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UPPDRAGSANALYS 

Ökad leveransförmåga 
men lönsamhet dröjer 
Tillfälliga fördyringar fortsätter pressa resultatet 
Ferroamp redovisade en nettoomsättning om 48,0 (29,0) miljoner 

kronor för bolagets tredje kvartal. Det motsvarar en organisk tillväxt 

om 66 procent jämfört med samma kvartal under fjolåret och en 

minskning med ~8,5 procent jämfört med det rekordstarka föregå-

ende kvartalet. Givet att det inte finns några egentliga säsongseffekter 

att tala om förklaras den sekventiella minskningen av lägre volymför-

säljning. Tongångarna framåt är dock positiva och ledningen skriver 

i vd-ordet att orderboken är ”extremt stark”. Dessvärre redovisas inte 

denna siffra utan vi får blicka till de kortfristiga fordringarna som växt 

till ~56 (~40) miljoner kronor. Rörelseresultatet för kvartalet försäm-

rades till -11,0 (-9,7) miljoner kronor och är fortsatt tyngd av dyra 

spotköp, ofördelaktiga valutakurser samt en sämre produktmix. Ex-

kluderar vi kostnader för tillfälliga fördyringar uppgick bruttomargi-

nalen till 29 (19) procent, en minskning från andra kvartalets 31 pro-

cent. Ferroamp har således en bra bit kvar till målsättningen om 40 

procent, vilket på sikt kan uppnås i takt med att fler produkter indust-

rialiseras. Vidare beskriver ledningen att de är svårt att bedöma när 

utsikterna kring komponentsbristen kommer att förbättras men läm-

nar en prognos om att läget kan ljusna först under mitten av 2023.  

Viktiga avtal stärker produktionskapaciteten 
Ferroamp aviserade i september att de befintliga samarbetet med 

kontraktstillverkaren NOTE utökats, vilket innebär att nuvarande 

produktionstakt av EnergyHub XL kommer att fördubblas. Därtill har 

Ferroamp ingått ett tillverkningsavtal med norska elektroniktillver-

karen Kitron. Avtalet berör framför allt tillverkning av EnergyHub-

systemet till villor. Genom avtalet kommer produktionen av Energy-

Hub Wall 14 att tredubblas. Tillverkningen sker i Polen och är en vik-

tig del inför den framtida uppskalningsprocessen utanför Sveriges 

riksgränser. Naturliga marknader för Ferroamp att träda in på är 

bland annat Holland och Tyskland, där stora energiomställningar på-

går och bolaget har godkända patent. Expansionen ligger sannolikt 

några år bort givet att Ferroamp ännu inte kan tillfredsställa efterfrå-

gan på den svenska marknaden. Vad gäller den utökade produktionen 

är Note och Kitron i test-fas och bolagets förhoppning är att produkt-

ion och leverans kan inledas redan under innevarande kvartal, Q4-22. 

Justerar motiverat värde till 70 (79) kr 
Sammantaget kommer rapporten in under våra förväntningar såväl 

omsättning- som lönsamhetsmässigt. Visibiliteten framåt är begrän-

sad, vilket medför att framför allt försäljningen är svår att prognosti-

sera. För att ta höjd för osäkerheten justerar vi ned våra förväntningar 

under hela vår prognosperiod. Våra sänkta försäljningsprognoser 

spiller även över på våra resultatförväntningar. När engångseffekter 

från komponentsbristen börjar avta är likaså svårbedömt, varför vi 

flyttar fram förväntad breakeven till 2024.  
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2021 2022p 2023p 2024p

Nettoomsättning 110 199 325 439
Totala intäkter 140 241 365 481
Rörelseres. (ebitda) -35 -28 -17 21
Rörelseres. (ebit) -40 -37 -31 3
Resultat f. skatt -41 -39 -33 1

Nettoresultat -41 -39 -33 1

Vinst per aktie neg. neg. neg. 0,1 kr

Omsättningstillväxt 158% 80% 63% 35%
Bruttomarginal 16% 21% 26% 33%

Rörelsemarginal -28% -19% -10% 1%
P/e-tal neg. neg. neg. 992,1

EV/ebit neg. neg. neg. 252,6

EV/omsättning 6,76 3,75 2,29 1,70
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Investeringstes 

Kostnadseffektivt för kunden 
Den ständigt ökande elkonsumtionen har under de senaste åren ökat 

belastningen på elnäten i såväl Sverige som andra europeiska länder. 

