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UPPDRAGSANALYS 

Spännande tillväxtresa när 
Evertherm växlar upp 
Åter organisk tillväxt, men press på lönsamheten 
Under andra kvartalet vände Ecoclime åter till organisk tillväxt (+3 

procent i årstakt) efter en svacka under första kvartalet (-11 procent). 

Omsättningen under andra kvartalet var 39,8 miljoner kronor (38,8) 

och ebita-resultatet försvagades till 3,0 miljoner (4,2), motsvarande 

en ebita-marginal på 7 procent (11 procent). På ebit-nivå tyngdes 

resultatet av kostnader för tillväxtsatsningen inom Evertherm med 

knappt 3 miljoner och blev svagt negativt vid -0,5 miljoner (3,5). 

Snabb Evertherm-expansion i korten 
Även om Ecoclimes förvärvade installationsbolag alltjämt står för 

huvuddelen av koncernens omsättning, och även om automations-

verksamheten fortsätter att utvecklas starkt, är vår bild att alla blickar 

är riktade mot energisystemet Evertherm som återvinner värme-

energin från spillvatten. Ledningen är tydlig med att intresset för 

Evertherm är enormt och agerar också utifrån det via tidigarelagda 

investeringar i ökad kapacitet. Håller ledningens prognoser dröjer det 

inte länge innan Evertherm är kärnan i Ecoclime och på sikt hägrar 

en mångmiljardmarknad. 

Rabattvärderat ESG-case förtjänar uppvärdering 
Efter Q2-rapporten gör vi bara smärre prognosförändringar. Högre 

kostnader på kort sikt leder till något nedskruvade lönsamhets-

prognoser, medan de tidigarelagda investeringarna i ökad kapacitet 

leder till något högre tillväxtantaganden. Vi ser tydliga drivkrafter för 

stark tillväxt nästa år: det stora intresset Evertherm-systemet i kom-

bination med ökad kapacitet, den starka trenden inom automations-

verksamheten samtidigt som installationsverksamheterna borde 

återhämta sig när pandemin släpper. Ecoclimes starka balansräkning 

med 180 miljoner i kassan ger samtidigt bolaget kapacitet att både 

investera i organisk tillväxt och att genomföra mindre komplet-

teringsförvärv. Första halvårets tillväxtsvacka för koncernen, trots en 

tydligt positiv underliggande utveckling inom Evertherm och 

automation, ser vi som ett bra läge att stiga på i detta högintressanta 

tillväxtcase. Värderingen av jämförelsebolagen visar att ett Ecoclime 

som återgår till hög tillväxt kan värderas upp betydligt. Mer kort-

siktigt justerar vi vår riktkurs på ett års sikt till 20 kronor (17,50). 

Ecoclime 
Rapportkommentar 

Datum 30 augusti 2021 
Analytiker Johan Högberg 
  Basfakta  
Bransch Miljöteknik 
Styrelseordförande Peter Nygårds 
Vd Lennart Olofsson 
Noteringsår 2014 
Listning First North 
Ticker ECC B 
Aktiekurs 17 kr 
Antal aktier, milj. 45,2 
Börsvärde, mkr 769 
Nettoskuld, mkr* -180 
Företagsvärde (EV), mkr 589 
Webbplats www.ecoclime.se 
*neg = nettokassa  

 
Källa: Refinitiv  

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Kursutveckling & Analysguidens riktkurs

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021p 2022p 2023p

Omsättning 140 175 260 350

Ebitda 18 14 39 55

Ebita 12 8 33 47

Rörelseres. (ebit) 6 0 25 39

Nettoresultat 6 0 20 31

Vinst per aktie 0,21 kr 0,00 kr 0,44 kr 0,69 kr

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

Omsättningstillväxt 92,6% 25,0% 48,6% 34,6%

Ebitda-marginal 12,9% 8,0% 15,0% 15,7%

Ebita-marginal 8,8% 4,6% 12,7% 13,4%

Rörelsemarginal 4,3% 0,0% 9,6% 11,1%

Nettoskuld/ebitda* neg neg neg neg

P/e-tal 81,0 neg 38,5 24,7

EV/ebita 47,9 73,6 17,9 12,5

EV/ebit 98,2 neg 23,6 15,1

EV/omsättning 4,2 3,4 2,3 1,7

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

Snabbväxande automationsverksamhet 
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. Den mest snabbväxande verksamheten de senaste åren 

har varit automationsverksamheten som har sin grund i Ecoclimes 

förvärv av SDC 2018, ett förvärv som alltmer framstår som ett riktigt 

fynd. Fastighetsautomationsbolaget uppvisar imponerande organisk 

tillväxt (se diagram) 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. 

