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Förvärv med 

möjligheter  
 

Med förvärvet av Flexibel Luftbehandling, SDC Automation och 
samarbete med Stockholm Energi/Fortum Värme i Stockholm samt 
Power Heat Piping i Malmö, täcker Ecoclime nu viktiga delar av 
den svenska marknaden. Bolaget går mot en omsättning på 70 
miljoner kronor och redovisar vinst.   

Ecoclime säljer egna energiprodukter och system för komfort-

värme främst riktad mot fastighetsägare och kommuner. 

Intresset är stort för energiåtervinning. Den nya 

förvärvsstrategin har gett fart åt Ecoclime-koncernen, där 

dotterbolaget Flexibel Luftbehandling som tillkom i juni 2017 för 

tillfället står för cirka 55 procent av koncernens omsättning proforma. Eococlime-

koncernen omsatte omkring 50 miljoner kronor i årstakt under fjärde kvartalet 2017, 

en siffra som väntas öka till cirka 70 miljoner kronor.  

Ecoclime säljer komfortvärmesystem i innertak som erbjuder komfortkyla för 

kommersiella fastigheter, samt Cirkulära Energisystem för återvinning, lagring och 

distribution av komfortvärme i alla typer av fastigheter. Ett tredje produktområde där 

SDC Automation blir det första, är inom automation, dvs bolag som säljer tjänster 

och utrustning för optimering och styrning av energianläggningar.  

Med sina höga rörelsemarginaler på mellan 30 och 50 procent är potentialen att 

lyfta dagens resultat i Ecoclime betydande. En ökad produktförsäljning utgör också 

ett incitament för bland annat dotterbolaget Flexibel Luftbehandling att lyfta sina 

marginaler. 

Företrädesemissionen i november 2017 innebär att bolaget nu kontrollerar hela 

produktionsflödet inklusive fastigheten i Vilhelmina där tillverkningen sker, liksom 

samtliga patenträttigheter till företagets produkter. Vi återupptar bevakningen av 

Ecoclime och kommer fram till en riktkurs för aktien på 7,3 kronor i vårt Bas-

scenario. Detta varierar från 4,6 kronor per aktie i vårt Bear-scenario till 9,9 kronor i 

vårt Bull-scenario.  

Utfall och riskjusterade prognoser, Bas-scenario 

              

MSEK  2014 2015 2016 2017 2018P 2019P 

Omsättning 3,8 7,5 8,6 39,8 62,0 77,5 

Rörelseresultat -0,5 0,1 0,1 8,9 7,6 12,4 

Årets resultat -0,5 0,1 0,0 6,8 5,6 9,4 

Resultat per aktie (kronor) Neg. 0,02 0,00 0,54 0,30 0,47 

P/E-tal (ggr) - - 1673,9x 9,0x 17,3x 10,7x 

Källa: Ecoclime och Jarl Securities  
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 Datum: 17 april 2018 

Analytiker: Bertil Nilsson, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Ecoclime Group AB 

Lista: AKTIETORGET, STOCKHOLM 

Vd: Lennart Olofsson 

Styrelseordförande: Peter Nygårds 

Marknadsvärde: 92 MSEK 

Senast: 5,10 SEK 

Kort om Ecoclime: Ecoclime säljer komfortvärmelösningar och 

installationer i innertak via en 

värmeväxlarsystem som installeras i 

innertaken företrädesvis i kommersiella 

fastigheter. Vidare arbetar bolaget med 

energilösningar från fastigheters och 

processers spillvatten, sjövatten och 

energilagring med hjälp av kollektorer. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Ecolcime adresserar en marknad värd 

mellan 3,5 och 11 miljarder kronor, 

avseende ROT-marknaden för kontor och 

bostäder som representerar drygt hälften av 

samtliga värmeförluster via det svenska 

vattensystemet.  Rörelsemarginalerna vid 

produktförsäljning är genomgående höga, 

ofta 30 till 50 procent.  

 

Risker och 

svagheter: 

Bolaget möter konkurrens från större och 

etablerade konkurrenter framförallt inom 

ventilationssektorn som Swegon och 

Uponor. Byggsektorn (inräknat ventilation) 

är också en konservativ bransch där nya 

produkter inte omedelbart anammas.  

 

  

Värdering: Bear Bas Bull 

 4,6 kr 7,3 kr 9,9 kr 
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Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Lennart Olofsson har mångårig erfarenhet från 

verkstadsindustrin och forskning. Åren omkring 1997 

var han aktiv som huvudägare i Duroc.  

