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UPPDRAGSANALYS 

Under dyra spotköp växer 
en fin bruttomarginal 
Rekordförsäljning men till priset av hög spotkostnad 
Ferroamp ökade omsättningen med 185 procent under Q4-22 till 63 

(22) mkr. Sekventiellt mot Q3 växte försäljningen med 32 procent. 

Rörelseförlusten steg till 28 (12) mkr. Omsättningen var cirka 10 pro-

cent högre än Analysguidens prognos och rörelseförlusten drygt 140 

procent. Förklaringen till den stora kostnadsökningen är flerfaldig. 

Ferroamp tampas fortsatt med dyra spotköp för att säkra komponen-

ter och leva upp till leveransåtaganden. Det tyngde resultatet med 17 

(2) mkr. Ytterligare stora kostnadsökningar syns i personalkostnader 

samt övriga externa kostnader som tillsammans landade på 46 (24) 

mkr. Samma siffra under Q3-22 uppgick till 28 mkr. En delförklaring 

är två engångsposter – en kostnad till tidigare ledning (2,6 mkr) samt 

en skillnad mellan Q4 och Q3 på cirka 2,5 mkr kopplat till semester-

löneskuld. Utöver det förklaras ökningen av en dyrare mix av mer se-

nior personal samt ökade konsultkostnader (främst FoU). 

Gigantisk orderstock och förbättrade utsikter 
Vid ingången av 2023 aviserade Ferroamp att orderstocken uppgår 

till 350 mkr där merparten förväntas levereras under H1-23. Pro-

duktionskapaciteten har förbättrats, via det utökade samarbetet med 

Note samt Kitron, och ger goda förutsättningar för att konvertera or-

derstocken. Det skulle innebära att försäljningen redan under H1-23 

kraftigt skulle överstiga fjolårets dito. Analysguiden räknar konserva-

tivt med att ~60 procent (210 mkr) av orderstocken levereras under 

första halvåret. Ytterligare en upplyftande punkt i rapporten är den 

underliggande bruttomarginalen, det vill säga rensat för tillfälliga för-

dyringar, som uppgick till 37 (16) procent. Siffran kan ställas i relat-

ion till målsättningen om 40 procent för 2022 som stiftades i sam-

band med börsnoteringen 2019. Vidare fortsätter Ferroamp med 

stora investeringar för att ta fram nästa generations produkter, vilket 

övertid kommer stärka bruttomarginalen ytterligare. Hela produkt-

portföljen är ännu inte fullt industrialiserad och vi räknar med att när 

arbetet är slutfört kan bruttomarginalen stiga till omkring 45 procent.  

Upprepar motiverat värde vid 70 kr 
Aktieägarna i Ferroamp reagerade negativt på rapportdagen och ak-

tien stängde -10 procent. Omsättningen överträffade förväntningarna 

men kostnadsutvecklingen var en stor besvikelse. Gällande spotkö-

pen förväntar sig Ferroamp en avsevärd förbättring under H1-23. Gi-

vet att Ferroamp nu presenterat sin orderstock, som var större än vår 

tidigare omsättningsprognos för 2023, justerar vi upp försäljningen 

till 460 (325) mkr. Här ska tilläggas att en sådan upprampning binder 

mycket rörelsekapital, likt varulagret i Q4-22, och kan innebära att 

mer rörelsekapital behöver tillskjutas. Kassan vid slutet av 2022 upp-

gick till 55 mkr. Ledningen räknar inte med kapitaltillskott utan ar-

betar med att fler leveranser ska gå direkt från Note och Kitron till 

kundens lager och inte behöva passera ett tredjepartslager.  
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2022 2023p 2024p 2025p

