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forskningsinsatser som
resulterade i ett antal patent på
vågledar- och antennprodukter.
Bolagets tillväxtmöjligheter är
främst knuten till den så kallade
Gap-antennen.
Bolaget kan gynnas av den
närmast hysteriska utbyggnaden
av datahastigheter i mobilnäten de
närmaste åren. I första vågen är
det sammankoppling av radiomaster som är intressant. I den
andra vågen blir det aktuellt att
koppla upp mobilkonsumenterna
direkt i nästa generations mobilnät
(5G). Gapwaves Gap-antenn lämpar sig väl för detta då tekniken ger
möjlighet till låga överföringsförluster inom de högre frekvensband som 5G kommer att nyttja.
har
Gapwaves antenner som riktar in
sig mot försvars- och forskningsmiljöer i mindre volymer. Bowtieantennen har visat sig ha en
potential mot mobiltelefonsidan.
Under andra kvartalet 2017
tecknade Gapwaves avtal med en

tredje telekom-leverantör kring
utveckling av aktiva 5G-antenner.
Två sekretessavtal slöts också med
biltillverkare (bilradar) under
andra kvartalet 2017.
för att mäta
det ökade intresset inom området.
Bolagets redovisade förlust inräknat återlagda aktiverade intäkter
som ökade från 5,3 miljoner
kronor under kvartal 1 till 7,8
miljoner kronor i kvartal 2/2017.
Stigande kostnader gör att vi
sänker vår resultatprognos med
vardera 6 miljoner kronor 2017
och 2018. Samtidigt höjer vi vår
intäktsprognos från 145 till 150
miljoner kronor år 2020. Givet ett
högre långsiktigt tillväxtagande
(2,75 procent jämfört med 2
procent) stiger vår riktkurs till 16
kronor (15). Detta värde är dock
mycket känsligt för antagande om
försäljningsvolym och marginaler.
Givet ett pessimistiskt respektive
optimistiskt scenario varierar det
motiverade värdet på aktien från
cirka 7 till omkring 24 kronor per
aktie. Efter en kursuppgång ändrar
vi vår rekommendation till
Avvakta (Behåll).

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.

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 och
tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också
väsentliga kriterier.

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 undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets
finansiella ställning.

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 framtidsutsikter 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.

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.

Gapwaves utvecklar mikrovågsantenner som baserad på egen forskning
som ska ge högre datahastigheter med lägre svinn än konkurrenterna. Om
Gapwaves kan leverera vad de utlovar, befinner de sig i ett vinnarhål inför
nästa stora generationsskifte inom mobilindustrin när dagens 4G-nät ska
uppgraderas till 5G.

Historiskt har alla prognosmakare underskattat tillväxten inom datakom.
När tekniken utvecklas och allt högre datahastigheter tillåts, så lanseras
nya applikationer som äter upp allt bredband.
Bulken av all trafik sker idag över optisk fiber. Men bortom de stora
fiberstråken används även radiolänk för transmissionen. Radiolänkar är
de stora diskarna som sitter uppsatta på masterna. För att få maximal
data-överföring är diskarna riktade direkt mot varandra. Det är alltså
punkt-till-punkt-nät som vi talar om.
Ju högre upp i frekvensbanden man arbetar desto mer data kan överföras.
Nackdelen är att högre frekvenser når kortare sträcka och blir allt mer
känslig för störningar. Det räcker med ett kraftigt regn för att störa
datatrafiken i ett radionät. Det är enklast att jämföra med vanligt ljus för
att förstå fenomenen. Ljus är ju också våglängder och för att kunna
använda ljus så ska det vara öppen sikt mellan sändare och mottagare. I
praktiken gäller detsamma för radionät som arbetar i de frekvenser vi talar
om här.
För att bygga nät med högre datatrafik måste man därför bygga allt tätare
mellan radiocellerna, vilket betyder allt fler mobilmaster för varje ny
generation datanät. Eftersom varje radiomast måste vara uppkopplad mot
bas-nätet växer efterfrågan på radiolänk i samma takt som efterfrågan på
radiobaser.
Dagens trafikkrav på radiolänk är enkelt sagt vad morgondagens
konsumenter kommer att kräva i radiokapacitet till den egna
mobiltelefonen.