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Vd:n Lennart Olofsson kontrollerar via hel- och delägda 

bolag cirka 50 procent av aktierna i bolaget. Historiskt 

har flera utvecklingsinsatser finansierats av 

huvudägaren som vid framgång transfererats till 

bolaget. Privat entreprenörskap brukar öka chansen till 

god värdeutveckling, då incitamenten att driva bolaget 

till lönsamhet ökar.  

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolagets kassa ökade till cirka 18 miljoner kronor per 31 

december 2017. Bolaget genererar ett positivt kassaflöde 

främst via kärnverksamheten utveckling hösten 2017 och 

dotterbolaget Flexibel Luftbehandling.  Det senate 

förvärvet av SDC Automation betalas via en kombination 

av likvida medel och nyemitterade aktier i Ecoclime, vilket 

ser ut att bli en modell även för framtida bolagsköp. 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Med en stark produktportfölj och med hjälp av nya förvärv 

bör bolaget kunna växa i god takt fram till och med år 

2020. Förvärven förstärker bolagets möjligheter att 

marknadsföra och sälja mot de befolkningstäta områdena i 

södra Sverige, Göteborg och Stockholm/Mälardalen.  

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Efter förvärven av Flexibel Luftbehandling och SDC 

Automation har rörelse- liksom risken till enskilda 

produkter och tjänster minskat. Koncernen slår sig 

samtidigt in i en konservativ bransch med stora och 

etablerade konkurrenter inom ventilationssegmentet. 
 

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Ecoclime 
Ecoclime-gruppens verksamhet går tillbaka till 1990-talet då utvecklingsarbetet för 

en värmeabsorbent påbörjades. 2007 var den första generationen av ETX-panelen 

klar. Det är den andra generationen som sedan slutet av 2015 appliceras i innertak 

till olika fastigheter, inte sällan med låg takhöjd, där installationen inte kräver 

särskilt stora ingrepp i form av rördragning osv. Ett antal paneler installeras normalt 

i innertaket, jämnt utspridda. Styrningen av inomhusklimatet i respektive rum sköts 

sedan via reglerventiler, ställdon och rumstermostater. Dessa är anpassade för 

såväl befintliga radiatorer (för värme) i fastigheten som för företagets komfort-

paneler (värme och/eller kyla). Produkten har i referensinstallationer som i en av 

Areims tidigare fastigheter i Stockholm visat sig ge hela 94 procent av kontors-

hyresgästerna som nöjda med inomhusklimatet, vilket är ett extremt bra resultat. 

Kopplingen till fastighetsägarens positiva attityd till inomhusmiljön och produkten 

visade sig dock vara avgörande i just det fallet, då ett ägarbyte innebar att en 

tilläggsleverans uteblev. Därefter har 19 000 kvm av den nya generationen 

installerats hos olika kunder. 

Ecoclimes komforttak 

 

Källa: Ecoclime och Jarl Securities 

 

Produkten komforttak lämpar sig lika väl för nyproduktion, men inom detta 

segment återstår fortfarande att etablera sig hos projektörer, som typiskt har en 

faiblesse för etablerade produkter och metoder. Det är lättare för en privat 

fastighetsägare att ta ett sådant investeringsbeslut i samband med renoverings- 

och ombyggnad av en enskild fastighet eller ett mindre bestånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoclimes produkter bygger på 
energilösningar – från komforttak till 
cirkulära energisystem. 

 

 



 

5 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

ECOCLIME          
17 april 2018 

Det andra produktområdet inom Ecoclime-koncernen är Evertherms energi-

återvinningssystem. Evertherm SVF tar vara på upp till 95 procent av spillvattnets 

energi och återför denna energi till fastigheten ifråga via tankar med 

energikollektorer.  Den andra produkten heter Evertherm ARV och är ett 

energiåtervinningssystem som är mer inriktade på industrier (förorenade miljöer).  

Den höga energiåtervinningsgraden är kanske det viktigaste 

försäljningsargumentet och en viktig referensorder var med Skanska kring en 

nyproducerad fastighet (42 lägenheter) i stadsdelen Teg i Umeå. Här anger 

Skanska att den effektiva energiåtervinningen i systemen ligger på 80 procent. 

Ecoclime har varit igång med sin verksamhet sedan 2013 och har fyra år (2014–

2017) bakom sig med löpande fakturering och försäljning. Utmaningen har varit att 

få produktion och leveranser inklusive utförandet på plats att fungera. Teknik- och 

produktionsbolaget Suncore har bedrivit verksamhet sedan 2006, men tidigare 

varit mer teknik- än affärsorienterat. Ecoclimes huvudägare Lennart Olofsson 

köpte för fem år sedan ut bolaget via ett holdingbolag och styrde om 

verksamheten. Suncore tilldelades sedan en produktionsinriktad roll inom 

koncernen relativt de två externt säljande enheterna, Ecoclime och Evertech.  