Starka drivkrafter för att elektrifiera våra samhällen och minska 

mängden koldioxidutsläpp ger tydliga tecken på att trenden kommer 

att fortsätta, vilket inte minst syns i den omfattande omställning av 

fordonsflottan som just nu pågår. Energiföretagen rapporterar i linje 

med detta och framhåller att det svenska elnätet står inför omfattande 

effektutmaningar. Resultatet av den höga belastningen blir att effekt-

uttaget ökar och att elnätsavgifterna höjs. Ferroamps plattform opti-

merar energi- och effektutnyttjandet för fastigheten.  Med andra ord 

ger de klara kostnadsfördelarna kunden ett tydligt incitament att röra 

sig mot lokala elnät och Ferroamps lösning. Bilden intill illustrerar 

Ferroamps patenterade fasbalanseringsteknik (en del av EnergyHub-

systemet) där energi förflyttas mellan de tre staplarna (faser i fastig-

het) varpå huvudsäkringen kan sänkas och följaktligen kostnaderna. 

Fördelarna blir förstås än mer påtagliga i takt med de stigande elpri-

ser som noterats under det senaste året.   

Tydlig trend mot lokala elnät 
Research and Markets bedömer att den globala marknaden för lokala 

elnät kommer att växa med uppemot 9,3 procent per år fram till 2025. 

Drivkrafterna är många. Lokala elnät ger möjlighet till effektoptime-

ring mellan intilliggande fastigheter samt kostnadsbesparingar i form 

av att endast behöva betala för en huvudsäkring vars kostnad fördelas 

på flera fastigheter. Därtill minskar det trycket på det regionala elnä-

tet samtidigt som det möjliggör för introduktion av delningsekonomi 

inom el distribution. Med sin PowerShare-teknik står Ferroamp väl 

positionerade att växa kraftigt under många år framöver. 

Regeringsbeslut öppnar för högre tillväxt 2022-2023 
Under slutet av 2021 kom även ett efterlängtat beslut när den svenska 

regeringen godkände förändringar i förordningen om undantag från 

kravet på nätkoncessionen och tillåter lokal energidelning i mikronät. 

Även den holländska regeringen lämnade godkännande under 2021, 

precis innan Sverige, där Ferroamp sedan flera år tillbaka samarbetar 

med holländska Indutecc kring försäljning och distribution av 

EnergyHub-systemet. Detta har öppnat upp två nya viktiga mark-

nader vilka står inför stark tillväxt kommande år. Att Ferroamp nu 

kan erbjuda hela sitt produktutbud till kunder bör även medföra att 

efterfrågan spiller över på bolagets övriga produkter.   

Vårt värderingsintervall sänks till 30-120 (42-138) kr 
Vi har vi valt att målat upp tre scenarier som representerar olika an-

taganden om tillväxt och lönsamhet för Ferroamp. Det ger en bredare 

förståelse för hur stor potentialen kan vara men även riskerna om till-

växt och lönsamhet inte lever upp till våra förväntningar. Försälj-

ningen och lönsamheten är även svårprognosticerad, speciellt på kort 

sikt, givet den explosiva tillväxtfas som bolaget befinner sig i. I tabel-

len intill presenteras våra antaganden för vårt defensiva scenario 

”bear”, vårt rimliga scenario ”bas” och vårt offensiva scenario ”bull”.  

Fasbalansering effektiviserar 
Minskad belastning på huvudsäkringen ger kostnadsfördelar 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
 

 

Grundare som näst största ägare 
Ägarandel av kapitalet 

 

Källa: Bolaget 

 
 
 
 
 
 

Ferroamp i tre scenarier 
Antaganden i bear-, bas och bullscenario 

 