Det finns snart sagt inget tak på efterfrågan från operatörer och
leverantörer vad gäller datatrafik. I ett sådant läge är bolag som
Gapwaves, som kan leverera bättre tekniska lösningar än konkurrenterna,
vinnare.
Med 5G förväntas datahastigheterna öka med en faktor 10 till 100, antalet
uppkopplade apparater öka med 10 till 100 gånger och fördröjningen
minska med fem gånger. Allt detta kommer att öka den samlade
datatrafiken med en faktor 1000 jämfört med idag.

Streamad video och framför allt dataspel kräver också snabbhet i nätet
där datamängden är underordnad snabbheten i form av fördröjning.
Förutom gigantiska datamängder är fördröjningen huvudfokus i nästa
generation av mobilnät. Visionen är att kirurgen ska kunna stå på ena
sidan av jordklotet och utföra en operation på distans och aldrig uppleva
någon fördröjning mellan att han/hon rör ett instrument på sin sida
jorden och att detta sker i operationsrummet på den andra sidan av
jorden. Detsamma gäller operation av utrustning i områden som är
hälsofarliga som de i djupet nere i gruvor. Alternativt styrning av de allt
vanligare drönarna. Kommersiellt kan dock självstyrande bilar vara den
sektor som kan ge mest intäkter. Alla förstår ju problemen om olyckorna
ökar på grund av att datatäckningen är för låg inom ett visst område.
Visionen är att utbyggnaden av 5G ska vara hög och att fördröjningen i
5G-näten ska vara omkring en millisekund vilket är ett enormt högt
kvalitetskrav.
Arbetet med att standardisera 5G pågår i industrin men är fortfarande på
visionsstadiet. För att nå högre datahastigheter måste nya spektrum
frigöras, vilket i sig är ett hästjobb att komma fram till. Detta eftersom
utbudet ser olika ut i olika länder. Ofta är de reserverade för olika militära
applikationer vilket gör att dem svåra att frigöra.
Under de kommande åren lär tidningarna vara fyllda med rubriker om att
nya rekord nåtts i tester av datanät. Men det kommer att vara proprietära
nät som inte följer någon fixerad standard eftersom denna inte kommer
att vara färdig före kanske 2019–2020.

För en liten leverantör som Gapwaves är det viktigt att positionera sig i
dessa tester. Det är en enorm prestigevinst både att bli inbjuden och
framför allt om leverantörerna betalar för att använda Gapwaves
utrustning i dessa tester. Sådana pressreleaser är utmärkta triggers för
aktiekursen. Under första kvartalet 2017 tecknade Gapwaves sekretessavtal kring aktiva antenner för 5G-applikationer med två större telekomleverantörer och ett avtal med en tredje leverantör tillkom under andra
kvartalet. De leverantörer som tecknat utvecklingsavtal driver dock
sannolikt parallella spår (bland annat in house), samtidigt som Gapwaves
ser en potential i sina produkter samt patent och vill inte låsa upp sig mot
en enskild beställare inför framtiden.
Utöver det tecknade Gapwaves två sekretessavtal med globala företag där
gapvågledartekniken antas kunna hjälpa till att skapa styrbara antenner
inom bilradar. Kunderna återfinns inom bilindustrin eller dess sidoleverantörer och åtminstone en av kunderna är hemmahörande i Asien.
Här är Gapwaves teknik mycket intressant, eftersom det gäller att ta ned
fördröjningar till en bråkdel av vad dagens 4G-system kan erbjuda.
Det starka intresset för Gapwaves produkter ökar givetvis förhoppningen
om betydande vinster inom några år. Förutsättningarna dämpas dock av
att telekombranschen misslyckats med att slå mynt av utvecklingen. Teleoperatörerna har förvandlats till leverantörer av bulktrafik. Enda sättet för
dem att försvara lönsamheten består i att sänka kostnaderna, vilket
innebär att de pressar leverantörerna maximalt. Det skapar allt tunnare
marginaler i telekomindustrin. För att bli en framgångsrik leverantör
måste man kunna sänka priserna med 30 till 50 procent jämfört med
konkurrenterna eller höja prestandan med lika mycket.