Omsättning i Ecoclime-bolagen, 2013–2017 

 

Källa: Ecoclime och Jarl Securities 

 

Som framgår i diagrammet ovan var det ”moderbolaget” Ecoclime med sina 

komforttak och dito kyla som växte mest under tiden 2013 till 2015. Under 2016 

tappade koncernen försäljningsmomentum. 2017 ökade intresset för Evertechs 

återvinningslösningar och intäkterna försköts då i denna riktning. 

I juni 2017 förvärvades så Flexibel Luftbehandling i södra Stockholm. Flexibel 

Luftbehandling är en totalentreprenör och driftpartner för ventilationsbolag i 

Stockholmsregionen sedan 1980. Företaget har 18 anställda och arbetar med 

både nyinstallation, renoveringar samt underhåll och drift av befintliga 

ventilationssystem och anläggningar åt olika fastighetsägare och industrier etc. 

Bolaget hade vid förvärvstidpunkten en omsättning på cirka 33 miljoner kronor och 

ett genomsnittligt rörelseresultat före avskrivningar (EBIT) de senaste fyra åren om 

2,3 miljoner kronor. Den fasta köpeskillingen som Ecoclime betalade uppgick till 10 

miljoner kronor. Därutöver avtalades om en maximal tilläggsköpeskilling om cirka 4 

miljoner kronor som i så fall kommer att finansieras till hälften med 400 000 

nyemitterade aktier i Ecoclime till emissionskurs 5 kronor per aktie år 2019.  
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Två produktområden och tre bolag bildade 
Ecoclime-koncernen från år 2013.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvärvet av Flexibel Luftbehandling var ett 
mycket viktigt steg för Ecoclimes fortsatta 
tillväxt.  
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Flexibel Luftbehandlings VD och tidigare huvudägare Bengt Tedebo fortsätter som 

dotterbolags-VD och spelar därmed för närvarande en nyckelroll i den nya större 

Ecoclime-koncernen.  

Ett annat viktigt framsteg under 2017 var Ecoclimes samarbete med Stockholm 

Exergi (f d Fortum Värme), där Evertech levererar en modifierad 

varmvattenåtervinningsanläggning som Fortum säljer vidare till några av sina 

kunder. I detta fall äger Fortum alltså affären via sina kundrelationer som på 

bostadssidan, medan Evertech är underleverantör men det innebär ändå en 

betydande intäktspotential för Ecoclimes del.  

Ytterligare en nyligen tagen order är en av de svenska storbankernas huvudkontor 

i Stockholm där komfortkyla nu installeras. Denna order har tagits av Flexibel 

Luftbehandling.  

I mars 2018 meddelades att Ecoclime och Power Heat Piping Sweden AB i Malmö 

bildar ett gemensamägt försäljningsbolag för Götaland. Försäljningen kommer 

framöver inte bara att täcka Skåne utan även Göteborgsregionen där Power Heat 

Piping sedan tidigare är verksamma. I detta samarbete ingår hela Ecoclimes 

produktsortiment från komforttaken till systemen för energiåtervinning (spiillvatten) 

via kollektorer. Power Heat Piping omsatte 209 miljoner kronor senaste 

räkenskapsåret 2016/17 med ett rörelseresultat om 20 miljoner kronor.  Bolaget är 

ett entreprenörsinriktat konglomerat med allt från tillverkning av rör via 

projektering, till produktion av fastigheter. 

Den 16 april 2018 annonserades förvärvet av SDC Automation, ett bolag inom 

fastighetsautomation med 11,7 miljoner kronor i intäkter och ett resultat om 0,45 

miljoner kronor för helåret 2017. Resultatprognosen för helåret 2018 är 1,5 

miljoner kronor i vinst. Den fasta köpeskillingen uppgår till 2 miljoner kontant samt 

150 000 nyemitterade Ecoclime-aktier värderade till 840 tkr. Därutöver finns 

möjlighet givet att resultatmål uppnås för säljaren att erhålla en tilläggsköpeskilling 

om 1 miljon kronor samt ytterligare 150 000 nyemitterade Ecoclime-aktier 

värderade till 840 tkr. Aktieemissionerna i sig skulle alltså ge en utspädningseffekt 

om blygsamma 1,7 procent.  
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Affärsområden och utvecklingsprocess 
All tillverkning av Ecoclime-gruppens produkter sker vid Suncores fabrik i 

Vilhelmina, Västerbottens län, där bolaget delar lokaler med systerbolaget 

Evertech. Systemprodukter för Evertechs produkter tillverkas av olika 

underleverantörer.  