Källa: Analysguidens prognoser  
 

Nordea Fonder 9,5%

Björn Jernström (grundare) 9,3%

Första AP-fonden 9,3%

Wallenstam Aktier AB 7,3%

Swedbank Robur Ny Teknik 6,1%

Fem största aktieägarna 41,5%

Bear Bas Bull

CAGR 2021-2026p 35% 44% 50%

Rörelseresultat 2026p, mkr 30 73 120

WACC 12% 12% 12%

Målmultipel, EV/Ebit 18 20 22

EV - Multipelvärdering 340 921 1662

Nettoskuld -103 -103 -103

Börsvärde 443 1024 1765

Antal utestående aktier, milj. 14,7 14,7 14,7

Motiverat värde per aktie, SEK 30 kr 70 kr 120 kr
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Operationell uppdatering 
Ett återkommande tema kring Ferroamp under det senaste året sta-

vas produktionskapacitet och förmågan att kunna leverera på den 

höga efterfrågan. Samtliga volymprodukter är outsourcade men kom-

ponentsbrist i kombination med kapacitetsbegränsningar hos pro-

duktionspartners har medfört långa beställningstider, framför allt på 

EnergyHub-systemet – kärnan i Ferroamps utbud. Det första ”pro-

blemet” har Ferroamp mött genom att köpa komponenter, dyra såd-

ana, på spotmarknaden eller i bästa fall hittat billigare substitut. Av-

seende produktionskapaciteten aviserade Ferroamp i september två 

upplyftande uppdateringar.  

Fördubblar produktionskapacitet kring EnergyHub 
Den första nyheten avsåg en utökning av det befintliga samarbetsav-

talet med kontraktstillverkaren NOTE. Genom samarbetet kommer 

NOTE fördubbla produktionstakten av EnergyHub XL från deras an-

läggning i Norrtälje. I samband med aviseringen av utökningen press-

releasade NOTE att samarbetet förväntas generera 130 miljoner kro-

nor intäkter till NOTE under 2023. I ett räkneexempel, där vi antar 

en bruttomarginal om 30-35 procent för Ferroamp, skulle det inne-

bära tillverkning av produkter med ett värde om ~185-200 miljoner 

kronor under 2023. Denna siffra ska sedan översättas till omsättning 

för Ferroamp, vilket förstås beror på efterfrågan hos kunder och för-

säljningsförmåga. Ovan beräkning skall tolkas med en nypa salt men 

målar en bild om en ljus framtid under kommande år.  

Ny tillverkningspartner förbereder inför expansion 
Ytterligare en välkommen ökning av produktionskapaciteten avisera-

des i slutet av september när Ferroamp ingick ett ramavtal med den 

norska elektroniktillverkaren Kitron. Tillverkningsavtalet avser vo-

lymproduktion av EnergyHub-systemet till villor. Ferroamp beskri-

ver att den befintliga produktionen av EnergyHub Wall 14 kommer 

att tredubblas genom avtalet. Tillverkningen sker i Polen och är en 

viktig del inför en kommande uppskalningsprocess utanför Sverige. 

Kitron räknar med att avtalet genererar intäkter om 90 miljoner 

norska kronor under 2023 och 350 miljoner norska kronor under en 

treårsperiod. Om vi använder samma antaganden kring bruttomargi-

nalen motsvarar det tillverkning av produkter med ett värde om 

~140-150 miljoner kronor under 2023 och mer än 500 miljoner kro-

nor under nästkommande treårsperiod.  

Kunder är nöjda med Ferroamp 
Ferroamp skickade i september ut en större enkät som omfattade re-

spondenter i princip hela försäljningskedjan – småhusägare, återför-

säljare, installatörer, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. 

Nyckelfrågan i enkäten var huruvida respondenterna var villiga att 

rekommendera Ferroamp till andra. Bolaget beskriver att 73 procent 

av respondenterna skulle rekommendera Ferroamp. Det är en gläd-

jande siffra och visar på att både installatörer, återförsäljare samt 

slutkunder är nöjda med Ferroamps erbjudande.  
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Prognoser & Värdering 

Försäljningen uppnår inte högt ställda förväntningar 
Ferroamp redovisade en nettoomsättning om 48 miljoner kronor för 