Betydande tillväxtpotential inom Evertherm 
Koncernens kärna är dock Evertherm-produkterna som ligger i 

affärsområdet Cirkulär Energi. Bolagets unika lösning för energi-

återvinning ur spillvatten har enorm potential och ligger helt rätt i 

tiden. Med en investering i Evertherm kan fastighetsägare både för-

bättra sitt driftnetto och samtidigt göra en viktig insats för miljön. 

Säljoffensiven inom cirkulär energi som inleddes under andra halv-

året 2020 har redan givit mycket goda resultat och vi ser stor potential 

framåt när Ecoclime också börjar titta på utlandsexpansion, inled-

ningsvis i Tyskland. Det stora intresset på marknaden har fått Eco-

clime att tidigarelägga investeringar i ökad kapacitet och ledningen 

skissar på en explosiv försäljningsutveckling de närmaste åren (se 

diagram). 

Regleringar bidrar till ökad 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. Kraftigt ökad efterfrågan på 

hållbara investeringar och skapar samtidigt ett stort intresse från 

investerare för bolag vars produkter har stora miljövinster. 

Fortsatt lågt värderad i het sektor 
I tider då klimatet är i fokus handlas bolag inom energieffektivitet och 

förnyelsebar energi, exempelvis Nibe, till höga multiplar på börsen. 

Men Ecoclime värderas mer i paritet med Instalco (installation) och 

Systemair (ventilation). I våra ögon förtjänar Ecoclime att värderas 

högre givet bättre tillväxtutsikter samt högre lönsamhetspotential. 

Full fart inom automation… 
Omsättning (Mkr) för dotterbolaget SDC Automation 

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

…och nu lossnar det för Evertherm 
Oms. 2020 & omsättningsscenarion* för AO Cirkulär Energi 

 
Källa: Bolaget. 
*Bolagets scenarier 

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

 

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

Små prognosjusteringar efter Q2-rapporten 
Efter andra kvartalet gör vi bara mindre prognosjusteringar för 

perioden 2021–2023. Vi har tagit höjd för något ökade kostnader 

relaterade till Evertherm-expansionen samtidigt som den snabbare 

kapacitetsutbyggnaden inom Evertherm i kombination med led-

ningens optimistiska scenarier för affärsområdet Cirkulär energi för 

2022–2023 fått oss att lyfta tillväxtantagandena något för 2023. 

Allt ljus på Evertherm – en produkt helt rätt i tiden 
Efter halvårsrapporten släppte bolaget ett scenario för affärsområdet 

Cirkulär energi, där Evertherm ingår, med intäkter på 105 miljoner 

under 2022 och 200 miljoner under 2023. Det kan jämföras med 52 

miljoner under 2020. 

Skäl för ledningens optimistiska prognoser saknas inte. Vi noterar 

bland annat att: 

* Omsättningen i affärsområdet Cirkulär energi fördubblades under 

andra kvartalet jämfört med första kvartalet i år. 

* Försäljningen av Evertherm-system ökade med 111 procent under 

andra kvartalet i årstakt. 

* Nya Evertherm-order/föreskrivningar från exempelvis Peab 

Bostad, Samhällsbyggnadsbolaget, Rikshem och Heimstaden vittnar 

om ett brett intresse för systemet från stora etablerade aktörer. 

* Under juli och början av augusti tog Ecoclime hem fem systemorder 

på Evertherm värda totalt 12,6 miljoner. [räknat i årstakt motsvarar 

det en orderingång på ~100 miljoner] 

* Tidigarelagd kapacitetsutbyggnad på grund av det stora intresset på 

marknaden. 2022 ökar kapaciteten till 50 Evertherm-system och 

2023 ökar kapaciteten till 450 system. En systemorder motsvarar en 

omsättning på ~2 miljoner kronor. 

* För tillfället drivs efterfrågan på Evertherm i hög grad av nypro-

duktionsmarknaden (~80 procent av omsättningen), men på några 

års sikt finns en enorm potential på ROT-marknaden – en efterfrågan 

som lär gynnas av EU-regleringar med syfte att nå EU:s klimatmål om 

minskade utsläpp av växthusgaser. EU-kommissionens plan är att ut-

släppen av växthusgaser till 2030 ska ha minskat med 55 procent jäm-

fört med 1990. 

