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UPPDRAGSANALYS 

Exponentiell tillväxtresa 

fortsätter under 2021 

68 procent tillväxt 2020 – men svalt avslut på året 

Ferroamp redovisade en nettoomsättning för fjärdekvartalet 2020 på 

20,1 miljoner kronor, jämfört med 18,9 miljoner kronor under 

samma period föregående år. Det ska noteras att bolaget hade en-

gångsintäkter motsvarande 5 miljoner kronor relaterade till en batte-

ricontainer utvecklad med Vattenfall, samt Batteribidraget. Justerat 

för dessa landar ökningstakten på 44,4 procent. Totalt sett för helåret 

2020 kom nettoomsättningen in på 76,8 miljoner kronor, jämfört 

med 45,9 miljoner för 2019. Det ger en imponerande tillväxttakt på 

67,7 procent. Förlusterna fortsatte att öka, helt enligt plan och logiskt 

i takt med att försäljningen växer. Rörelseförlusten landade på 8,9 

miljoner kronor för fjärde kvartalet, att jämföra med 6,7 miljoner 

2019. Positivt är att marginalförbättringarna består, trots en tuff av-

slutning på året. Sett över helåret landade rörelsemarginalen på -42,5 

procent, att jämföra med -52,5 procent för helåret 2019. Det visar att 

industrialiseringen av produkterna ger resultat och ger goda förhopp-

ningar om ytterligare lönsamhetsförbättringar under 2021. 

Tillväxttrigger i återinfört solenergistöd 

Vi har i tidigare analyser flaggat för den potentiella negativa effekten 

för Ferroamp som följer av att stödet för utbyggnad av solel till 

mindre fastigheter avvecklades i början av juli. Det leder med all rim-

lighet till lägre investeringsvilja och kan till viss del förklara den rela-

tivt svaga försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet. Vår be-

dömning att denna osäkerhet förskjuter projekt till framtiden kvar-

står. Vid årsskiftet 2020/21 införs nya stödsystem, vilket – i kombi-

nation med en allmänt högre investeringsvilja inom förnyelsebar 

energi – bör leda till en accelererad tillväxt för Ferroamp. 

Internationell order – ett kvalitetskvitto 

Under kvartalet har Ferroamp haft framgångar i internationali-

seringsarbetet. Tillsammans med svenska batteritillverkaren Nilar 

och holländska Indutecc har bolaget erhållit en order från det neder-

ländska försäkringsbolaget a.s.r. Affären är ett kvitto på att Ferro-

amps affär är internationellt gångbar. Vi ser positivt på bolagets fram-

tida expansionsmöjligheter i de icke nordiska länderna. 

Ser uppsida i aktien 

Vi gör mindre justeringar i våra tillväxt och lönsamhetsprognoser, 

samt skruvar ned den förväntade investeringstakten och kapitalbind-

ningen i bolaget. Vi ser ett motiverat värde i aktien på 94 kronor.   
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Noteringsår 2019 

Listning First North Growth Market 

Ticker FERRO 

Aktiekurs 87,00 kr 

Antal aktier, milj. 12,25 

Börsvärde, mkr 1066 

Nettoskuld, mkr -90,2 

Företagsvärde (EV), mkr 976 
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Not: Omsättning 2019 justerad för engångsposter på 5 mkr 
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Ferroamp OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 41 77 169 401

Ebitda-resultat -23 -28 -34 20

Rörelseres. (ebit) -25 -33 -41 6

Resultat f. skatt -25 -33 -40 8

Nettoresultat -25 -33 -40 7

Vinst per aktie -2,0 kr -2,7 kr -3,3 kr 0,6 kr

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

Omsättningstillväxt 158,4% 88,0% 120,0% 137,5%

Rörelsemarginal -60,1% -42,5% -24,6% 1,5%

P/e-tal -43,2 -32,2 -26,4 154,3

EV/ebit -39,8 -29,9 -23,5 162,0

EV/omsättning 23,90 12,71 5,78 2,43

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Källa: Bolaget, Analysguiden

http://www.ferroamp.com/
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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. 

Energiföretagen rapporterar att det svenska elnätet står inför omfat-

tande effektutmaningar. Resultatet av den höga belastningen blir att 

effektuttaget ökar och att elnätsavgifterna höjs. Generellt sett har 

kunderna idag en högre kostnad för distributionen än för konsumt-

ionen av el.  Ferroamps plattform optimerar energi- och effektutnytt-

jandet för fastigheten.  Med andra ord ger de klara kostnadsförde-

larna kunden ett tydligt incitament att röra sig mot lokala elnät och 

Ferroamps lösning.  