kvartalet, vilket var omkring 30 procent lägre än våra förväntade 62 

miljoner kronor där vi hade räknat med en tillväxt gentemot förra 

kvartalet. Försäljningen har påverkats av begränsningar i produkt-

ionskapaciteten, vars förutsättningar nu har förbättrats givet de två 

avtalsuppdateringar som nyligen kommunicerats. Ledningen beskri-

ver att orderboken är ”extremt god” men redovisar dessvärre ingen 

siffra att utgå ifrån. Vår bästa proxy är att kika på bolagets kortfristiga 

fordringar som uppgick till 56 (40) miljoner kronor vid kvartalets 

slut. Siffran är i princip oförändrad gentemot andra kvartalet. Vidare 

skriver ledningen att september var den starkaste månaden försälj-

ningsmässigt någonsin, vilket vi räknar med kommer följa med in i 

nästkommande kvartal. Vår helårsprognos pekade tidigare på en för-

säljning om 228 miljoner kronor, vilket vi får anledning att revidera 

ned efter rapporten. För 2022 skruvar vi ned förväntningarna och 

räknar med en försäljning om 199 miljoner kronor. Visibiliteten för 

2023 och framåt är mycket begränsad varför vi försiktningsvis även 

justerar ned våra långsiktiga prognoser. Sammantaget sänker vi våra 

försäljningsprognoser i miljoner kronor till 325 (419) för 2023, 439 

(523) för 2024 och 570 (628) för 2025.  

Lägre förväntad tillväxt påverkar resultatförväntan 
Under kvartalet redovisade Ferroamp en rörelseförlust om 11,0 (9,7) 

miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal om -22,8 (-33,6) pro-

cent. Vi hade räknat med en lägre förlust om 8,8 miljoner kronor, vil-

ket förklaras av en betydligt svagare försäljningstillväxt än vi estime-

rat. Exkluderat kostnaden för handelsvaror (drivs av försäljning) var 

kostnadsbasen omkring 10 procent lägre än vad vi räknat med.  

Bolagets största kostnadspost, handelsvaror, fortsätter att belasta re-

sultatet och under kvartalet har fördyringar relaterat till spotköp av 

komponenter påverkat negativt med 4,0 (2,7) miljoner kronor. Det är 

en ökning jämfört med förra kvartalets 3,7 miljoner kronor, där för-

säljningen även var högre, vilket antyder att situationen blivit något 

värre. Som andel av nettoomsättningen uppgick handelsvaror till 79 

(90) procent eller 71 (81) procent exkluderat för spotköp. Det mots-

varar en bruttomarginal om 21 samt 29 procent. Ledningen bedömer 

att utsikterna kring högre kostnader relaterat till komponentsbrist 

och dyra spotköp kommer förbättras något först i mitten av 2023. 

Trots exkludering av tillfälliga fördyringar är bolaget en bra bit ifrån 

målsättningen med en bruttomarginal omkring 40 procent. För att 

bolaget på sikt skall uppnå målet krävs fortsatt industrialisering av 

produkterna. Under årets tre första kvartal har Ferroamp investerat 

omkring 30 miljoner kronor i immateriella tillgångar vilket huvud-

sakligen är relaterat till utvecklingsarbetet kring nästa generation av 

EnergyHub samt solsträngsoptimerare. 

För helåret har vi prognostiserat ett rörelseresultat om -32 miljoner 

kronor, vilket vi justerar ned till -37 miljoner kronor. Givet större 

nedjusteringar i våra långsiktiga omsättningsprognoser spiller det 

även över på resultatförväntningarna under kommande år. Utma-

ningarna kring komponentsbristen börjar i bästa fall enligt 

Breakeven framflyttad till 2024 
Nettoomsättning, mkr (vä), EBIT-marginal (hö), 2021-2026p 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 
 

 

Bruttomarginalen lyfter resultatet 
EBIT-resultat, mkr (vä), bruttomarginal (hö), 2021-2026p 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

 

Handelsvaror tynger fortsatt i Q4 
Kostnader som andel av nettoomsättning, 21Q1-22Q4p 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  
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ledningens bedömning att ljusna under mitten av 2023 varför vi sän-

ker vårt antagande om bruttomarginalen för helåret till 26 (30) pro-

cent. Tillsammans med en lägre förväntad försäljning revideras vår 

tidigare förväntan om en låg rörelsevinst ned till en rörelseförlust om 

31 miljoner kronor. Vi räknar nu med att Ferroamp kan visa positivt 

resultat på sista raden först under 2024.  

Nytt motiverat värde vid 70 (79) kr 
Vid värderingen av Ferroamp har vi tagit avstamp i en relativvärde-

ring. Målmultipeln om 20 gånger EV/Ebit är härledd från en lista av 

jämförbara bolag. I samband med större revideringar av våra omsätt-

ning- samt lönsamhetsprognoser har vi även sett över längden av vår 

prognosperiod. Vi räknar med att den långsiktiga rörelsemarginalen, 

med antagandet om en bruttomarginal omkring 40 procent, på sikt 

kan uppgå till 15 procent. För att bättre fånga upp den långsiktiga 

lönsamhetspotentialen i Ferroamp har vi därför adderat ytterligare 

ett år till vår prognosperiod.  

