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UPPDRAGSANALYS 

Stor potential inom 
havsbaserad vindkraft 
Marknaden för flytande vindkraft tar fart 
Havsbaserad	 vindkraft	 förväntas	 bli	 en	 av	 lösningarna	 på	
energiomställningen,	 både	 flytande	 och	 den	 idag	 mer	 vanligt	
förekommande	bottenmonterade	vindkraften.	Marknaden	för	flytande	
vindkraft	spås	fördubblas	årligen	de	kommande	20	åren.	Några	exempel	
på	 att	 det	 nu	 tar	 fart	 är	 att	 stora	 oljebolag	 och	 andra	 kapitalstarka	
aktörer	 investerar	 i	 Europa,	 Asien	 och	 USA.	 En	 auktion	 avseende	
rättigheter	i	Skottland	inbringade	nyligen	5	miljarder	kronor	enbart	för	
vattenområden	 för	 flytande	 vindkraft.	 I	 Sverige	 har	 regeringen	 gett	
Svenska	Kraftnät	 i	uppdrag	att	möjliggöra	anslutning	till	havsbaserad	
vindkraft	 och	 vill	 både	 utöka	 möjliga	 områden	 samt	 snabba	 på	
tillståndsprocesser.	

Stora projekt och tekniken TwinWind 
Hexicon	har	en	väldiversifierad	portfölj	av	projekt	för	flytande	vindkraft	
i	 olika	 faser	 och	 geografier.	 När	 projekten	 mognar	 så	 stiger	 värdet.	
Hexicon	driver	värdeutvecklingen	i	partnerskap	med	stora	aktörer	som	
Shell	 och	 Copenhagen	 Infrastructure	 Partners	 samt	 lokala	 aktörer.	
Projektet	Munmu	Baram	 i	 Sydkorea	har	 kommit	 längst	 och	Hexicons	
andel	 lär	 vara	 värd	 500-750	Mkr	 2024.	 Bolagets	 patenterade	 teknik	
”TwinWind”	 skiljer	 sig	 från	 etablerade	 lösningar	 som	 har	 en	 turbin.	
TwinWind	är	en	plattform	som	har	två	turbiner	och	roterar	baserat	på	
vindriktningen.	Hexicons	 lösning	ökar	 energikapaciteten	 för	 en	 given	
vattenyta.	 Samtidigt	 reduceras	 antalet	 plattformar	 och	 kablage	 vilket	
reducerar	 kostnader.	 Det	 första	 fullskaliga	 demonstrationsprojektet	
förväntas	 stå	 klart	 i	 slutet	 av	 nästa	 år.	 Hexicons	 två	 strategiska	 ben	
förstärker	 varandra	 affärsmässigt.	 Bolaget	 blir	 mer	 relevant	 som	
projektpartner	tack	vare	den	tekniska	lösning	som	utvecklas.	Samtidigt	
ökar	sannolikheten	att	lyckas	med	kommersialisering	av	tekniken	när	
nätverk	 och	 tillgång	 till	 projekt	 redan	 finns	 på	 plats.	 De	 tidiga	
projektintäkter	 som	 kan	 förväntas	 2022	 –	 2024	minskar	 behovet	 av	
externt	kapital.		

Enbart projektdelen försvarar värderingen 
Den	svaga	kursutvecklingen	har	gjort	att	enbart	projektdelen	motiverar	
dagens	 börsvärde	 även	 med	 relativt	 försiktiga	 antaganden.	 Såväl	
potential	som	risk	är	hög.	Liksom	för	de	flesta	liknande	bolag	bygger	en	
uthållig	uppgång	på	att	börsklimatet	blir	rimligt	positivt	för	denna	typ	
av	aktier.		Riktkurs:	3,54	kr.	 	
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Hexicon OMXSPI

kr
Kursutveckling efter Hexicons börsintroduktion

2021 2022p 2023p 2024p
Omsättning 23 55 75 125
Bruttoresultat -13 -5 5 47
Rörelseres. f avskr -46 -45 -43 -11
Rörelseres. (ebit) -50 -55 -55 -25
Resultat f. skatt -51 -55 -57 -35
Kassafl. eft. Invest. -101 -125 -243 -72
Finansiering 283 0 200 0
Likvida medel 290 165 122 50
Vinst per aktie neg neg neg neg
Utd. per aktie - - - -
Omsättningstillväxt 139% 36% 67%
Rörelsemarginal neg neg neg neg
Nettoskuld -288 -165 78 150
P/e-tal - - - -
EV/ebit - - - -
EV/omsättning 8,9 6,5 3,9
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Investeringstes 

Två affärsben på framväxande marknad 
Hexicons	 strategi	 bygger	 på	 att	 skapa	 värde	 genom	 att	 utveckla	
teknikoberoende	projekt	för	flytande	vindkraft	samt	parallellt	utveckla	
den	 patenterade	 och	 nydanande	 tekniken	 ”TwinWind”.	
Projektutvecklingen	genererar	redan	intäkter	vilka	bör	kunna	öka	2022	
-	 2024.	 Tekniklösningen	 är	 potentiellt	 den	 långsiktiga	 värdedrivaren	
med	 återkommande	 licensintäkter	 från	 partners	 som	 tillverkar	
plattformen	 TwinWind.	 Hexicon	 arbetar	 med	 en	 utpräglad	
partnerstrategi	både	inom	projekt	och	teknik.	Detta	och	inriktningen	på	
tidiga	projektfaser,	begränsar	kapitalbehovet.	

Intressant och diversifierad projektportfölj 
Hexicon	har	ett	projekt	 i	Sydkorea,	Munmu	Baram,	som	passerat	den	
inledande	fasen.	Shell	är	huvudägare	i	projektet	och	det	är	tänkt	att	bli	
Shells	 första	 riktigt	 stora	 område	med	 flytande	 vindkraft.	 Baserat	 på	
relativt	 försiktiga	 antaganden	 från	 existerande	 prisreferenser	 kan	
Hexicons	 andel	 2024	 vara	 värd	 runt	 500	 Mkr.	 Bolagets	 näst	 största	
möjliga	kapacitet	återfinns	i	Sverige	och	är	i	tidig	fas.	Lägger	vi	till	övriga	
projekt	i	England,	Skottland,	Sydkorea	och	prospekt	i	Sydafrika,	Italien,	
Irland	m	fl	så	har	vi	en	bild	av	en	intressant	och	väldiversifierad	portfölj.		

