åt 

ett globalt webbtjänstföretag överstiger bara de 100 miljoner under 

de senaste åren och potentialen är betydande när fastighetsbranschen 

i stort går i samma riktning och ökar fokus på energieffektivisering. 

Regleringar kan skapa betydande efterfrågan 
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 som 

förbrukar cirka 40 procent av världens energi. Ecoclime är med sina 

energibesparande produkter perfekt positionerat för att komma ut 

som en vinnare på en sådan utveckling. En EU-reglering som gynnar 

bolaget är den kring individuell energimätning i flerbostadshus, där 

ägare av äldre, energislukande fastigheter, kan komma runt reglerin-

gen genom att investera i Ecoclimes system. 

Fortsatt lågt värderad 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 värderas alltjämt mer 

i paritet med Instalco (installation) som Systemair (ventilation). I 

våra ögon förtjänar Ecoclime att värderas högre givet bättre tillväxt-

utsikter samt bättre lönsamhetspotential. 

Diversifierat med tre ben 
Omsättningsfördelning 2020 

 
Källa: Bolaget 

Explosiv tillväxt inom automation 
Omsättning (Mkr) för dotterbolaget SDC Automation 

 
Källa: Bolaget, AllaBolag.se, Analysguiden 
Not: Orange linje är exponentiell trend: 51%/år 

Värderas lågt relativt sektorn 
EV/sales 2022p för Ecoclime & en grupp jämförelsebolag 

 

Källa: Refinitiv, Analysguiden (Ecoclime-prognosen) 
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Prognoser och värdering 

Förvärvscaset kortsiktigt försvagat 
I förra analysuppdateringen skissade vi på ett troligt scenario där 

Ecoclime via vårens nyemissioner hade möjlighet att gå på en ordent-

lig förvärvsoffensiv under 2021. I rapporten för det första kvartalet är 

dock vd Lennart Olofsson tydlig med priserna på förvärvsobjekt ske-

nat, vilket gör att bolaget sannolikt avstår från större förvärv i det kor-

ta perspektivet och i stället fokuserar på mindre förvärv samt inve-

steringar i organisk tillväxt. 

Kortsiktigt hade aktiemarknaden förmodligen uppskattat om Eco-

clime genomfört något större förvärv, men i ett längre perspektiv är 

det naturligtvis sunt att ledningen inte överbetalar för installations-

bolag för att kortsiktigt blidka en kortsiktig aktiemarknad. Noterbart 

är dock att vd Lennart Olofsson i vd-ordet ändå tycks räkna med 

några förvärv i år: 

”Till årets slut är planen att vi framförallt ska ha ökat den organiska 

tillväxten inom det cirkulära affärsområdet kraftigt och även gjort 

några ytterligare förvärv.” 

Den stora nettokassan på 185 miljoner ger Ecoclime utrymme att bå-

de genomföra några mindre kompletterande förvärv och samtidigt 

investera stort i en organisk offensiv inom framför allt Evertherms 

system för utvinning av energi ur spillvatten. 

Organisk offensiv på glödhet marknad 
Under våren har Ecoclime levererat mer detaljer kring bolagets 

tillväxtoffensiv inom Evertherm i Sverige och Tyskland. Nedan har vi 

summerat nyhetsflödet i korthet: 

19 mars: Den sista delen av kapitalanskaffningen är slutförd, vilken 

totalt sett inbringar cirka 200 miljoner kronor. Ägarlistan har stärkts 

väsentligt med bland annat Carnegie Fonder, Cliens Kapitalförvalt-

ning, Nordic Cross, Hamberg Förvaltning och Svea Fastigheter. En 

del av kapitalet öronmärks för en satsning på Evertherm i Tyskland 

med fokus på bostadssektorn. Bolaget har en agent i Stuttgart. 

* 23 mars: Aviserar rekrytering av Marcus Sandlund som ny vice vd 

och chef för affärsområde Cirkulär energi. Marcus Sandlund tillträder 

senast 16 juni och har en bakgrund på såväl Skanska som NCC. 

* 14 april: Försäljningsoffensiven inom Evertherms SEW-system 

har resulterat i en snabbt ökande efterfrågan. Bolaget justerar upp 

nivån för Evertherms orderingång och föreskrivningar under 2021 

från tidigare budgeterade 20 miljoner kronor till 40 miljoner. För 

2022 höjs budgeten från 50 till 100 miljoner kronor. 

Tillfälligt hack i tillväxtkurvan 
Organisk tillväxt 2019-Q1 2021 

 
Källa: Bolaget. 
Fotnot: Ecoclime redovisade inte organisk tillväxt på kvartals-
basis under 2019. 
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* 26 april: Ecoclime etablerar ett industrisegment inom Cirkulär 

energi. Studier har visat att bolagets Evertherm-system för energi-

återvinning inte bara lämpar sig för fastigheter, utan även kan göra 

stor nytta i industriella processer. Vad vi förstår är det livsmedels-

industrin som är i fokus i ett första skede. Totalt sett finns potential 

till en energieffektivisering på 15 TWh årligen i Sverige, enligt bola-

gets beräkningar. 

* 5 maj: Styrelsen i Ecoclime klubbar ett investeringsprogram i 

dotterbolaget Evertherm om cirka 70 miljoner kronor. Via en accele-

rerad uppskalning i Sverige och en etablering i Tyskland är målet att 

bolagets produkter från 2025 ska återvinna och leverera 100 GWh 

förnybar energi. 

* 11 maj: Bolaget levererar mer detaljer kring investeringsprogram-

met. Ecoclimes fabrik i Vilhelmina i Västerbotten kommer att byggas 

ut med 2 100 kvadratmeter och 35 nya medarbetare ska anställas, 

varav 25 vid fabriken. 