Grundpatentet för GAP-antennen togs fram 2008 på Chalmers Tekniska
Högskola i Göteborg av bolagets grundare Per-Simon Kildal. Sedan dess
har GAP-tekniken utvecklats ytterligare via forskning på Chalmers med
hjälp anslag från Vetenskapsrådet och European Research Council. Flera
av aktieägarna i bolaget har också fått betalt för sina insatser inom
forskningen i form av nyemitterade aktier i bolaget.

GAP-tekniken ger stora fördelar vid kommunikation inom det höga
frekvensområdet från 3 GHZ och uppåt till TerraHertz. Gapwaves
målsättning har varit att ta fram produkter kring mikrovågs- och
millimetervågstekniken. De viktigaste är antenner och vågledare.

De system som kommer att levereras (5G) fungerar med begränsad
räckvidd 28GHz. I de simuleringar som gjorts från Gapwaves sida
kommer företagets Gap-teknik att öka prestandan (minskade förluster)
med 10 - 20 DB vilket är en faktor på 10 - 100 gånger. Detta betyder att
Gap tekniken kan ge en 28GHz basstation en prestanda som klarar upp åt
1 000 meter i räckvidd och gå igenom en fönsterruta, vilket kan jämföras
mot 50 - 100 meter med dagens lösning/prototyp. Det är samtidigt viktigt
att betona att detta än så länge endast kan göras i testmiljö, där de
kretskort som det skall monteras på blir klara först om drygt ett år.
Bolaget driver utvecklingsprojekt med ambitionen att de aktiva GAPantennerna ska bli tio gånger mer energieffektiva än tidigare generation
(det gäller egentligen all tidigare teknik samt den teknik som idag används
för 5G). En konsekvens av detta, förutom att energieffektivitet är ett
prioriterat mål i sig inom telekomindustrin, är just en ökad radiotäckning.
(jämfört med dagens tekniker som används för 5G)

GAP-antennen ovan är främst avsedda för radiolänk (till exempel med
Ericsson som kund). Andra möjliga användningsområden är som radar för
autonoma fordon, ett tillväxtområde de närmaste åren om utvecklingen av
förarlösa fordon ska gå framåt. Bolaget har nu formaliserat samarbetet
med en större asiatisk biltillverkare kring antennlösningar för bilradar i ett
sekretessavtal.
GAP-antennen ska vara rörliga så att den ska kunna justera radioloben
efter hur användarna rör sig. Det är ett krav för att kunna få ut maximal
datatrafik. Mycket av hemligheten med GAP-antennens teknik finns i hur
detta tekniskt uppnås.

GAP-flänsadaptern ovan borde bli ganska vanligt förekommande i
stadsmiljö i samband med att 5G-nätet byggs ut. Detta eftersom den
kopplar ihop olika traditionella vågledare som av olika anledningar
(störningar) förlorat eller fått försämrad kontakt med varandra.

Två av bolagets produkter fungerar och säljs redan idag i kommersiell
drift; Bowtie och Elevenantenna. Licensintäkter på den senare har
delfinansierat bolagets forskning och utveckling de senaste åren.

Bowtie och Eleven-antenn har redan idag sina kundgrupper i första hand
inom försvars- och rymdforskningssektorerna. Någon större tillväxt har
tidigare inte förutspåtts inom dessa segment. De senaste forskningsrönen
pekar dock på att Bowtie-antennen skulle kunna användas inom
mobiltelefonsegmentet. Detta öppnar potentiellt upp en marknad för 1,2
miljarder enheter per år – direkt eller indirekt(!)

Gapwaves är verksamma inom marknaden för millimetervågsteknologi,
och mer specifikt antenner. Den bedömda växande efterfrågan på bolagets
produkter är i första hand kopplad till förtätning av de befintliga radiolänknäten. Våg två, som är mångfalt större, är när 5G-näten börjar rullas
ut. Under denna period beräknas den årliga tillväxten hamna på 60
procent per år. Gap-antennen och Gap-flänsadaptern är de produkter som
vänder sig mot ett större volymsegment.