Tekniken ännu oprövad 
Med	 en	 marknad	 som	 förväntas	 växa	 snabbt	 och	 där	 kapitalstarka	
aktörer	redan	gjort	åtaganden	som	styrker	detta,	kommer	bra	tekniska	
lösningar	ha	stora	möjligheter.	Hexicon	 ligger	 längst	 framme	med	sin	
två-turbinslösning	men	 samtidigt	 några	 år	 efter	 andra	 lösningar.	 Det	
återstår	bland	annat	ett	demonstrationsprojekt	med	en	budget	på	400	
Mkr	 innan	 tekniken	 börjar	 närma	 sig	 kommersialisering.	 Väl	 där	 är	
affärsmodellen	med	licensintäkter	både	skalbar	och	potentiellt	mycket	
lönsam.	

Hög potential men även hög risk 
Strategin	med	en	väl	spridd	projektportfölj	som	ofta	delägs	tillsammans	
med	 lokala	 och	 kapitalstarka	 partners	 har	 goda	 chanser	 att	 skapa	
värden.	Alla	kommer	inte	utvecklas	enligt	plan	men	de	som	gör	det	lär	
växa	 i	 värde.	 Projektverksamheten	 öppnar	 upp	 för	 snabbare	
kommersialisering	när	tekniken	är	bevisad.	Tillsammans	skapar	detta	
stora	möjligheter	för	Hexicon	samtidigt	som	risken	får	anses	som	hög.	
Tre	scenarios	beskrivs	i	avsnittet	”Värdering”	och	indikerar	ett	intervall	
på	2,17	–	5,51	kr.	

	 	

 

Lockande potential 
Aktiens uppsida/nedsida i tre olika scenarier 

	
Källa: Analysguiden 

 

Munmu Baram på väg mot 500 Mkr 
Möjligt högt värde om projektet utvecklas planenligt 
 

	
Källa: Bolaget,  

Tre stora projekt i Sverige 
Tidig fas men stor potential 
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Verksamheten 
Hexicon	är	verksamt	inom	området	flytande	vindkraft	som	bedöms	ha	
en	stark	tillväxt	under	kommande	decennier.	Bolaget	kan	nå	framgång	
antingen	genom	projektverksamheten	eller	via	den	egna	patenterade	
teknologin.	 Det	 finns	 tydliga	 synergier	 mellan	 projektutveckling	 och	
teknikdel	som	gagnar	tillflödet	av	nya	projekt	samt	ökar	sannolikheten	
för	 att	 bolagets	 tekniska	 lösning	 ska	 nå	 kommersialisering.	 Hexicons	
lösning	med	två	turbiner	med	lutande	torn	förankrade	till	havsbotten	
ökar	 energikapaciteten	 för	 en	 given	 havsyta	 samtidigt	 som	 antalet	
plattformar	och	kablage	reduceras	vilket	sänker	kostnaden.	

Hexicon	 initierar	 och	 utvecklar	 flytande	 vindkraftsprojekt	 i	 tidig	 fas	
med	 lokala	 partners.	 Tidiga	 faser	 kräver	 inte	 så	 mycket	 kapital	 och	
värdetillväxten	de	första	åren	kan	vara	hög	när	projekten	framskrider.	
Bolaget	har	relativt	långt	framskridna	projekt	i	Sydkorea,	Skottland	och	
England	samt	större	projekt	i	tidig	fas	i	bland	annat	Sverige.	Ägande	i	
projekt	kan	avyttras	långt	innan	de	är	klara	och	även	tidigare	än	slutliga	
byggbesluten	fattas.	Partners	på	projektområdet	är	bland	andra	Shell,	
Copenhagen	Infrastructure	Partners,	Bechtel	och	Aker	Offshore	Wind.	

Hexicons	teknikdel	har	sitt	ursprung	2009	då	bolaget	grundades	av	tre	
personer	med	bakgrund	inom	ingenjörs	och	skeppsdesign.	Produkten	
har	 utvecklats	 med	 stöd	 från	 europeiska	 investeringsprogram	 och	
Vinnova.	År	av	numeriska	analyser,	modelltester	med	bl	a	belastning	av	
20m	höga	vågor,	erhållna	patent,	certifierad	genomförbarhet	från	DNV	
etc	 har	 nu	 lett	 fram	 till	 att	 den	 första	 fullskaliga	 implementeringen	
börjar	 närma	 sig.	 ”Proof-of-concept”	 prototypen	 kommer	 byggas	 och	
driftsättas	i	Norge	2023.	Hexicon	har	ingått	ett	partneravtal	med	Worley	
som	 är	 ett	 ledande	 teknikkonsultföretag	 inom	 aktuellt	 område.	
Parallellt	 förbereds	den	 första	kommersiella	 installationen	 i	Cornwall	
med	målet	att	ha	30-40	MW	kapacitet	i	drift	2025.	

Hexicon	 har	 cirka	 25	 anställda.	 Om	 vi	 exkluderar	 ekonomi	 &	 HR	 så	
fokuserar	 cirka	 70%	 på	 projektutveckling,	 15%	 på	 TwinWind-
produkten	och	15%	på	affärsutveckling	med	viss	överlappning	mellan	
områdena.	Bolaget	räknar	med	att	organisationen	växer	 lite	försiktigt	
kommande	 år.	 Partnerskap	 med	 andra	 aktörer	 är	 den	 huvudsakliga	
strategin	inom	både	projektutveckling	och	TwinWind.	

Från	och	med	2018	har	det	investerats	cirka	500	Mkr	i	bolaget	med	290	
Mkr	kvar	i	kassan	vid	årsskiftet.	Kapitaltillförseln	innan	2018	var	120-
200	Mkr	och	kom	både	från	ägare	och	olika	investerings-program.		

De	ekonomiska	mål	som	bolaget	kommunicerat	nu	under	2022	är	att	
det	2025	ska	ha	löpande	intäkter	från	marknader	i	Asien,	Europa	och	
USA	samt	att	då	redovisa	ett	positivt	EBITDA.		