Genom Ecoclimes tidigare förvärv av teknikbolaget Suncore samt Evertech, vilka 

sedan tidigare hade en gemensam huvudägare i form av Celsium Group i Umeå 

AB, skapades en ny koncernstruktur med tre rörelsedrivande och helägda bolag. 

Bolagen Ecoclime, Suncore och Evertech innehade tidigare inga patent utan hade 

istället ett avtal med huvudägarna att oinskränkt utnyttja ETX-teknologin för olika 

kommersiella applikationer. Huvudägarna hade i sin tur tagit applikationspatent för 

de olika produkter som tagits fram och åtog sig att skydda desamma samt att 

tillhandahålla dessa utan vederlag under patentens livslängd. Genom en riktad 

nyemission till huvudägaren under fjärde kvartalet 2017 införlivades samtliga dessa 

patent, liksom även produktionsanläggningen innefattande produktionsfastigheten i 

Vilhelmina i Västerbottens län i Ecoclime-koncernen. 

Marknad 
Marknaden som Ecoclime adresserar är värd mellan 3,5 och 11 miljarder kronor 

beroende på vilken del av värdekedjan som avses. Den lägre siffran avser ROT-

marknaden för bostads- och kontorshus i huvudsak byggda efter 1940 (Ecoclimes 

marknad för komfortpaneler), medan Evertechs marknad för värmeåtervinning 

utgör en delmängd av teoretiska 20 miljarder kronor (den senare siffran avser 

totala värmeförluster via avloppssystemen i Sverige).  

De senaste årens elprisutveckling i Sverige har varit svag, där bland annat en 

tidigare ganska svag industrikonjunktur med nedstängning eller flytt av ett antal 

fabriker inom verkstad, skog och basmaterial bidragit. På senare tid har emellertid 

bilden förbättrats väsentligt till följd av en allt starkare industrikonjunktur både i 

Sverige och övriga Europa. Så incitamentet att effektivisera sin energiåtervinning 

har förbättrats på senare tid och elpriset förefaller vara på väg upp (se graf nedan). 

Snart skall dessutom de svenska kärnkraftverken ersättas med alternativ 

kapacitet, alternativt kommer kraft att köpas in från andra länder i större 

utsträckning än tidigare. 

 

 

 

Patent och produktionsfaciliteter ägs och 
kontrolleras av koncernens direkt sedan 
andra halvåret 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoclimes potentiella marknad är värd 
mellan 3,5 och 11 miljarder kronor. 
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Genomsnittligt elpris Öre per Kwh exklusive skatt i Sverige. Ganska små variationer i svenska elpriser de senaste åren 

 

Källa: SCB och Jarl Securities 

 

I Evertechs fall finns en potential i bolagets samarbete med Folkets Hus, Skanska 

Teknik och Power Heat Piping för energieffektivisering i bostadshus via 

värmeåtervinning. Uppvärmningskostnader utgör normalt mer än hälften av totala 

driftskostnader för bostäder. Till skillnad från kommersiella fastigheter debiteras 

normalt inte uppvärmningskostnaderna vidare på hyresgästerna. För kommersiella 

fastigheter och speciellt vad gäller industri- och logistikfastigheter där hyresgästen 

står för all eller nästan all mediaförbrukning via hyran ligger det istället i 

hyresgästens intresse att reducera sådana kostnader. Även i detta avseende 

kommer Ecoclimes automationslösningar att förändra bilden. 

Bolaget använder system för fastighetsautomation för att optimera driften. Avtal 

har också tecknats om förvärv av SDC Automation ett bolag som Ecoclime 

samarbetat med för de smarta energioptimeringslösningar som man nu installerar i 

Ecoclimes egna system. SDC är en aktör som hållit låg profil men som byggt upp 

en omfattande verksamhet som konsult för det norska företaget SD-konsult, som 

utvecklat egna plattformslösningar för ”smart buildings” (intelligenta hus), bl a med 