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. Det minskar trycket på det reg-

ionala elnätet samtidigt som det möjliggör för introduktion av del-

ningsekonomi inom el distribution. EU driver därför ”Local Commu-

nities” och regeringen har rekommenderat undantag i koncessions-

plikten för att nätägares monopol skall öppnas. Med sin teknik är 

Ferroamp därför väl positionerade för att kunna växa kraftigt under 

många år framöver.   

Produktutveckling ger potentiella triggers 

Storskalig produktion är en förutsättning för att upprätthålla tillväxt-

takten och för att nå lönsamhet. Ferroamp har gjort stora satsningar 

inom produktutveckling, vilket inte minst syns i personalökningar re-

laterat till R&D under första kvartalet 2020. Framförallt drivs pro-

jektet Industrialisering Gen 2.0 med syfte att industrialisera produkt-

ionen. Anpassningen av produkterna till storskalig produktion är en 

förutsättning för att Ferroamp ska vända till vinst och kommer att 

fungera som en trigger till ökad lönsamhet och på sikt också högre 

värdering av bolaget. Lägg där till arbetet med att utveckla Energy 

Cloud, vilket är en mjukvara som genom analyser ger kunden ett verk-

tyg för att optimera energiförbrukningen. Satsningen skapar förut-

sättningar för licensintäkter och serviceabonnemang, vilket möjliggör 

en skalbar affärsmodell, som på sikt kan ge en stabil och repetitiv in-

täktsbas.  

  

Fasbalansering effektiviserar 
Minskad belastning på huvudsäkringen ger kostnadsfördelar 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Vändning till lönsamhet att vänta 
Utveckling rörelsemarginal 2019-2022p 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Tilltalande ägarbas 
Ägarandel av kapitalet  

 

Källa: Bolaget 

 

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

2019 2020 2021p 2022p

Största aktieägarna, %

Björn Jernström 11,6%

Första AP-Fonden 9,5%

Nordea Fonder 9,3%

KIC InnoEnergy SE 4,6%

Almi Invest Stockholm AB 4,1%

Åke Rehnman 4,1%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 3,8%

Mats Karlström 3,3%

Nordic Cross 3,0%

Andra AP-Fonden 2,5%

Övriga ägare 44%

Källa: Bolaget.
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Utfall och prognoser  

Utfall jämfört med förväntan 

Ferroamp lämnar ett förhållandevis tungt och utmanande kvartal 

bakom sig. Justerat för engångsposter under 2019 ökade försälj-

ningen med 44,4 procent, vilket fortfarande är imponerande siffror, 

men relativt lågt gentemot tidigare kvartal. Våra förväntningar låg på 

27 miljoner kronor, vilket är avsevärt mycket högre än den redovisade 

försäljningen på 20 miljoner. Avvikelsen förklaras framförallt av att 

osäkerheterna vi tidigare lyft relaterade till Covid-19 och avvecklat 

stöd för solenergi har haft en större påverkan än vi förväntat oss. Re-

laterat till Covid-19 är den negativa påverkan framförallt från stör-

ning hos en av bolagets partner, samt vissa leveransproblem. I takt 

med att de nya stödsystemen för solel som infördes vid årsskiftet 

2020/21 börjar rullas ut bör de negativa effekterna mildras. Vår be-

dömning är att den tillfälligt lägre investeringsviljan som följt av den 

avvecklade subventionen snarare förskjuter investeringsbesluten till 

framtiden och skapar ett uppdämt investeringsbehov framåt. Dessu-

tom ser vi en i allmänhet högre investeringsvilja och kapitalallokering 

mot förnyelsebar energi. Det gör att vi, trots dippen under fjärde kvar-

talet, ser positivt på Ferroamps tillväxtutsikter för 2021 och framåt. 

Stororder från Senergia 

Ovan resonemang bekräftas också till viss del av den stororder som 

Ferroamp erhöll dagarna efter att rapporten för fjärde kvartalet 

släpptes. Det rör sig om en order från solenergigrossisten Senergia. 

Orderläggningen gäller för första och andra kvartalet 2021 och mat-

char hela Sernergias volym för 2020. Ordern är en väldigt positiv start 

på 2021 och väcker förväntan om ett framgångsrikt år.   