	

TwinWind 
Patenterad flytande plattform med två turbiner 

	
Källa: Bolaget 
	

Vision att vara ledande  
Med mål att uppnå positivt EBITDA 2025 

	
Källa: Bolaget 
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Stor och diversifierad projektportfölj  
	

	

Källa: Bolaget  
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Marknaden 
I	 Sverige	 produceras	 totalt	 sett	 normalt	mellan	 140	 och	 160	 TWh	 el	
(Terawattimmar	=	miljarder	kilowattimmar).	40–45	procent	kommer	
från	 vattenkraft,	 30	 procent	 från	 kärnkraft	 och	 15–18	 procent	 från	
vindkraft.	Energibehovet	kan	komma	att	mer	än	fördubblas	för	att	2050	
uppgå	 till	 370	 TWh	 (källa:	 Thema	 Consulting	 Group,	
Svenskvindenergi.org).	Bilden	globalt	är	liknande	med	kraftigt	ökande	
energibehov.	Parallellt	sker	en	utfasning	av	fossila	bränslen.	Behovet	av	
olika	slag	av	 förnyelsebar	energi	kommer	öka	kraftigt	och	världen	är	
bara	i	inledningen	av	den	megatrenden.	

Under	2020	producerades	27,5	TWh	el	från	vindkraftverk	i	Sverige.	Den	
totala	installerade	effekten	vindkraft	uppgick	enligt	Energimyndigheten	
då	 till	 10	GW	 (1	 gigawatt	 =	 1000	MW,	megawatt).	Dessa	10	GW	kan	
utgöra	referens	till	nedan	prognoser	om	framtida	havsbaserad	flytande	
vindkraft.	

Två	 tredjedelar	 av	 jordens	 yta	 är	 täckt	 av	 hav.	 Det	 har	 därför	 varit	
naturligt	 att	 undersöka	 hur	 havens	 vind	 och	 vågor	 kan	 användas	 i	
energiomställningen.	 Havsbaserade	 vindkraftsparker	 med	 fast	
anslutning	har	genererat	förnybar	energi	 i	över	20	år.	Marknaden	för	
flytande	vindkraft	är	emellertid	relativt	outvecklad.	Flytande	vindkraft	
innebär	ett	mindre	ingrepp	i	naturen	och	miljön,	är	mindre	störande	och	
har	högre	verkningsgrad	eftersom	vindförhållandena	är	bättre	ute	till	
havs.	 Vidare	 så	 kan	 flytande	 vindkraft	 utnyttja	 vindresurserna	 på	 de	
stora	ytor	av	djupt	vatten	som	finns	tillgängliga	globalt.	Det	finns	mer	
möjligheter	 att	 etablera	 flytande	 vindkraft	 än	 havsbaserad	 med	 fast	
anslutning	med	tanke	på	djup	och	påverkan	på	omgivning.	

Havsbaserad	vindkraft	representerar	fortfarande	en	ytterst	begränsad	
del	i	den	globala	energimixen	med	omkring	35	GW	installerad	kapacitet	
vid	 slutet	 av	 2020,	 vilket	 kan	 jämföras	 med	 707	 GW	 installerad	
landbaserad	vindkraft.	Prognosen	från	International	Renewable	Energy	
Association,	IRENA	(källa:	Hexicon	introduktionsprospekt)	innebär	en	
förväntad	 ökning	 till	 219	GW	havsbaserad	 vindkraft	 redan	 2035	 och	
sedan	vidare	till	1400	GW	2050	(källa:	Hexicon	introduktionsprospekt).	
5-15%	av	detta	bedöms	komma	bestå	av	flytande	parker	innebärande	
minst	70	GW.	Omräknat	med	en	genomsnittlig	turbinstorlek	på	10	MW	
så	 innebär	 det	 7000	 turbiner	 och	 därmed	 en	 potential	 för	 3500	
TwinWind.	Planer	 för	 flytande	vindkraft	uppgår	 i	nuläget	till	28	GW	i	
Europa,	10	i	USA	och	32	i	Asien.		

Länder	 med	 störst	 installerad	 havsbaserad	 vindkraft	 är	 England,	
Tyskland	och	Kina	och	stora	investeringar	planeras	även	i	många	andra	
länder.	I	Sverige	annonserade	nyligen	vindkraftutvecklaren	OX2	planer	
på	havsbaserade	parker	i	södra	Sverige	för	totalt	200	miljarder.	Genom	
att	projekten	ligger	långt	ute	till	havs	hamnar	ansökningarna	direkt	på	

	
Energibehovet	ökar	
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regeringens	bord	vilket	i	bästa	fall	gör	att	tillstånd	kan	ges	snabbare	än	
vad	som	oftast	är	fallet	i	den	landbaserade	utbyggnaden.	Regeringen	gav	
i	 oktober	 2021	Affärsverket	 Svenska	Kraftnät	 i	 uppdrag	 att	 bygga	 ut	
transmissionsnätet	 för	 att	 möjliggöra	 en	 snabb	 utbyggnad	 av	
havsbaserad	vindkraft.	I	februari	i	år	meddelade	man	avsikten	att	utöka	
möjliga	områden	samt	skapa	snabbare	tillståndsprocesser.	

Ett	 annat	 exempel	 på	 att	 havsbaserad	 och	 flytande	 vindkraft	 tar	 fart	
rejält	 är	den	auktion	på	vattenrättigheter	 som	nyligen	genomfördes	 i	
Skottland.	 17	 vinnande	 konstellationer	 av	 70	 sökande	 delade	 på	
områden	 med	 potentiell	 kapacitet	 på	 25	 GW.	 Kostnaden	 för	 enbart	
rättigheten	 till	 områdena	 uppgick	 till	 cirka	 8	 miljarder.	 Bland	 de	
vinnande	aktörerna	fanns	jättar	som	BP,	Shell,	SSE	och	TotalEnergies.	
Cirka	15	av	25	GW	avser	områden	för	flytande	vindkraft	och	de	första	
områdena	förväntas	vara	i	drift	2030.	Hexicon	valde	i	ett	tidigt	skede	att	
inte	 delta	 i	 denna	 auktion	 på	 grund	 av	 konkurrenssituation	 och	
kapitalbehov.	 Däremot	 är	 samtliga	 dessa	 	 potentiella	 kunder	 till	
Hexicons	 teknik.	 Det	 kommer	 behövas	 flera	 hundra	 flytande	
plattformar.	