Nettoomsättning 205 460 650 875

Totala intäkter 249 500 692 922

Rörelseres. (ebitda) -46 -2 48 97

Rörelseres. (ebit) -54 -15 28 71

Nettoresultat -54 -15 28 71

Vinst per aktie -3,69 kr -1,02 kr 1,90 kr 4,81 kr

Omsättningstillväxt 12% 124% 41% 35%

Bruttomarginal 19% 27% 33% 36%

Rörelsemarginal -26,4% -3,3% 4,3% 8,1%

P/e-tal -17,1 -61,7 33,1 13,1

EV/ebit -16,1 -58,1 31,1 12,3

EV/Sales 4,25 1,89 1,34 1,00
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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 och kopplar ihop 

solceller, energilager samt elbilsladdning med ett likströmsbaserat 

mikronät. 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 fastighet) varpå huvudsäkringen kan sänkas och 

följaktligen kostnaderna. Fördelarna blir förstås än mer påtagliga i 

takt med de stigande elpriser som noterats under det senaste året.   

Ökat antal solcellsinstallationer driver efterfrågan 
Branschföreningen Svensk Solenergi för löpande statistik för svensk 

solkraft. I tabellen intill höger presenteras deras uppskattning kring 

antalet anslutningar av solcellsanläggningar till elnätet på månadsba-

sis under 2021 och 2022. Helårssiffran för 2022 uppgår till ~51 000 

anslutningar, en tillväxt om cirka 94 procent mot föregående år. Fler 

solcellsinstallationer driver även på efterfrågan för energilagringslös-

ningar såsom batterier. Ovan är två starka drivare för efterfrågan på 

Ferroamps produkter. 

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 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.   

Fasbalansering effektiviserar 
Minskad belastning på huvudsäkringen ger kostnadsfördelar 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
 

Solcellsboom talar för hög tillväxt 
Antalet anslutningar av solcellsanläggningar till elnätet under 
2021-2022. Siffran är en uppskattning från Svensk Solenergi 
och data presenteras ackumulerad månadsvis 
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Historisk årlig snittillväxt över 80% 
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Prognoser & Värdering 

Försäljningsmässigt bästa kvartalet i bolagets historia 
Ferroamp levererar försäljningsrekord under kvartalet och omsätt-

ningen för helåret landade till slut på 205 (110) mkr. Det motsvarar 

en tillväxt om 86 procent och var cirka 3 procent bättre än våra esti-

mat. Ökningen drivs främst av försäljning av EnergyHub till privata 

villor samt en hög efterfrågan på installationer av solcellspaneler. Mo-

mentumet på Ferroamps marknad är fantastiskt och syns tydligt i an-

talet solcellsinstallationer som genomförs (se graf sida 2), vilket där-

till spiller över på batteriefterfrågan. Utvecklingen gynnar förstås 

Ferroamp som växer i takt med ovan nämnda parametrar. Blickar vi 

till orderstocken uppgår den till 350 mkr, alltså 70 procent högre än 

hela försäljningen under 2022. Merparten av stocken förväntas leve-

reras under H1-23. Produktionskapaciteten har förbättrats väsentligt 

genom samarbetsavtalen med Note och Kitron och bör nu vara till-

räckligt för leverans. Vidare har Ferroamp under de senaste 1,5 åren 

höjt priserna sju gånger för att kompensera för dyra spotkostnader 

och ofördelaktiga inköp i USD och EURO. Gentemot konkurrenter, 

ofta billiga alternativ, klassar sig Ferroamp i premiumsegmentet och 

prishöjningar har ännu inte varit ett problem för kunderna som upp-

skattar produkterna. Ytterligare en prishöjning genomfördes i okto-

ber som ger effekt nu under Q1-23.  

Dyra spotköp tynger en i övrigt fin bruttomarginal 
För att säkerställa leverans på befintliga ordrar tog Ferroamp stora 

kostnader för spotköp under kvartalet, vilket belastade rörelseförlus-

ten som steg till 28 (12) mkr. Operativa kostnader (inklusive handels-

varor) summerade till 102 (43) mkr varav spotköp av komponenter 

tyngde med 17 (2) mkr. Under första halvåret räknar Ferroamp med 

en avsevärt förbättrad kostnadsbild kring spotköp, på grund av bland 

annat minskad efterfrågan för halvledare i dataindustrin som Ferro-

amp delar vissa komponenter med. Valet att ta kostnaderna för kom-

ponenterna är medvetet för att fortsatta bygga en stark position på 

marknaden eftersom kunderna i annat fall går till konkurrenter. 