Prognosperioden sträcker sig nu till 2026 där vi räknar med att bola-

get kan uppnå en nettoomsättning om ~685 miljoner kronor, vilket 

är i princip i linje med våra tidigare förväntningar för 2025. Vid slutet 

av prognosperioden estimerar vi ett rörelseresultat om 73 miljoner 

kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,2 procent. Till vår 

prognos kring rörelseresultatet har vi tillämpat vår målmultipel. Vär-

det har därefter diskonterats med ett avkastningskrav om 12 procent 

och vi har adderat bolagets nettokassa. Förändringarna medför att 

vårt motiverade värde i basscenariot sänks till 70 (79) kronor. 

Om vi blickar till bolagets finansiella ställning ser den fortsatt stabil 

ut med en i princip skuldfri balansräkning och en soliditet om 76 pro-

cent. Kassapositionen vid utgången av kvartalet är fortsatt god och 

uppgick till 103 miljoner kronor. Ferroamp fortsätter att investera 

kraftigt inför framtiden och framför allt inom nästa generation av 

EnergyHub samt solsträngsoptimerare. Det syns tydligt i de fria 

kassaflödet som för årets tre första kvartal summerar till -57 miljoner 

kronor (inkluderat förändring av rörelsekapital).   

Sänker motiverat värde 
Värdering av Ferroamp, basscenario 

 

Källa: Analysguidens prognoser 

Urval av jämförbara bolag 

 

Källa: Refinitiv 
Data per 2022-11-09 

CAGR 2021-2026p 44%

Rörelseresultat 2026p, mkr 73

WACC 12,0%

Målmultipel EV/EBIT 20,0

EV - Multipelvärdering 921

Kassa,milj. 103,0

Långfristiga skulder 0,0

Börsvärde 1024

Antal utestående aktier, milj. 14,7

Motiverat värde per aktie, SEK 70 kr

Börsvärde

Tillväxt
 2022p

EBIT%
 2022p

EV/Ebit
 2022p

EV/Ebit
 2023p

Enphase 411 537 63% 23% 71,7 45,2

GARO 5 484 13% 15% 26,0 20,2

SMA Solar 21 080 102% 3% 69,8 33,4

SolarEdge 152 097 56% 12% 38,1 22,7

Zaptec 2 792 52% 14% 23,3 12,2

Ecoclime 274 76% neg. neg. 7,19

QleanAir 392 6% 16% 7,7 6,67

Median 5 484 56% 14% 32,0 20,2

Medelvärde 84 808 52% 12% 33,8 21,1
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Risker 
Ferroamp är ett relativt litet bolag med stora ambitioner. Hittills har 

ledningen kunnat leverera på de mål som kommunicerats. Relaterat 

till verksamheten ser vi dock ett antal risker som kan försvåra för bo-

laget att nå upp till aktiemarknadens högt ställda förväntningar. Där-

ibland har bolaget en målsättning om att nå en run-rate i Q4 2022 på 

400 miljoner kronor. Målet kan troligen översättas till antingen 100 

miljoner kronor i Q4 2022 alternativt en månadsomsättning om 

400/12 ~33 miljoner kronor i december 2022. Det starkaste kvartalet 

i bolagets historia är Q2 2022 där omsättningen uppgick till ~52 mil-

joner kronor.  

Tuff konkurrens 
Ferroamp befinner sig på en konkurrensutsatt marknad med ett antal 

större spelare. Det som talar för bolaget är teknikförsprånget gente-

mot konkurrenterna. För att kunna försvara värderingen och leverera 

den tillväxt som förväntas hänger mycket på att bolaget klarar av att 

exekvera på teknikförsprånget. På sikt bör investerare förvänta sig att 

liknande lösningar lanseras på marknaden, vilket kan pressa priser 

och sätta käppar i hjulet för bolagets tillväxtambitioner.   
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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. 

Analytikern Erik Pilbackes äger inte och får heller inte äga aktier i det ana-

lyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Erik Pilbackes 
 