Sänkta prognoser 2021 – höjda prognoser 2022 
Den svaga inledningen på 2021 gör att vi justerar ner våra prognoser 

för helåret. Vår bild är att den svaga inledningen på året enbart hand-

lar om negativa effekter från pandemin kopplat till den traditionella 

installationsverksamheten som Ecoclime de senaste åren förvärvat. 

Att de i vårt tyckte mest spännande områdena (Evertherm och Auto-

mation) växte organiskt med 37 respektive 51 procent stärker bilden 

av att första kvartalet enbart var ett tillfälligt hack i den långsiktiga 

tillväxtkurvan för koncernen. I takt med att vaccinationerna rullar på 

under andra och tredje kvartalet räknar vi med att Ecoclimes omsät-

tning i installationsaffären normaliseras och att lönsamheten mot 

slutet av året åter närmar sig det finansiella målet vid 15 procents 

ebitda-marginal. 

För 2022 justerar vi upp våra prognoser något i spåren av den mycket 

höga organiska tillväxten inom Evertherm och Automation samt den 

organiska tillväxtoffensiven. 

Vi noterar att Ecoclimes omsättning proforma 2020 var cirka 160 

miljoner kronor, varav den snabbväxande automationsverksamheten 

stod för 50 miljoner. Under första kvartalet fortsatte Automation att 

växa med drygt 50 procent, vilket varit den trendmässiga tillväxten i 

flera år. 

Samtidigt växer Evertherm med 37 procent organiskt redan innan 

investeringsprogrammet, och den budgeterade volymen för 2022 på 

100 miljoner kronor motsvarar en ökning med 150 procent jämfört 

med budgeten för 2021 (40 miljoner). Addera några mindre förvärv i 

år (ingår inte i våra prognoser) och det är inte alls orimligt att Eco-

clime nästa år omsätter uppåt 350 miljoner kronor. 
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Upprepar riktkurs 17,50 kronor 
Vår förra riktkurs utgick ifrån snittmultipeln på ett genomsnitt av 

Nibe (organisk snabbväxare, förvärvsmaskin och klimatvinnare), 

Instalco (förvärvsintensiv installationskoncern) samt Systemair 

(stabilt växande ventilationskoncern). Givet pandemieffekterna på 

2021 framstår en värdering utifrån 2022-förväntningarna som mer 

relevant. Jämförelsetrion handlas i genomsnitt till ev/sales på ~2,7 

på konsensusprognoserna för 2022, enligt Refinitiv. 

Det skulle ge en kurs på cirka 19,70 kr för Ecoclime, vilket med en 

småbolagsrabatt på 15 procent landar på 16,75 kr – i princip där kur-

sen står i dag. 

Tittar vi istället på nyckeltalet ev/ebit för 2022 och viktar jämförelse-

bolagen likadant landar de på ev/ebit 22,8 i snitt, enligt konsensus-

prognosen från Refinitiv. Mot det ska ställas att Ecoclime handlas till 

ev/ebit 20,8 på vår prognos för 2022. Om Ecoclime värderades i linje 

med snittet för jämförelsebolagen skulle kursen stå i cirka 18,30 

kronor. 

Optimisten noterar att Ecoclimes kärnverksamheter levererar väldigt 

hög organisk tillväxt för tillfället och möter utmärkta långsiktiga 

tillväxtutsikter samtidigt som den starka balansräkningen och lednin-

gens uttalanden ändå indikerar några förvärv under året. Det öppnar 

för positiva överraskningar. Den mer skeptiske är oroad över att stor-

satsningen på organisk tillväxt kortsiktigt riskerar att tynga lönsam-

heten om efterfrågan inte skulle utvecklas som förväntat. 

Vi upprepar vår riktkurs på 17,50 kronor, men ser utrymme för en 

uppjustering under året om alla bitar faller på plats. 

Tidigare analyser 
Q4-uppdatering 2020 – 26 februari 2021 (kurs 14,45 kr) 

Riktkurs 17,50 kr (uppnådd 16 mars 2021) 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

ecoclime-tillvaxtbolaget-gar-mot-ny-forvarvsoffensiv  

Q3-uppdatering 2020 – 20 november 2020 (kurs 10,35 kr) 

Riktkurs 13,50 kr (uppnådd 8 januari 2021) 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

ecoclime-rabattvarderad-klimatvinnare  

Q2-uppdatering – 31 augusti 2020 (kurs 10,40 kr) 

Riktkurs 12,50 kr (uppnådd 10 september 2020) 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

ecoclime-hojd-riktkurs-efter-imponerande-kvartal  

Q1-uppdatering – 20 maj 2020 (kurs 6,30 kr) 

Riktkurs 8 kr (uppnådd 9 juli 2020) 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

ecoclime-stor-varderingsrabatt-pa-klimatteknikbolaget  
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Risker 
Den snabba uppvärderingen av Ecoclime har gjort att investerarnas 

säkerhetsmarginal på nedsidan minskat. Om bolaget inte lever upp 

till de alltmer uppskruvade tillväxtförväntningarna finns i dag en 

större fallhöjd i aktien. 

Ledningens offensiva tillväxtstrategi, med såväl förvärv som en orga-

nisk offensiv inom kärnprodukterna, kan visa sig riskabel om efter-

frågan inte utvecklas i linje med förväntningarna. Integration av för-

värv medför alltid risker. 

Ecoclime har i dag en god produktionskapacitet inom kärnprod-

ukterna och möter ett kraftigt ökat intresse för produkterna. Utma-

ningen ligger snarare i att via förvärvade installationsbolag och part-

ners sälja och få ut produkterna eftersom det ofta måste ske som en 

totalentreprenad, vilket innebär en mer komplex leverans. 
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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 
 