Havsbaserad	vindkraft	är	i	nuläget	dyrare	än	många	andra	energislag.	
Det	 innebär	 att	 utbyggnaden	 är	 i	 behov	 av	 subventioner.	 I	 takt	med	
tekniska	 framsteg	väntas	dock	produktionskostnaden	per	kWh	under	
turbinernas	livslängd,	så	kallad	Levelized	Cost	of	Energy	(LCOE),	närma	
sig	en	ekonomiskt	konkurrenskraftig	nivå	i	jämförelse	med	övriga	mer	
etablerade	 förnybara	 energikällor	 såsom	 solenergi	 och	 landbaserad	
vindkraft.	 Landbaserad	 vindkraft	 kommer	 dock	 vara	 billigare	 under	
överskådlig	 tid	 men	 lämpliga	 ytor	 för	 detta	 är	 i	 många	 länder	 ofta	
begränsade.		

LCOE	för	flytande	vindkraft	väntas	minska	från	den	globala	medelnivån	
2018	 på	 140	 USD/MWh	 till	 under	 90	 USD/MWh	 2030	 och	 cirka	 60	
USD/MWh	2040.	Som	referens	ligger	landbaserad	vindkraft	i	dagsläget	
runt	 60	 USD/MWh.	 Med	 tanke	 på	 att	 havsbaserad	 vindkraft	 är	 mer	
tillförlitlig	gentemot	annan	vindkraft	tack	vare	bättre	vindförhållanden	
så	 minskar	 behovet	 av	 kompletterande	 investeringar	 i	 annan	
energiproducerande	teknik	och	energilagring.	

Sammantaget	är	potentialen	mycket	stor	för	aktörer	som	lyckas	ta	fram	
flytande	 vindskraftslösningar	 som	 är	 tillräckligt	 kostnads-effektiva.	
Politiska	viljan	är	stark	och	planerade	volymer	mycket	stora.	
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Marknaden spås växa mycket snabbt 

 
Källa: Hexicons introduktionsprospekt (Carbon Trust – Floating wind joint industry project, 
phase 2, 2020) 
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Projekten 
Hexicon	fokuserar	på	projektutveckling	av	tre	skäl;	

1. Intäkter	på	kort	och	medellång	sikt	innan	tekniken	är	bevisad.	
Dessa	avser	framför	allt	försäljningar	av	andelar	i	projekt	men	
även	konsultintäkter.	

2. Skapa	framtida	avsättning	för	TwinWind	i	stor	skala.	Projekten	
är	 normalt	 sett	 teknikneutrala	 men	 genom	 att	 Hexicon	 är	
delaktiga	ökar	möjligheterna	väsentligt	för	den	egna	tekniken	
när	den	bevisat	sig	hålla.	

3. Bygga	nätverk	och	kännedom	on	Hexicon	som	en	av	de	ledande	
aktörerna	inom	flytande	vindkraft	

	

Källa: Hexicons introduktionsprospekt, 2021 

	

Munmu Baram, Sydkorea  
	

I	juni	2021	undertecknade	CoensHexicon,	Shell	och	Munmu	Baram	Co.,	
Ltd	ett	aktieägaravtal	för	att	reglera	CoensHexicon	och	Shells	intressen	
i	 det	 koreanska	 projektbolaget,	 vilket	 ägs	 till	 20	 procent	 av	
CoensHexicon	 och	 till	 80	 procent	 av	 Shell.	 Hexicon	 äger	 49%	 av	
CoensHexicon.	 Det	 koreanska	 projektbolagets	 syfte	 är	 att	 utveckla,	
tillverka,	 finansiera,	 bygga	 och	 driftsätta	 flytande	 vindkraftsparker	
utanför	 Ulsan	 i	 Sydkorea	 (Munmu	 Baram-projektet).	 Projektet	 är	
uppdelat	i	flera	faser,	med	en	kapacitet	om	totalt	1	400	MW,	där	varje	
fas	kommer	att	använda	flytande	vindkraftteknik.	Byggstart	planeras	till	
slutet	 av	 2024	 och	 enligt	 nuvarande	 tidsplan	 planeras	 anläggningen	
sättas	i	drift	2026.	Sydkorea	är	så	intresserat	av	att	vindkraft	utvecklas	
långt	ut	på	djupt	vatten	att	subventionerna	blir	högre	ju	längre	ut	från	
land	som	produktionen	sker.	

Munmu	Baram	är	det	av	pågående	projekt	som	har	störst	värde	när	vi	
kombinerar	omfattning	och	hur	långt	projektet	har	kommit.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Procentuell	värdetillväxt	är	störst	i	de	tidiga	
faserna	som	Hexicon	fokuserar.Dessa	är	även	de	
minst	kapitalintensiva.	
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Hexicon	 tydliggjorde	 i	 samband	 med	 Q3-rapporten	 2021	 indikativa	
värden	 för	 projekt	 i	 olika	 stadier	 baserade	 på	 tidigare	 affärer	 inom	
havsbaserad	 vindkraft.	 Värdet	 för	 Hexicons	 del	 av	 Munmu	 Baram	
uppgår	till	240-600	Mkr.	Värdet	höjs	successivt	när	projektet	tar	steg	
framåt	och	är	 inte	beroende	av	att	Hexicons	egen	teknik	är	 färdig	 för	
implementering.	 Vindmätningar	 har	 skett	 under	 12	 månader,	
havsbotten	 har	 undersökts	 och	 EBL-licens	 (Electricity	 Business	
License)	erhållits.		

Freja Offshore Sweden 
I	mars	förra	året	formerade	Hexicon	och	Aker	Offshore	Wind	ett	50-50	
samägt	bolag,	Freja	Offshore.	Fokus	är	att	exploatera	möjligheter	i	tidig	
fas	 i	 svenska	 vatten	 med	 antingen	 Hexicons	 eller	 Akers	 (Principle	
Powers)	 teknik.	 I	 styrelsen	 återfinns	 bland	 annat	 den	 tidigare	
finansministern	Pär	Nuder	och	Vattenfall-chefen	Mikael	Kramer.	

I	nuläget	arbetar	Freja	med	tre	områden,	 två	på	ostkusten	och	ett	på	
västkusten.	Total	kapacitet	uppgår	till	3	GW.	Arbete	med	havsbaserad	
vindkraft	 har	 fått	 rejäl	 medvind	 i	 Sverige	 med	 bland	 annat	 tydliga	
signaler	och	direktiv	från	regering	samt	aviserade	stora	satsningar	från	
andra	vindskraftsutvecklare	som	OX2.	