Blickar vi till bruttomarginalen så landade den på 10 (18) procent och 

exkluderar vi tillfälliga fördyringar så ökade den till 37 (27) procent. 

Drivande för bruttomarginalen är dels prisökningsarbetet men fram-

för allt en gynnsam produktmix där marginalen är betydligt bättre för 

produkter som är fullt industrialiserade. Produktportföljen är dock 

ännu inte helt industrialiserad. Det å ena sidan kommer kräva mer 

investeringar men å andra sidan talar det också för att det finns mer 

att hämta i bruttomarginalen. Tidigare målsättning var 40 procent 

men vi tror den kan stiga till cirka 45 procent på sikt.  

Bland andra kostnadsposter sticker personalkostnader ut som upp-

gick till 23 (13) mkr. Samma siffra var 14 mkr under förra kvartalet. 

Beaktar vi att personalstyrkan samtidigt bara ökade med tre anställda 

mot Q3 ser det vid en första anblick orimligt ut. Anledningen är dock 

flertalig. Dels har Ferroamp en dyrare mix i form av mer senior per-

sonal men kostnadsökningen förklaras främst av en engångskostnad 

till tidigare ledning (2,6 mkr), dels på grund av en positiv semesteref-

fekt i Q3 om 2,5 mkr. Vår bild är att genomsnittskostnaden för perso-

nalen kommer öka något framåt men lägre än i Q4:an. 

Växer försäljningen med 185% i Q4 

 

Källa: Bolaget 
 

God underliggande bruttomarginal 
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Svag kostnadskontroll i kvartalet 
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Kostnadsposten stack i väg rejält 
Övriga externa kostnader ökar likväl kraftigt och uppgick till 23 (11) 

mkr. Ser vi till de senaste fyra kvartalet har övriga externa kostnader 

i förhållande till omsättningen pendlat kring 23-28 procent, jämfört 

med kvartalets 37 procent. Ökningen mot Q4-21 beskrivs i rapporten 

hänföras till konsulter (främst FoU) samt kostnader för garanti/av-

sättning. För att Ferroamp ska nå lönsamhet på sikt är det en kost-

nadspost som bolaget behöver skala på och vi räknar med att andelen 

faller under kommande kvartal. Det är en siffra vi noga kommer följa. 

För helåret uppgick rörelseförlusten till 54 mkr jämfört med våra för-

väntade 37 mkr. För att Ferroamp på sikt ska nå breakeven krävs 

främst en ökad volymförsäljning. Förutsättningarna ser även goda ut 

med en hög underliggande efterfrågan, produktionskapacitet på plats 

i kombination med lägre spotpriser och prishöjningar. Utöver det be-

drivs ett kontinuerligt arbete med att minska bolagets omkostnader.  

2023 – troligt ett år med explosionsartad försäljning 
Efter att få syna helårets siffror konstaterar vi att vi låg rätt sett till 

omsättningen men att kostnadsmassan var mycket högre än våra för-

väntningar. Tidigare prognostiserade vi en försäljning om 325 mkr 

för 2023 men efter att Ferroamp aviserat om en orderstock om 350 

mkr, där merparten förväntas levereras under H1-23, behöver vi 

tänka om. Vi skruvar upp helårsprognosen för 2023 till 460 mkr. Vi-

sibiliteten framåt är begränsad och avsaknad av nya finansiella mål 

försvårar arbetet för en extern prognosmakare. Efterfrågan på Ferro-

amps produkter är dock skyhög och marknaden växer snabbt, vilket 

vi tar fasta på och höjer försäljningen under hela vår prognosperiod.  

Gällande lönsamheten framåt finns det mycket kvar att göra men i 

skuggan av dyra spotköp och enligt vår förståelse en tillfälligt förhöjd 

kostnadsbas finns en på sikt lönsam verksamhet. Förväntad brea-

keven bibehålls likt tidigare analyser och vi räknar fortsatt med att de 

kan infalla först under 2024. 