Heta jämförelsebolag 
Sedan årsskiftet har de tre branschkollegorna vi jämfört Ecoclime 

med utvecklats väldigt starkt på börsen med en genomsnittlig upp-

gång på över 70 procent (se diagram). Samtidigt har Ecoclime-aktien 

”bara” stigit med cirka 20 procent. 

Återgång till organisk tillväxt i Q2 
Organisk tillväxt 2019-Q2 2021 

 
Källa: Bolaget. 
Fotnot: Ecoclime redovisade inte organisk tillväxt på 
kvartalsbasis under 2019. 

Halkat efter jämförelsebolagen i år 
Indexerad kursutveckling sedan årsskiftet 

 
Källa: Refinitiv. 
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Ecoclime-koncernens struktur gör att vi alltjämt tycker att bolaget är 

jämförbart med en trio på Stockholmsbörsen: Nibe (energibespar-

ande produkter), Systemair (ventilationsprodukter) samt Instalco 

(installationsverksamhet). 

Eftersom Ecoclime är i betydligt tidigare fas och har ett tydligt fokus 

på tillväxt är vår bild att det är rimligt att utgå ifrån värderingen av 

omsättningen. Här kan noteras att kursuppgången tagit upp snitt-

multipeln för jämförelsetrion till ev/sales 3,8 på konsensusprog-

noserna för 2022, enligt Refinitiv. Det kan jämföras med 2,7 i sam-

band med vår Q1-uppdatering i våras. Räknat med 15 procents små-

bolagsrabatt för Ecoclime ger det en motiverad kurs på ungefär 22 

kronor. 

Tittar vi i stället på nyckeltalet ev/ebit handlas jämförelsebolagen till 

en multipel på 31,2 gånger i genomsnitt för 2022. Det kan jämföras 

med Ecoclimes 21,1 på vår prognos för 2022. Med 15 procents små-

bolagsrabatt ger det en motiverad kurs på cirka 18 kronor för 

Ecoclime. 

Väger vi samman jämförelsevärderingarna ges en riktkurs på 20 

kronor. Å ena sidan värderas jämförelsebolagen historiskt högt, vilket 

kan göra en sådan värdering vansklig. Å andra sidan är vår bild att 

Ecoclime i absoluta tal inte framstår som högt värderat givet i våra 

ögon mycket goda tillväxtutsikter under många år framöver. 

Höjd riktkurs till 20 kronor (17,50) 
Investerarna handlade initialt ner Ecoclime på halvårsrapporten, 

vilket vid en hastig anblick kan framstå som rimligt. Bara 3 procents 

organisk tillväxt och försämrad lönsamhet övertygar inte i ett tillväxt-

bolag vars aktie utvecklats starkt på börsen senaste året. 

Vår bild är emellertid att Ecoclime är ett långsiktigt tillväxtcase som 

alltjämt befinner sig i tidig fas. Tillväxt och lönsamhet under ett 

enskilt kvartal är inte avgörande, utan betydligt viktigare att ta fasta 

på är den positiva utvecklingen för framför allt Evertherm, men även 

automationsverksamheten. 

Tilläggas skall att Ecoclime via tidigare emissioner sitter på en stor 

nettokassa som dels ger ledningen stort handlingsutrymme, dels 

innebär att Ecoclime kortsiktigt inte behöver fokusera på lönsam-

heten utan fullt ut kan fokusera på tillväxten och att bygga en stark 

marknadsposition. 

Med stöd av stärkta tillväxtutsikter för Evertherm och uppvärde-

ringen av jämförelsebolagen justerar vi upp vår riktkurs på ett år sikt 

till 20 kronor (17,50). 

 

 



Ecoclime  

 

Analysguiden 
30 augusti 2021 

 

5
 

Tidigare analyser 
Q1-uppdatering 2021 – 17 maj 2021 (kurs 17,08 kr) 

Riktkurs 17,50 kr 

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

ecoclime-tillfallig-tillvaxtsvacka-manga-skal-till-optimism  

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 senaste dryga året har gjort 

att investerarnas säkerhetsmarginal på nedsidan minskat. Om bola-

get 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 samtidigt alltid risker. 

Ecoclime möter ett kraftigt ökat intresse för bolagets kärnprodukter. 

Utmaningen ligger framför allt i att via förvärvade installationsbolag 

och partners 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 
 