Pentland Floating Wind Farm, Skottland 
Pentland	 Floating	 Wind-projektet	 initierades	 under	 hösten	 2014.		
Under	 2020	 ingick	Hexicon	 ett	 avtal	med	 Copenhagen	 Infrastructure	
Partners	(”CIP”)	avseende	försäljning	av	majoritetsintresse	i	projektet.	
Driftstart	 planeras	 till	 2026.	 Senaste	 årets	 aktiviteter	 inkluderar	
undersökningar	 av	 havsbotten	 och	 offentliga	 konsultationer.	
Kommande	 steg	 har	 godkänts	 av	 skotska	 myndigheter.	 Hexicons	 10	
procent	värderas	i	intervallet	20-50	Mkr.	

Twinhub, England 
TwinHub	är	tänkt	att	bli	det	första	kommersiella	projektet.	Tillsammans	
med	det	tekniska	”proof	of	concept”-projektet	i	Norge	är	TwinHub	nästa	
viktiga	 pusselbit	 i	 Hexicons	 långsiktiga	 utveckling.	 Projektet	 har	
kapaciteten	 32	 MW	 och	 kan	 bedömas	 ha	 ett	 värde	 på	 60-150	 Mkr.	
Viktigare	 än	 det	 specifika	 projektvärdet	 är	 beviset	 på	 att	 helheten	
fungerar	vilket	då	öppnar	upp	för	större	volymer	TwinWind.	14	januari	
fick	Hexicon	det	marina	 tillståndet	som	är	det	sista	som	krävs	 för	att	
installera	 och	 driftsätta	 det	 planerade	 demonstrationsprojektet.	
Hexicon	 samarbetar	 med	 Bechtel,	 en	 global	 ledare	 inom	 teknik,	
konstruktion	och	projektledning,	för	att	leverera	projektet.	Går	allt	som	
planerat	inleds	tillverkningen	under	2023.	

	 	

 

 

 

 

 

3 projekt i Sverige  
Samarbetar med Aker Offshore Wind 

	
Källa: Bolaget 
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TwinWind – Bolagets unika teknik 
Hexicon	 utvecklar	 en	 egen	 teknologi	 –	 ”TwinWind”	 -	 för	 flytande	
plattformar	 med	 två	 turbiner	 som	 har	 lutande	 torn.	 Plattformen	 är	
förankrad	 till	 havsbotten	 och	 roterar	 baserad	 på	 vindriktningen.	
Hexicons	 lösning	 ökar	 energikapaciteten	 för	 en	 given	 vattenyta	 och	
samtidigt	 reduceras	 antalet	 plattformar	 och	 kablage	 och	 därmed	
effektiviseras	elproduktionen	och	reducerar	kostnader.	

Hexicons	 lösning	 för	 flytande	havsbaserade	 vindkraftverk	baseras	på	
den	 halvt	 nedsänkbara	 plattformen	med	 tillägget	 av	 en	 extra	 turbin.	
Tekniken	 bakom	 halvt	 nedsänkbara	 plattformar	 anses	 vara	 en	 av	 de	
bästa	teknikerna	för	flytande	vindkraftsparker.	Den	första	installerade	
enheten	för	flytande	vindkraft	i	full	skala	av	halvt	nedsänkbar	typ	var	
WindFloat	 som	 uppfördes	 2011.	 Bakom	 WindFloat	 ligger	 bolaget	
Principle	Power.	Deras	lösning	har	en	turbin	per	plattform	och	har	med	
sina	75MW	och	nio	anläggningar	störst	installerad	kapacitet.		

Hexicon	har	tagit	denna	teknik	vidare	genom	att	optimera	placering	och	
vinkel	 av	 turbintornen	 för	 att	 få	 ut	 maximalkapacitet	 av	 en	 mindre	
plattform.	När	man	får	in	fler	turbiner	på	ett	givet	vattenområde	med	
två	turbiner	på	en	plattform	får	man	en	större	verkningsgrad.	Det	går	åt	
mindre	 stål	 och	 kabel	 tack	 vare	 att	 två	 turbiner	 placeras	 på	 samma	
plattform.	Hexicon	bedömer	att	en	park	med	TwinWind	kan	ge	45%	mer	
elektricitet	 och	 ha	 behov	 av	 33%	 mindre	 kabel	 än	 konkurrerande	
alternativ	på	samma	yta.	

Hexicon	har	ett	flertal	patent	och	pågående	patentansökningar	i	över	13	
länder.	De	två	mest	väsentliga	patenten	är	”Flytande	vindkraftplattform	
med	 s.k.	 tension	 leg	 förankringssystem”	 och	 ”Flytande	
vindkraftsplattform	med	lutande	torn”.	

Det	finns	enligt	bolaget	över	50	olika	lösningar	för	flytande	vindkraft.	
Utöver	Principle	Power	 anses	norska	BW	 Ideol	 och	Hywind	Scotland	
ligga	 långt	 framme	 och	 före	 Hexicon	 tidsmässigt.	 BW	 Ideol	 är	
börsnoterat	i	Norge	och	bakom	Hywind	står	bland	andra	Equinor	med	
norska	 staten	 som	 huvudägare.	 Endast	 ett	 fåtal	 lösningar	 har	 två	
turbiner	och	ingen	av	dessa	anses	av	bolaget	ha	kommit	lika	långt	som	
Hexicon.	En	svaghet	med	Hexicons	teknik	är	att	fundamenten	är	större	
och	 att	 det	 därmed	 är	 svårare	 att	 hitta	 lämpliga	 varv	 i	 alla	 länder.	
Dessutom	 möts	 ny	 teknik,	 som	 skiljer	 sig	 konceptuellt	 från	 flertalet	
andra,	ofta	med	skepsis	i	tidiga	skeden.	

 
 
 

 
Källa: Bolaget 
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Källa: Bolaget 

Finansiell ställning och kassaflöde 
Hexicon	har	i	nuläget	en	stabil	finansiell	ställning	med	en	nettokassa	på	
288	Mkr.	De	viktigaste	posterna	för	kassaflödet	de	närmaste	åren	är	hur	
bolaget	löser	finansieringen	av	demonstrationsprojektet,	intäkter	från	
avyttring	av	projekträttigheter	samt	kapitalbehovet	för	anskaffning	av	
nya	 projekt	 och	 vidareutveckling	 av	 befintliga	 projekt.	
Demonstrationsprojektet	har	en	budget	på	400	Mkr	och	Hexicon	räknar	
med	att	stå	för	upp	till	hälften	av	detta.	Resterande	del	är	tanken	att	en	
eller	flera	partner	bidrar	med	mot	att	den/de	sedan	får	del	av	framtida	
royalties	eller	andra	förmåner.	