Akademiska Hus och världsledande datahallsföretag som kunder. Utveckling som 

framförallti skett i samarbete med ledande amerikanska hård- och mjukvaru-

leverantörer som Distech, Digilogic och Honeywell. 
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Ägare till bostadsfastigheter har störst 
incitament att sänka sina uppvärmnings-
kostnader, eftersom dessa inte som för 
kommersiella fastigheter kan debiteras 
vidare på hyresgästen. 
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Renovering och nyproduktion bygg 
Sverige har ett förhållandevis ålderstiget byggnadsbestånd, med en topp i 

byggandet under andra halvan av 1960-talet. Detta beror dels på det så kallade 

miljonprogrammet på bostadssidan, men även mycket offentliga byggnader som 

exempelvis sjukhus uppfördes under denna period. Även under 1980-talet 

byggdes det relativt mycket, medan aktiviteten på 1990-talet var låg till följd av 

lågkonjunkturen då. Underhållsbehovet har ackumulerats i miljonprograms-

bostäderna byggda mellan 1965 och 1972. Totalt bedöms ett renoveringsbehov 

på omkring 200 miljarder kronor föreligga i miljonprogrammets bostadsbestånd, 

där endast en mindre del ännu är åtgärdat. 

I samband med sådana renoveringar byts normalt hela vatten- och avloppssystem 

ut samt ofta även ventilationssystem, plus att fasader behöver renoveras och tak 

läggs om. Även om det för fastighetsägarna mest lönsamma renoveringsarbetet 

utgörs av standardhöjning inne i lägenheterna där hyran kan höjas, erbjuder 

renoveringen av fastighetens skal en möjlighet att få energibesparande material 

installerat och åtgärder utförda som ger en snabb återbetalning. Stigande 

förbrukning av varmvatten har också varit ett symptom på en ökad trångboddhet i 

många av miljonprogrammets bostadsområden runt om i Sverige på senare år. 

På den kommersiella sidan riktar sig Ecoclime mot centrumbildningar i universitets-

städerna och främst fastigheter byggda efter 1940. Behovet av moderniseringar är 

även här relativt stor, inte minst ur konkurrenssynpunkt (relativt handelsplatser 

utanför citykärnorna). Det kommer sannolikt också att nyproduceras en del 

kontorslokaler i centrala Stockholm och Göteborg de närmaste åren. Detta mot 

bakgrund av de kraftigt stigande kontorshyresnivåerna. Det kan i sin tur ge upphov 

till möjlighet att sälja in bolagets komforttaksystem. 

Byggandet i Sverige har de senaste åren drivits av nyproduktion av bostäder, där 

priserna i samband med bostadsrättsförsäljningar är höga och lönsamheten 

mycket god. Men ett trendskifte inträffade under hösten 2017 med prisfall på 

mellan 10 och 15 procent för bostadslägenheter på ledande marknader som 

Stockholm och Uppsala. Produktionstakten bedöms dock vara fortsatt hög med 

redan beslutade byggstarter och pågående projekt men klingar av med sannolikt 

omkring 30 procent framemot år 2019. 

Nyproduktion av bostadslägenheter i Sverige 2002–2017 

 

Källa: Sveriges Byggindustrier och Jarl Securities 
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De ekonomiska incitamenten att bygga om och renovera är inte lika starka, men är 

samtidigt nödvändigt för att bevara värdet på fastigheterna, klara krav från 

Hyresgästföreningen samt att behålla byggnadernas konkurrenskraft vid uthyrning 

(kommersiella lokaler). Med stigande kontorshyror främst i Stockholm kommer 

kontorsrenoveringarna sannolikt att öka och uppgradering ske till moderna kontor. 

En betydande potential är sakernas internet (IoT) eller i fastighetsbranschen 

kanske snarare det smarta hemmet som innebär uppkoppling och styrning av 

värme, kyla och andra media i fastigheterna inklusive kommunikation med 

förbruknings-apparatur i fastigheten. Ecoclimes lösningar bygger på att dessa skall 

kunna integreras i och styras från vilket system som helst.  

En utmaning i fastighetsbranschen är annars skräddarsydda äldre system där 

leverantören låst in sina produkter (exempelvis att reservdelar till styrsystem måste 

köpas in från tidigare leverantör) och därmed skaffat sig ett monopol. Från en 

fastighetsägares perspektiv är leverantörsoberoende system att föredra eftersom 

det ger denne en möjlighet att konkurrens-utsätta upphandlingen av utbytes-

produkter, nya system etcetera. 