Optimistisk kostnadsutveckling 

Som väntat fortsatte rörelseförlusten att växa. Rörelseresultatet för 

det fjärde kvartalet 2020 landade på -8,8 miljoner kronor jämfört 

med vår prognos på -9,6 miljoner. Utvecklingen är enligt plan och ett 

resultat av de kraftiga satsningarna som görs för att expandera verk-

samheten. Det handlar framförallt om att industrialisering av pro-

duktsortimentet för att lägga ut produktion på externa leverantörer, 

samt betydande förstärkningar som gjorts på personalsidan för att 

stärka organisationen. Trots de stora tillväxtsatsningarna väcker 

kostnadsutvecklingen för helåret 2020 optimism. Kostnaden relate-

rat till handelsvaror har minskat från 84 procent till 81 procent sett 

som andel av nettoomsättningen. Detta trots att covid-19 har lett till 

betydligt högre kostnader relaterat till inkommande frakter. Exklu-

sive dessa kostnader minskar kostnaden relaterat till handelsvaror 

sett som andel av nettoomsättningen från 82 procent 2019 till 74 pro-

cent 2020. Det är en markant förbättring. Bolagsledningen bedömer 

att de negativa corona-effekterna kommer att kvarstå även under 

Stark exponentiell tillväxt… 
Omsättning 2017-2022p, Mkr 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

…leder till lönsamhet redan 2022 
Rörelseresultat, Mkr (vänster) & Rörelsemarginal (höger) 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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första halvåret 2021.  Ur det längre perspektivet är vi positiva till ut-

vecklingen och bedömer fortsatt att bolaget kan vända till lönsamhet 

redan 2022. 

Rätt väg framåt  

Den strategiska inriktningen, med tunga satsningarna på fortsatt ex-

pansion och industrialisering av produkterna är i vår mening helt rätt 

väg att gå. Nyckeln för att Ferroamp ska kunna infria aktiemarknad-

ens högt ställda förväntningar är att bolaget lyckas exekvera på det 

teknikförsprång som finns. Vår tro är att inbromsningen under fjärde 

kvartalet är ett undantagsfall och att utvecklingen framåt kommer att 

fortsätta i samma spår som de tidigare kvartalen 2020. Det långsik-

tiga caset är intakt och vår bedömning är att bolaget har goda möjlig-

heter att nå försäljningsmålet om 400 miljoner kronor i nettoomsätt-

ning 2022, samt att rörelsen kan vända till vinst i samband med det.   

Ser uppsida i aktien 

Vi har gjort några mindre justeringar i våra prognoser. Försäljnings- 

och lönsamhetsprognoserna för 2022 hålls intakta. Det innebär att vi 

prognostiserar för en försäljning på 401 miljoner kronor, samt break-

even 2022. Den färska storordern från Senergia stärker vår tes om det 

långsiktiga behovet av Ferroamps lösningar. Det gör att vi justerar 

upp våra tillväxtantaganden något på längre sikt. Vi har dessutom ti-

digare överskattat investeringsbehovet och verksamhetens kapital-

bindning. Vi gör därför viss nedjustering i investeringstakten sett som 

andel av nettoomsättningen, samt i rörelsekapitalet. Räknat på en 

diskonteringsränta motsvarande 9,5 procent ser vi ett motiverat 

värde i aktien på 94 kronor. Det finns med andra ord fortsatt uppsida.  
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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. 

Möjlig försening i industrialisering av produkter 

En nyckel för att verksamheten ska nå lönsamhet är att satsningarna 

på att anpassa produkterna till storskalig industriell produktion löper 

på som planerat. Vi ser en risk att detta blir försenat, inte minst till 

följd av coronavirusets spridning. Det här bekräftas också av bolags-

ledningen som konstaterar att tillfälliga kostnadsökningar på kompo-

nenter och transporter fördröjer marginalförbättringarna. 

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.  

Kapitalintensiv verksamhet 

De högt ställda försäljningsmålen, samt anpassningen av produkt-se-

rierna ställer krav på en hög investeringstakt. Fram till dess att Ferro-

amp kan visa på positiva kassaflöden kommer bolaget att vara i behov 

av ytterligare kapitalanskaffning. Bolaget stärkte nyligen sin likviditet 

genom att ta in 102 miljoner kronor i en riktad nyemission. Det gör 

att nettokassan uppgår till 90,2 miljoner kronor, samt att tillgångarna 

till 79,5 procent är finansierade via eget kapital. Risken för emiss-

ioner är något vi flaggat för i våra tidigare analyser.  Det nya kapital-

tillskottet medför att risken för ytterligare nyemissioner i närtid är 

låg. Så länge bolaget fortsätter att göra förluster kommer dock fram-

tida kapitalanskaffningar att behöva genomföras. Som investerare 

bör man därför inte helt negligera risken för ytterligare kapitalan-

skaffningar under prognosperioden. 
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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 André Netzén Örn äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 
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André Netzén Örn 

 