Utbyggnaden av 4G-nätet tog fem till sju år att genomföra. Prognosen är
att genomförandetiden för 5G-utbyggnaden kan bli hälften så lång, det vill
säga tre till fyra år. Vad som kommer efter 5G är osäkert. Idag finns inget
identifierat 6G - utan 5G kan komma att vidareutvecklas under perioden
efter den initiala utbyggnaden. Så länge som efterfrågan på data växer kan
man utgå ifrån att efterfrågan på Gapwaves typ av produkter kommer att
vara hög.
När vi kontaktat potentiella kunder till Gapwaves inom telekom bekräftar
de att bolaget anses vara en högst seriös leverantör och att diskussioner
pågår. Det är samtidigt viktigt att vara medveten om den mycket hårda
konkurrensen inom sektorn. För att vinna marginal på lång sikt tror vi att
produkten behöver integreras i en större helhet och att Gapwaves ska se
över möjligheten att utveckla egen mjukvara. Detta reser också frågan om
Gapwaves skulle må bättre i ett strategiskt samarbete med något annat
företag inom mjukvaru-segmentet. I vilket fall som helst är Gapwaves en
utmärkt uppköpskandidat för den som vill addera spjutspetskompetens
inom antennteknologi.
Gapwaves har börjat bygga upp ett nätverk av återförsäljare. Ett avtal har
slutits med Cornes Technologies för den japanska marknaden, där
Gapwaves har kontakt med dotterbolaget Microwave Factory Ltd.

Det finns sedan tidigare ett antal etablerade antennbolag i olika delar av
världen. En av de viktigare konkurrenterna är Huber & Suhner (intäkter
767 miljoner CHF motsvarande cirka 6,5 miljarder kronor under perioden
från 1 juli 2016 till 30 juni 2017). Detta bolag är uppdelat i tre
produktdivisioner (radiofrekvens, fiberoptik samt lågfrekvens) liksom
geografisk spridning på olika globala regioner. Huber & Suhner hade en
nettolikviditet på 140 miljoner CHF (motsvarande cirka 1,2 miljarder
kronor) per 30 juni 2017.
Thinkom tillverkar bland annat produkter för kommersiell flygtransport,
punkt-till-punkt-kommunikation och Thinkom-antenner för E-bandet
(70–80 GHz). Företaget har funnits sedan år 2000 och under helåret 2016
omsatte Thinkom 14,3 miljoner USD.
MTI Wireless Ltd omsatte 23,3 miljoner USD varav 49 procent inom
antennsegmentet 2016, vilket motsvarar cirka 100 miljoner kronor.
Ytterligare en aktör i sektorn (om än inte en konkurrent) men däremot en
möjlig intressent till Gapwaves är Powerwave som tillverkar antenner till
basstationer och i övrigt i stort sett hela produktspektrumet från jord till
antenn.
Den 7 februari 2017 tillkännagav IBM att bolaget tagit fram en kiselbaserad millimetervågs antenn som arbetar i 28 GHz-bandet att användas
i framtida 5G basstationer. Detta visar att teknikutvecklingen i sektorn går
framåt där detta är ett steg på vägen mot slutmålet. Men överföringshastigheten måste bli ännu högre år 2020. IBM:s framsteg understryker
betydelsen av att Gapwaves behöver fortsätta att satsa inom produktutveckling och då främst GAP-vågledaren.

Lars-Inge Sjöqvist, född 1958, är sedan 2014 VD för Gapwaves. Tidigare
erfarenhet bland annat från Semcon som vice VD och VD, med kundförhållanden med bl.a. Ericsson och Volvo. Lars-Inge ansvarade under
Semcon-tiden för uppbyggnaden av bolagets internationella verksamhet.

Johan Andrén. Kommer från Ericsson där han arbetat i olika ledande
befattningar. Han har en mångårig erfarenhet av mikrovågsbranschen
inom forskning och utveckling, produktutveckling samt industrialisering.