Byggandets andel av BNP i Sverige, 2000–2017 

 

Källa: Sveriges Byggindustrier och Jarl Securities (uppskattningar). 
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Konkurrens 
Ecoclime är ett litet företag, visserligen med bra och innovativa produkter men är 

än så länge endast tio medarbetare i moderbolaget. Att bygga ut 

försäljningsorganisationen är nödvändigt, men större konkurrenter kan bli en 

besvärlig utmaning för bolaget i kampen om marknadsandelar där möjligheter finns 

i form av joint-ventures och licenssamarbeten. Där utmaningarna inkluderar 

möjligheten att attrahera nyanställda både på marknads- och tekniksidan. Fördelen 

är att vara ett litet, innovativt och snabbfotat företag, med höga produktmarginaler 

och där overheadkostnader även kan hållas på en låg nivå. Det kan göra bolaget 

konkurrenskraftigt såväl vad gäller funktioner och installationer som produkt-

kostnader i samband med offertgivning. Det har varit en framgångsfaktor under de 

första åren på marknaden. Under denna period har betydande utvecklings-

kostnader också tagits direkt över resultaträkningen. 

De två största företagen i Ecoclimes komforttaksegment är Swegon och Uponor 

som omsätter cirka 1,9 miljarder respektive 1,2 miljarder kronor i den svenska 

verksamheten. Totalt finns det ett tiotal konkurrenter i den svenska marknaden där 

andra exempel är Siemens, Fläkt Woods och Lindab. Det handlar med andra ord 

om stora företag med inarbetade produkter, försäljningsnätverk och som regel 

betydande finansiella resurser. Vi tror att Ecoclime kan ta sig in på marknaden och 

växa. Dock tror vi att bolagets rörelsemarginaler kommer att pressas till följd av 

priskonkurrens med etablerade företagets produkter och lösningar. Men 

rörelsemarginalen beror också i hög grad på mixen av produktförsäljning, 

licensförsäljning och entreprenadjobb/installationer. 

Priser och kostnadsbild 
Prismässigt ligger Ecoclimes paneler på cirka 400 kronor per kvadratmeter och 

ökar upp till 1 500 kronor per kvadratmeter om beställningen även omfattar en 

entreprenad. Detta innebär att en order på exempelvis 10 000 kvadratmeter 

komfortaksystem motsvarar intäkter på mellan 4 och 15 miljoner kronor beroende 

på jobbets omfattning.  

Bolaget säljer produkter med mellan 50 och 75 procent bruttomarginal och mellan 

30 och 50 procent rörelsemarginal före centrala administrationskostnader. Den 

högre sidan avser egna produkter (främst kollektorer) och den lägre om företaget 

säljer som en del av en större systemleverans. Marginalerna ligger på omkring 70 

procent för produktförsäljning och cirka 30 procent vid installationer. 

Med hänsyn till att Ecoclime arbetar på en konkurrensutsatt marknad har vi inte 

räknat med mer än 30 procent marginalbidrag netto vid ökad försäljning (som då 

utgör en mix av installationsjobb, underhåll och produktförsäljning). Bolagets 

marginaler hamnar omkring 20 procent inom ett par år, vilket kan jämföras med 

omkring 15 procent för de större konkurrenterna (med högre overheadkostnader.  

  

 

 

Ecoclime möter med sina innovativa 
produkter konkurrens från etablerade 
branschjättar som Swegon och Uponor. 
Byggbranschen är också konservativ och tar 
inte omedelbart till sig nya produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende på mix (produkt- eller del av en 
systemleverans) varierar Ecoclimes 
rörelsemarginaler mellan 30 och 50 procent.  
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Ledning och ägare 
Vd Koncern 
Lennart Olofsson, född 1947 har en ingenjörs- samt bolagsbildande bakgrund 

(totalt cirka 20 bolag inom industrin samt holding- och investmentbolag). Han har 

medverkat i ett antal turn-arounds samt rekonstruktioner av olika bolag. I publika 

sammanhang är han känd från huvudägarskapet i Duroc åren före 2006. Han äger 

direkt och indirekt cirka 50 procent av aktiekapitalet i Ecoclime. 

Vd Flexibel Luftbehandling  
Bengt Tedebo, född 1957. Ägare och grundare av bolaget Flexibel Luftbehandling 

som förvärvades av Ecoclime-koncernen i juni 2017.Bengt har drivit detta bolag 

sedan 1998 och fungerar både som VD och projektledare. Bengt har incitament att 

fortsätta utveckla sitt bolag via delägande i Ecoclime. 

Styrelseledamöter 
Niklas Ekblom, född 1974 är en affärsutvecklare som jobbat med ett 20-  tal bolag. 

Han har erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation samt som 

varumärkeskonsult och är insiderregistrerad för cirka 6 procent av aktiekapitalet i 

Ecoclime. 