Upprepar motiverat värde vid 70 kr 
Vi har tidigare värderat Ferroamp med en relativvärdering men be-

dömer att det blir mer rättvist att bruka en kassaflödesvärdering. Dels 

för att fånga upp kostnader under resan mot lönsamhet, dels för att 

lönsamheten under ett specifikt år inte blir lika dominerande. Däre-

mot skall tilläggas att försäljningen är svårbedömd på sikt och andra 

storheter som marginaler och rörelsekapitalbindning är en tuff upp-

gift att bedöma för oss. Här har vi använt oss av bolag med jämförbar 

affärsmodell såsom Plejd och Garo för att få en bättre uppfattning. 

Vår nya prognosperiod sträcker sig tio år framåt i tiden. Tidigare stora 

antaganden om en långsiktig rörelsemarginal vid 15 procent och ett 

avkastningskrav vid 12 procent bibehålls. I tabellen intill höger pre-

senteras våra huvudantaganden för kassaflödesvärderingen. Gäl-

lande investeringarna framåt antar vi under prognosperioden att 

Ferroamp fortsätter investera kraftigt ~40-45 mkr/år. På fem års sikt 

räknar vi med en försäljning vid 1200 mkr som ökar till 1800 mkr vid 

slutåret 2032. Under hela prognosperioden estimerar vi en genom-

snittlig tillväxt om ~28 procent. Inkluderat nettokassan om ~55 mkr 

indikerar DCF-värderingen ett motiverat värde vid 70 kr/aktie. 

 

Försäljningsprognos 

 

Källa: Analysguidens prognoser 
 

Marginal- och kostnadsprognos 
Kraftigt ökade försäljningsvolymer och förbättrad  
bruttomarginal driver Ferroamp mot lönsamhet under 2024 
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Upprepar motiverat värde 
Huvudantaganden för DCF-värdering av Ferroamp 
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Finns risk för nyemission för att säkra rörelsekapital 
Avslutningsvis vill vi beröra kassaflödet under Q422 som landade på 

-48 (70) mkr. Det har sin bakgrund i fortsatt höga investeringar i pro-

duktutveckling (11 mkr), en kraftigt ökad kostnadsmassa samt en hög 

rörelsekapitalbindning där varulagret ökade med 18 mkr. Kassan vid 

kvartalets slut uppgick till ~55 mkr. Med tanke på den explosionsar-

tade tillväxten vi förväntar oss under H1-23 är det inte orimligt att 

bolaget behöver ta in mer kapital för att parera en ökad rörelsekapi-

talbindning. Ledningens målsättning är dock att det inte skall behö-

vas, vilket är möjligt givet att bolaget arbetar med att fler leveranser 

ska gå direkt från Note och Kitron till kundens lager och inte behöva 

passera ett tredjepartslager.   
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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.  

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.  

Negativa kassaflöden ger finansieringsrisk 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2022 uppgick kassan till 55 mkr. Sett 

till helåret 2022 uppgick de fria kassaflödet (löpande – investeringar) 

till -105 mkr. Motsvarande siffra i Q4-22 landade på -48. Beaktat en 

orderstock som uppgick till 350 mkr vid inledningen av 2023 där en 

stor del av leveransen förväntas under första halvåret är de troligt att 

rörelsekapitalbindningen, likt Q4-22, även ökar. Tillsammans med 

negativa kassaflöden utesluter vi därför inte att bolaget kommer be-

höva ta in mer kapital för att säkra rörelsekapitalet.  

Svår prognosticerad försäljning och marginal 
Ferroamp är i en kraftig expansionsfas, vilket innebär att framför allt 

försäljningsprognoser blir en svår uppgift för oss som extern. Givet 

att bolaget inte nått en mognadsfas blir även storheter som margina-

ler och kapitalbindning något svårbedömt. Vi har då blickat på pro-

duktbolag vi tycker påminner om Ferroamp. Sammantaget finns det 

många antaganden i vår prognos som gör värderingen klurig och bör 

således tolkas med försiktighet.  
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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 
 