Analysguiden	bedömer	att	ytterligare	kapital	kommer	tas	in	under	2023	
antingen	via	lån	eller	nyemission.	Positivt	kassaflöde	före	finansiering	
bedöms	 uppnås	 senast	 2025	 i	 samband	 med	 avyttring	 av	 Munmu	
Baram.	Sammantagen	bedömning	av	detta	visas	i	prognosen	för	2022-
2024	samt	behandlas	ytterligare	i	avsnittet	”Värdering”		

Ägare och ledning 
Hexicon	 har	 en	 relativt	 splittrad	 ägarbild.	 Ilija	 Batljan	 är	 störst	 med	
10,1%.	Styrelsen	har	alla	ett	betydande	direkt	eller	indirekt	ägande.	Det	
samma	gäller	ledningen,	vilket	är	positivt.		Styrelse	och	ledning	är	extra	
betydelsefulla	i	ett	litet	bolag	som	Hexicon.	Styrelsen	kan	anses	ha	bred	
erfarenhet	inom	för	Hexicon	betydelsefulla	områden	som	finans,	teknik,	
shipping	och	tillväxt	 i	ett	 internationellt	sammanhang.	Ledningen	har	
erfarenhet	från	branschen	och	flera	har	varit	med	under	huvuddelen	av	
Hexicons	 utveckling.	 Den	 senaste	 nyckelpersonen	 att	 ansluta	 är	

 

Kassaflöde 
Kapitalkrävande demonstrationsprojekt 
 

 
Källa: Analysguiden 
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Adrienne	Downey	som	är	en	av	de	ledande	profilerna	inom	havsbaserad	
vindkraft	i	USA.	Denna	rekrytering	är	ett	viktigt	steg	för	att	på	allvar	bli	
en	aktör	på	den	förväntat	stora	marknaden	i	Nordamerika.	

Största aktieägarna, % 
 

Ilija Batljan 10,1% 

Gulfstream Group 9,6% 

SEB Investment Management 5,8% 

Helikon Investments 4,6% 

Nordnet pensionsförsäkring 4,1% 

Källa: Bolaget 

	

Aktiens utveckling 
Aktien	 noterades	 i	 juni	 2021	 efter	 en	 övertecknad	 emission	 till	
teckningskursen	3	kr.	Aktien	har	därefter	i	huvudsak	handlats	under	3	
kr	och	som	lägst	1,90	kr.	Verksamheten	har	utvecklats	enligt	plan	och	
den	svaga	kursutvecklingen	förklaras	främst	av	att	sektorn	förnyelsebar	
energi	 utvecklats	 svagt,	 exempelvis	 de	 närmast	 jämförbara	 bolagen	
Aker	Offshore	Wind	och	BW	Ideol.		

Hexicon	bevakas	av	bland	andra	Pareto	och	Sparebank	1.	Pareto	angav	
riktkursen	 4,50	 kr	 210729	 och	 Sparebank	 1	 kursen	 5,00	 kr	 210809	
enligt	 nyhetsbyrån	 Finwire.	 Börsveckan	 gav	 en	 köprekommendation	
211004	enligt	samma	källa.			
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Värdering 
Hexicon	 erhåller	 redan	 intäkter	 från	 projektutvecklingen	 via	
avyttringar	och	konsulttjänster.	Intäkterna	på	23	Mkr	2021	bedöms	öka	
successivt	 drivet	 av	 fler	 projektavyttringar.	 De	 största	 negativa	
posterna	 i	 kassaflödet	 är	 demonstrationsprojektet,	 investeringar	 i	
projektportföljen	 samt	 kostnader	 för	 den	 successivt	 utökade	
organisationen.	Positivt	kassaflöde	bedöms	nås	senast	2025.		

Värderingsansatsen	utgår	från	tre	perspektiv;		

• En	bedömd	bild	av	Hexicon	2024	som	diskonteras	till	nuvärde		
• En	 relativvärdering	 där	 bolaget	 jämförs	 med	 Aker	 Offshore	

Wind	och	BW	Ideol	
• En	jämförelse	med	teknikbolag	inom	förnyelsebar	energi	

	

Hexicon 2024 
2024	räknar	Analysguiden	med	att	Hexicon	liksom	idag	är	ett	bolag	som	
vilar	 på	 två	 ben.	 Projektdelen	 är	 fortfarande	 den	 del	 som	 står	 för	
intäkterna	och	även	störst	del	av	företagsvärdet.	

Fram	 till	 2024	 gör	 Analysguiden	 antagandet	 att	 80%	 av	 befintliga	
projektinnehav	 i	 tidig	 fas	avyttras	 till	kapitalstarka	partners	av	 typen	
Shell	och	Copenhagen	Infrastructure	Partners.	Avyttring	bedöms	delvis	
ske	 redan	 under	 innevarande	 år.	 Samtliga	 projekt	 mognar	 under	
kommande	3	 år	 och	 förflyttar	 sig	 en	 fas	 värderingsmässigt.	 Prospekt	
utvecklas	till	projekt	i	tidig	fas.	

	

Dagens projektportfölj 

	

Projekt mars 2022 Land Status Kapacitet (MW) Hexicons andel Nettokapacitet 
(MW)

Värde låg (Mkr) Värde hög 
(Mkr)

Munmu Baram Sydkorea Mid 1300 10% 127 237 592
Pentland Skottland Mid 100 10% 10 19 47
Twinhub England Mid 32 100% 32 60 149
Freja Offshore Sweden Early 3000 50% 1500 251 2790
Yeonggwang Sydkorea Early 1200 15% 180 30 335
Gyeongbuk Sydkorea Early 500 30% 150 25 279
Multiplat 2 Spanien Prospekt 50% 0
OIPS Portugal Prospekt 50% 0

Italien Prospekt 50% 0
Irland Prospekt 100% 0

Sydafrika Prospekt 50% 0
Total "Mid-Late" 315 788

Total "Early" 306
Total projektportfölj 621

Övrigt Spanien Samriskprojekt för havsbaserad produktion av grön vätgas utan elnätanslutning

 

Kassaflödet förbättras fr o m 2024 
Intäkter från projekt ökar successivt 

	
Källa: Analysguiden 

2021 2022p 2023p 2024p
Omsättning 23 55 75 125
Bruttoresultat -13 -5 5 47
Rörelseres. f avskr -46 -45 -43 -11
Rörelseres. (ebit) -50 -55 -55 -25
Resultat f. skatt -51 -55 -57 -35
Kassafl. eft. Invest. -101 -125 -243 -72
Finansiering 283 0 200 0
Likvida medel 290 165 122 50
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Kalkylmässig projektportfölj 2024 

	

*Hexicon har indikerat att de kan komma att behålla upp mot 30% av Freja Offshore vilket i 
så fall får stor effekt på värdet av projektportföljen om projektet utvecklas enligt plan. Det 
innebär i så fall troligtvis även att nyemission alternativt upplåning sker tidigare under 2023. 