Torbjörn Hansson, född 1962, Civilekonom och tidigare revisor och 

redovisningskonsult. Han har jobbat som finansdirektör i båda privata och listade 

bolag samt har erfarenhet från projekt- och företagsutveckling, företagsförvärv 

mm. Torbjörn äger via andel i Celsium Group samt direkt cirka 6 procent av 

aktiekapitalet i Ecoclime. 

Styrelseordförande 
Peter Nygårds, född 1950, utbildad inom nationalekonomi, statskunskap och 

sociologi. Han har tidigare varit statssekreterare i Näringsdepartementet, vd i 

Svensk Kärnbränslehantering, direktör i Swedbank samt styrelseledamot för 

Vattenfall, SAAB, LKAB samt Fjärde och Femte AP fonden. Peter Nygårds är 

insider-registrerad för 100 000 aktier i Ecoclime.  
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Ägarstruktur 
Bolaget har i mars 2016 samt under fjärde kvartalet 2017 genomfört företrädes- 

och apportemissioner där nuvarande huvudägare Lennart Olofsson samt av 

honom kontrollerade bolaget Celsium Group AB fått betalning för dotterbolag 

(Evertech och Suncore) 2016 samt immateriella tillgångar och fastigheten i 

Villhelmina 2017 i form av nyemitterade aktier i Ecoclime. Nuvarande ägarbild i 

Ecoclime-koncernen framgår i tabellen nedan: 

De tio största ägarna per 31 december 2017: 

    

  %, Kapital 

Lennart Olofsson 29,0% 

Celsium Group AB 21,4% 

Gold Line Management & Financials 3,6% 

Bengt Tedebo 3,4% 

Niklas Ekblom Konsulting AB 3,3% 

Avanza Pension 2,7% 

Folke Frömmert 2,4% 

Malin Bodén 1,5% 

McPaul Invest AB 1,3% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0,9% 

Källa: Holdings.se 
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Risker 
Det finns ett antal risker knutna till Ecoclime-gruppens verksamhet. 

Beroendet av nyckelpersoner 
Nyckelpersoner är förutom vd och huvudägaren Lennart Olofsson, bland annat 

Torbjörn Jonasson som är teknikutvecklingsansvarig 16 års erfarenhet hos 

konkurrenten Swegon. Med förvärvet av Flexibel Luftbehandling tillkommer dess 

VD och grundare Bengt Tedebo som en nyckelperson för framtida intjäning och 

utveckling.  Beroendet av ett fåtal nyckelpersoner utgör ett känsligt moment i det 

uppstartskede som bolaget befinner sig i. 

Förmåga att hantera tillväxt 
I sin accelererande tillväxtstrategi har Ecoclime som målsättning att växa i ett 

exponentiellt tempo dels via förvärv och dessutom via den extra-försäljning av 

bolagets produkter som dessa förvärvade bolag förväntas bidra med. En sådan 

tillväxt innebär normalt en snabbt stigande lönsamhet. Samtidigt visar liknande 

exempel att kostnaderna för att ta sig över olika tröskelnivåer på vägen kan bli 

betydande. Det kan handla om utbyggnad av försäljningsorganisation, lager-

uppbyggnad, nya och utbyggda affärssystem, högre overheadkostnader och så 

vidare. Produktionskapacitet utgör däremot inte någon begränsad resurs, där 

koncernens fabrik i Vilhelmina i södra Lappland kan hantera prognosticerad 

volymtillväxt åtminstone fram till år 2019 utan några tilläggsinvesteringar. 

Etablerade konkurrenter 
Ecoclime skall ta sig in på en stor marknad som erbjuder mycket potential, inte 

minst renovering- och ombyggnad där det finns stora behov. Fastighetsbranschen 

är samtidigt erkänt konservativ och inte alltid benägen att till sig nya 

produktinnovationer särskilt snabbt. Dominerande aktörer inom 

ventilationsbranschen som Swegon och Fläkt m.fl. lär fortsätta sina 

dominansstrategier för att i möjligaste mån dämpa tillväxttakten för uppstickare 

som Ecoclime. 

Marknadsrisk 
Byggbranschen har historiskt varit cyklisk, där framförallt nyproduktionen tenderar 

att minska drastiskt i inledningen av en lågkonjunktur. Detta kan påverka 

Ecoclimes försäljning i ett sådant läge, även om bolaget i huvudsak inriktar sig mot 

renoveringsmarknaden där behoven har ackumulerats under en längre tid. 