Thomas Emanuelsson. Även Thomas har en bakgrund från Ericsson
liksom erfarenhet inom mikrovågsverksamhet där han jobbat i många år
med forskning, liksom produkt- och teknologiutveckling. Thomas är även
adjungerad professor på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Lars Granbom, född 1961. Tidigare erfarenhet inom företagsledning,
försäljningsansvar och produktutveckling från Ericsson-koncernen på
1980-talet, men framförallt ett antal mikrovågs- och antennbolag som t.ex.
Viking Microwave, SAF Tehnika AB och Sivers IMA.

Cécile Schilliger, född 1950. Ägarrepresentant för bolagets huvudägare,
Kildal Antenn AB.
Olle Axelsson, född 1957. Har stor erfarenhet från bilindustrin och har
tidigare varit bland annat informationsdirektör i koncernledningen för
Saab Automobile och Volvo Personvagnar.
Jan Wäreby, född 1956, ingår som adjungerad ledamot i styrelse från
september 2017. Jan är idag styrelseordförande för Fingerprint Cards och
RISE samt har många års erfarenhet i ledande befattningar på Ericsson.

Det finns ett antal faktorer som kan utgöra eller utgör risker för Gapwaves
verksamhet.

Radiolänkmarknaden är mycket konsoliderad, med tre dominerande
företag globalt: Ericsson, Huawei och NEC. Dessa företag har de egna
utvecklingsavdelningar som gärna vill ta fram egna antenner som en del i
företagets produkt/erbjudande. Att köpa en testorder innebär oftast inte
att de är förpliktigade att lägga en större leverans i ett senare skede.

Även om GAP-tekniken förefaller lösa de utmaningar som utbyggnaden
av 5G-tekniken innebär, finns det ett nytt landskap med andra aktörer
som exempelvis internetleverantörer (Google och Facebook) vilket
innebär både risker och möjligheter. Riskerna ligger i att dessa kunder
precis som radiolänkföretagen tar fram egna lösningar, fast i så fall
sannolikt med en annan teknik om inte utbyggnaden av näten går
tillräckligt snabbt. Mycket kommer att handla om en så pass effektiv
teknik som möjligt som skall fungera i en urban miljö.

Ericssons lönsamhetssvacka har underlättat för Gapwaves att rekrytera
telekomkunnig personal därifrån. Generellt är andelen kunniga tekniker
inom området en begränsande faktor, där Gapwaves är ett litet företag
som behöver attrahera och behålla sådana personer.

Den 26 maj 2017 meddelades att Gapwaves ingått ett samarbete med
Prototal AB avseende legotillverkning, montering, test och leverans av
platta gapvågledarantenner. Gapwaves behöver bygga upp ett pålitligt nät
av leverantörer och även ha tillräcklig finansiell styrka för att själva kunna
lagerhålla produkter. Ett exempel på det senare är tidigare nämnda
återförsäljaravtal med Cornes Technologies avseende Japan.

Större leveranser av antenner kan kräva en kapitaluppbyggnad som
inkluderar lagerhållning. Ett sätt att minska kapitalbindningen är att anlita
kontraktstillverkare, vilket Gapwaves redan gjort. Till det kan adderas
kostnader för produktutveckling som tenderar att öka i ett sådant
expansivt skede som bolaget befinner sig i just nu.

Värderingen av Gapwaves mikrovågsantenner är ett spel på att
utbyggnaden av 5G-nätet sätter igång med full kraft inom två år (från
2018 till 2020). Den riktiga peaken förväntar sig Ericsson dock först
omkring år 2022. Än viktigare är att Gapwaves produkter blir viktiga
komponenter i lösning av den kravspecifikation som 5G förenklat är
(uppkoppling överallt och hela tiden utan störningar). Prispressen på de
produkter som företaget säljer får heller inte bli alltför omfattande.
Bolagets historiska kostnadstäckning illustreras i tabellen nedan. Hittills
har en del arbete aktiverats i resultaträkningen som intäkter för egen
räkning (varav cirka 2,9 miljoner kronor under första halvåret 2017 och
totalt omkring 6,8 miljoner kronor de två senaste tre räkenskapsåren från
och med 1 maj 2014. Med detta återlagt ser Intäkts/Kostnads-talen ut som
följer:

Bolagets intäkter under de åtta sista månaderna av 2016 kom främst från
Eleven Antenna (inriktad mot rymd och försvar). Under första halvåret
2017 var bolagets intäkter främst hänförbara till försäljning av adapters
samt en mindre andel avseende patent för Com Hat-antennen. Under
andra halvåret 2017 kan förutom dessa två även intäkter från E-bandslänken tillkomma.
En central fråga är vilka bruttomarginaler som Gapwaves kan ta hem
affärerna på under de väntade toppåren 2018 till 2020. Huber & Sohner
ligger på en bruttomarginal runt 35 procent på koncernnivå. Rörelsemarginalen för detta företags radiofrekvensprodukter blev 12,5 procent
helåret 2016, vilket indikerar en bruttomarginal för med Gapwaves
jämförbara produkter (om än mer mogna) på omkring 40 procent. Vi ser
en viss risk att Gapwaves hamnar här också efter några år av 5G-peak till
följd av konkurrens och prispress.
Vad gäller intäktsprognosen för Gapwaves på 35 miljoner kronor år 2018
så består den huvudsakligen av cirka 30 000 enheter a 800–1200 kronor
per enhet platta länk-antenner. Vi räknat med att bolaget kan ta omkring
10 procent marknadsandelar inom detta segment som idag består av 1,6
miljoner enheter inom E-bandet. Samtidigt höjer vi vår intäktsprognos år
2020 från tidigare 145 miljoner kronor till 150 miljoner kronor.

I vårt basscenario kommer vi fram till en riktkurs om knappt 16 kronor
per aktie (jämfört med 15 kronor i samband med vår senaste uppdatering i
maj). Vi har då höjt det långsiktiga tillväxtantagandet från 2 procent till
2,75 procent, samtidigt som kalkylräntan oförändrat uppgår till 12
procent.
Vad gäller företagets nettokassa har vi tagit hänsyn till den inbetalning av
cirka en miljon kronor som gjordes efter rapportperioden. Denna avsåg
likvid för teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda.
Eftersom teckningskursen för dessa optioner ligger på 13 kronor per aktie
senast år 2020 har vi inkluderat nuvärdet av en sådan lösenlikvid i
bolagets nettokassa nedan.
Det är viktigt att vara medveten om att Gapwaves är ett ungt bolag. Kan
företaget bygga ytterligare referens-case etableras värde utan att intäkterna
behöver skjuta i höjden. I det fall Gapwaves verkligen kan visa att de
tillför värde på marknaden är ett uppköp till 4–5 gånger dagens börsvärde
en liten affär för dagens stora telekomleverantörer.

I en känslighetsanalys av kassaflödesmodellen nedan utgår vi från vårt
tidigare basscenario och antar sedan att bolagets intäkter skulle bli 10
miljoner kronor lägre eller högre 2018, 20 miljoner kronor lägre eller
högre 2019 samt 30 miljoner kronor lägre eller högre 2020.
Detta får en mycket stor påverkan på värdet av aktien. Riktkursen kan
variera från drygt sju kronor per aktie i ett mer försiktigt scenario till
omkring 24 kronor i ett optimistisk sådant enligt tabell nedan.

Vårt slutomdöme är att bolaget är intressant men att aktien får betraktas
närmast som en option, som både kan öka och minska snabbt i värde
beroende på det slutliga intäkts- och resultatutfallet omkring år 2020. De
nyheter som presenterades i första halvårsrapporten 2017 var positiva,
även om merparten av de kursdrivande nyheterna offentliggjordes redan i
samband med första kvartalsrapporten i maj.
Efter en kursuppgång efter kvartal 2-rapporten ändrar vi rekommendation
till Avvakta (Behåll) med en riktkurs om 16 kronor per aktie (tidigare 15
kronor per aktie). Högre driftskostnader anser vi kan balanseras med
förbättrade långsiktiga tillväxtutsikter. Detta mot bakgrund av de nya
samarbetsavtalen inom såväl basstations- som bilradarsegmentet vilket i
sin tur lutar sig mot den påvisade förbättrade prestandan hos Gapwaves
produkter inom dessa segment.

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.
Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål
för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende.