Projekt december 

2024

Land Status Kapacitet (MW) Hexicons andel Nettokapacitet 

(MW)

Värde låg (Mkr) Värde hög 

(Mkr)

Munmu Baram Sydkorea Late 1300 10% 127 474 758
Pentland Skottland Late 100 10% 10 37 60
Twinhub England Late 32 100% 32 149 238
Freja Offshore* Sweden Mid 3000 10% 300 558 1116
Yeonggwang Sydkorea Mid 1200 3% 36 67 134
Gyeongbuk Sydkorea Mid 500 6% 30 56 112
Multiplat 2 Spanien Early 50% 0 0 0
OIPS Portugal Early 50% 0 0 0

Italien Early 50% 0 0 0
Irland Early 100% 0 0 0

Sydafrika Early 50% 0 0 0
Total Mid-Late 1341 2417

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Analysguiden	använder	ett	lägre	
värderingsintervall	för	projekten	än	bolagets	
indikation	för	att	i	ökad	utsträckning	beakta	den	
osäkerhet	som	finns	i	denna	tidiga	fas	av	
branschens	utveckling.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Stora	möjliga	värden	i	projektportföljen	
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Hexicon	presenterade	i	samband	med	Q3-rapporten	ett	indikativt	värde	
i	 de	 olika	 faserna.	 Analysguiden	 har	 justerat	 ner	 den	 lägsta	 nivån	 i	
respektive	projektfas	av	försiktighetsskäl.	I	fasen	”Early”	ner	till	en	nivå	
som	motsvarar	genomsnittet	av	de	fem	områden	för	flytande	vindkraft	
som	hade	lägst	pris	i	den	auktion	som	nyligen	ägde	rum	i	Skottland.	I	
samma	 auktion	 skiljde	 det	 16%	 mellan	 bottenfixerad	 vindkraft	 och	
flytande.	Vi	sänker	den	högsta	nivån	i	”Late”-intervallet	med	dessa	16%	
då	 referensaffären	 utgick	 ifrån	 en	 bottenfixerad	 referens.	 De	 övriga	
affärer	 Analysguiden	 tagit	 del	 av	 indikerar	 att	 ovan	 prisintervall	 är	
rimliga.	

Risken	 för	 att	 projekten	 inte	 utvecklas	 planenligt	 beaktas	
värderingsmässigt	 genom	att	 Analysguiden	 enbart	 inkluderar	 värden	
på	 projekt	 som	 2024	 tidsmässigt	 kommit	 till	 fasen	 ”Mid”	 och	 ”Late”.	
Givetvis	 finns	ett	värde	även	 i	övriga	projekt	 samt	nya	prospekt	 som	
bolaget	 identifierat	 men	 detta	 får	 utgöra	 säkerhetsmarginal.	 Vidare	
används	försiktigtvis	den	lägsta	delen	av	prisintervallet	för	respektive	
fas.		

Med	 dessa	 antaganden	 får	 projektportföljen	 ett	 värde	 på	 1341	 Mkr	
2024.	Den	högre	delen	av	intervallet	skulle	ge	2417	Mkr.	En	ytterligare	
möjlig	uppsida	finns	om	Hexicon	behåller	en	större	andel	av	exempelvis	
Freja	Offshore.	Bolaget	har	 indikerat	att	 en	nivå	på	30%	är	 realistisk	
vilket	å	andra	sidan	då	sannolikt	skulle	innebära	att	kapitalanskaffning	
behöver	 ske	 tidigare	 än	 i	 slutet	 av	 2023.	Hexicon	 har	 en	 styrka	 i	 att	
avyttringar	och	ägarandelar	kan	balanseras	mot	verksamhetens	övriga	
kapitalbehov	 samt	 hur	 lätt	 det	 för	 stunden	 är	 att	 få	 ytterligare	
finansiering.	

Teknikdelen	 kommer	 i	 slutet	 av	 2024	 värderas	 baserat	 på	 en	
förväntansbild	på	2025	och	framåt.	Analysguiden	bedömer	att	det,	givet	
att	tekniken	i	demonstrationsprojektet	visat	sig	hålla,	är	realistiskt	att	
kommersiell	tillverkning	inleds	senast	2026	och	då	ger		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Teknikdel	bedöms	värderas	till	750	Mkr	2024	
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licensintäkter	 på	 50	 mkr	 under	 första	 året.	 Det	 ska	 poängteras	 att	
omfattning	 och	 tidpunkt	 för	 start	 av	 licensintäkter	 är	mycket	 osäker	
innan	tekniken	är	bevisad	och	de	första	avtalen	tecknas.	Bolagets	egen	
indikation	i	introduktionsprospektet	är	licensintäkter	på	cirka	100	Mkr	
redan	2025.	En	affärsmodell	med	licensintäkter	ger	normalt	sett	höga	
P/S-tal	och	Analysguiden	använder	15	gånger	baserat	på	antagandet	att	
marknadsutsikterna	då	är	lika	ljusa	som	dagens	officiella	prognoser	för	
havsbaserad	vindkraft.	Det	 ger	 ett	 värde	på	 teknikdelen	på	750	Mkr.	
Den	nivån	är	relevant	i	jämförelse	med	dagens	värdering	av	teknikbolag	
inom	förnyelsebar	energi	som	ligger	några	år	före	Hexicon.	

Bolaget	har	likvida	medel	på	290	Mkr	211231.	Analysguiden	antar	ett	
finansieringsbehov	på	200	mkr	under	2023.	2024	bedöms	kassan	vara	
50	Mkr	och	nettoskulden	150	Mkr.	Alternativet	med	nyemission	är	ett	
lika	 troligt	 alternativ	 till	 de	 200	 i	 upplåning.	 De	 antagna	 200	 Mkr	
innehåller	säkerhetsmarginal	mot	bolagets	 indikation	på	130	Mkr.	En	
möjlig	uppsida	för	2024	är	om	Munmu	Baram	avyttras	redan	då	vilket	i	
så	fall	skulle	ge	ett	rejält	positivt	kassaflöde.	Vi	har	antagit	att	detta	sker	
först	året	efter,	dvs	med	viss	försening	av	tidsplanen.	