Nyproduktionstakten för bostäder i Sverige nådde dock sannolikt sin topp under 

2017 och lär minska framförallt från och med 2019 om inte staten inför 

investeringsbidrag eller andra stimulanser för att få fram nya billigare bostäder. 

  

Ecoclimes utveckling har hittills varit väldigt 
beroende av huvudägaren Lennart 
Olofssons tillgångar, bolag och arbetsinsats. 

 

 

 

 

 

 

 

Bolaget har god produktionskapacitet, 
men behöver etablera en starkare 
försäljningsorganisation. 
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Investment Case 
Ecoclime har tidigare värderats som ett tillväxtbolag, men så är inte längre fallet. 

En förklaring kan vara att huvuddelen av tillväxten i form av omsättning den 

senaste tiden har kommit från förvärv i större utsträckning jämfört med egna 

produkter. Samtidigt skapar förvärvsmodellen förutsättning genom att etablera nya 

försäljningskanaler för bolagets produkter. Dessutom har bolaget nu ett antal tunga 

referensorder att peka på som Skanska inom energiåtervinning på hussidan, 

försäljning via Fortum av energiåtervinningsanläggningar samt en av storbankerna i 

Stockholm på inomhusklimatsidan (en pågående leverans). 

Variationen i våra intäkts- och EBITDA-prognoser i de tre olika scenariona (Bas-, 

Bear- och Bull) illustreras i graferna nedan. Som synes är variationerna relativt sett 

större vad gäller antaget rörelseresultat för avskrivningar (EBITDA än intäkter). Det 

förklaras med en antaganden mindre produktförsäljning och därmed lägre 

rörelsemarginaler i Bear-scenariot och motsvarande större produktförsäljning som 

drar upp marginalerna i Bull-scenariot. Intäktsmässigt räknar bolaget själva med en 

försäljning uppåt 200 miljoner kronor år 2020 exklusive nya förvärv, så inte ens 

vårt Bull-scenario matchar denna prognos.  

Prognos, intäkter 

 

Prognos, EBITDA 

 

Källa: Jarl Securities 
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Viktigt att betona är att i 2017 års resultat ingick aktiverade kostnader, EU-bidrag 

mm om totalt cirka 8,5 miljoner kronor. Vi räknar med vissa sådana intäkter i våra 

prognoser för åren 2018–2020. Detta trots att bolaget erhållit beslut som 

leadpartner i EU-projekt, för demonstrationer av bolagets cirkulära energisystem 

om 20 miljoner kronor under perioden. Projekt som finansieras till 50 procent av 

Europeiska Utvecklingsfonden,  

De olika kassaflödesvärderingarna visar på en motiverad aktiekurs om 4,6 kronor 

per aktie i Bear-scenariot, 7,3 kronor per aktie i vårt Bas-scenario och 9,9 kronor 

per aktie i Bull-scenariot. Antagen rörelsemarginal för koncernen år 2020 varierar 

då från 20,4 procent i Bear-scenariot via 22,9 procent i Bas-scenariot till 24,9 

procent i Bull-scenariot.  

Dagens aktiekurs ligger alltså någonstans mellan Bear- och Bas-scenariot och 

visar enligt vår uppfattning att aktiemarknaden rabatterar nuvarande 

intjäningsförmåga i bolaget. Att det finns cirka 1,4 miljoner teckningsoptioner som 

under maj kan och troligen kommer att omvandlas till nya aktier via teckning till 60 

procent av en handels-vägd genomsnittlig aktiekurs under slutet av april 2018 kan 

också bidra till att kursen för tillfället är pressad. Dessa teckningsoptioner kommer 

givet dagens aktiekurs att tillföra omkring 4 miljoner kronor i likviditet till bolaget. 

DCF-värdering 

        

  Bear Bas Bull 

Wacc 14,0% 14,0% 14,0% 

CAGR, 2018 - 2020 8,4% 20,5% 31,8% 

Tillväxt, evighetsvärde 1,5% 2,0% 2,5% 

Rörelsevärde (EV), mkr 74 128 180 

Nettokassa dec-2018P, mkr 15,7 15,7 15,7 

Aktievärde, mkr 89,8 143,7 195,8 

Antal aktier efter utspädning, miljoner 19,7 19,7 19,7 

Värde per aktie, SEK 4,6 7,3 9,9 

     

Implicit EV/Sales, 2018P 1,3x 2,1x 2,5x 

Implicit EV/EBITDA, 2018P 7,2x 10,9x 12,2x 

 

Källa: Jarl Securities 
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 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. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