Värdet	2024	blir	med	ovan	antaganden	1341	+	750	–	150	=	1941	Mkr.	
Med	15%	årligt	 avkastningskrav	 fram	 till	 dess	 så	motsvarar	detta	 en	
aktiekurs	på	3,54	kr.	I	ett	negativt	scenario	så	sätts	teknikvärdet	till	noll	
vilket	tar	bort	750	Mkr	från	2024-värdet	och	resulterar	i	en	aktiekurs	
idag	på	2,17	kr.	 I	ett	positivt	scenario	värderas	projekten	i	den	högre	
delen	 av	 prisintervallen	 vilket	 då	 ger	 en	 kurs	 på	 5,51	 kr.	 En	 större	
ägarandel	 i	 något	 av	 projekten	 skulle	 kunna	motivera	 ytterligare	 ett	
snäpp	upp.	

Med	 tanke	på	den	 i	 dagsläget	 lägre	 riskviljan	på	börsen	och	bolagets	
tidiga	 utvecklingsfas,	 har	 det	 varit	 naturligt	 att	 lägga	 in	 en	
säkerhetsmarginal	 i	 flera	 antaganden	 samt	 avkastningskravet.	
Värderingen	 bygger	 på	 lägsta	 nivån	 i	 prissättningsintervallen	 för	
projekten,	inkluderar	enbart	de	projekt	som	kommit	en	bra	bit	på	vägen,	
utgår	från	att	kapitalbehovet	blir	större	än	företagets	egen	bedömning	
samt	 att	 licensintäkter	 från	 TwinWind	 kommer	 senare.	 Riktkursen	
landar	 trots	 detta	 klart	 högre	 än	 dagskurs	 vilket	 även	 är	 fallet	 i	
analyserna	från	de	övriga	analytiker	som	följer	bolaget.	

	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Riktkurs:	3,54	kr		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Stor	kurspotential	även	med	relativt	försiktiga	
antaganden.	Diversifierad	teknikoberoende	
projektportfölj	minskar	nedsidan.	
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Relativvärdering mot AOW & BW Ideol 
 
Norska	 Aker	 Offshore	 Wind	 (AOW)	 och	 BW	 Ideol	 (BWI)	 är	 två	 bra	
referenser.	Båda	har	en	teknikdel	och	en	projektdel	och	är	fokuserade	
på	flytande	vindkraft.	En	viktig	skillnad	är	att	de	ligger	några	år	före	med	
teknisk	verifiering.	En	annan	skillnad	är	att	deras	teknik	bygger	på	en	
turbin	 per	 plattform.	 Bolagens	 aktiekurser	 har	 haft	 liknande	
kursutveckling	 senaste	 året,	 i	 likhet	 med	 många	 bolag	 inom	
förnyelsebar	energi	men	stick	i	stäv	mot	de	allt	tydligare	signalerna	att	
flytande	 vindkraft	 kommer	 bli	 ett	 betydande	 inslag	 i	
energiförsörjningen.	 Volatiliteten	 har	 varit	 betydande	 och	 speglar	
branschens	tidiga	fas	och	att	lönsamheten	ligger	några	år	bort.	

	

	

Källa: Börsdata, 220318 

AOW	har	starka	ägare	bakom	sig	i	form	av	andra	bolag	i	Aker-gruppen	
där	Aker	Renewable	Energy	är	störst	med	51%	av	kapitalet.	Bolaget	har	
liksom	Hexicon	ett	stort	projekt	i	Sydkorea	men	även	i	USA,	Japan	och	
Norge.	En	annan	av	de	större	satsningarna	är	satsningen	i	på	tre	stora	
projekt	i	Sverige	tillsammans	med	Hexicon.	

AOW	äger	47%	av	 teknikbolaget	Principle	Power	 som	har	drygt	 100	
anställda.	Bolagets	tekniska	lösning	har	varit	i	drift	tiotalet	år	och	har	

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

juni-21

juli-21

aug-21

sep-21

okt-21

nov-21

dec-21

jan-22

feb-22

m
ars-22

Hexicon OMXSPI AOW BW Ideol

kr

Kursutveckling efter Hexicons börsintroduktion



Hexicon  
 

 

Analysguiden 
22 mars 2022 

 
18 

 

nu	totalt	nio	anläggningar	med	kapacitet	75	MW.	AOW	ökade	2021	sitt	
ägande	till	ett	pris	som	motsvarade	ett	företagsvärde	på	hela	Principle	
Power	på	970	Mkr.	

	

	

	

BW	Ideol	har	två	fullskaliga	plattformar	i	drift,	 i	Frankrike	respektive	
Japan.	Huvudägaren	BW	Offshore	(53%)	har	liksom	Aker-gruppen	sin	
historik	 och	 huvudverksamhet	 i	 olja-	 och	 gasindustrin.	 BW	 Ideol	 var	
nyligen	framgångsrika	 i	den	stora	auktionen	i	Skottland	och	har	även	
stora	prospekts	USA,	Frankrike	och	Japan.	

I	 tabellen	 ovan	 appliceras	 samma	 värderingsintervall	 på	 bolagens	
projekt.	I	samtliga	fall	inkluderas	enbart	projekt	som	kommit	till	fasen	
”Mid”	 eller	 ”Late”	 även	 om	 de	 har	 mycket	 på	 gång	 i	 tidigare	 faser.	
Projektvärden	inkluderar	här	inte	någon	del	av	den	värdeökning	som	
kan	 förväntas	 när	 de	 mognar	 under	 kommande	 år.	 För	 BW	 Ideol	
inkluderas	projektet	i	Skottland	till	anskaffnings-kostnad.	Jämförelsen	
får	fram	ett	implicit	värde	på	verksamheten	exklusive	projekten,	dvs	i	
huvudsak	teknikdelen.	Det	är	rimligt	att	teknikdelen	i	Hexicon	värderas	
klart	 lägre	 än	 kollegorna.	 Det	 återstår	mer	 utvecklingskostnader	 och	
risken	är	klart	högre.	Långsiktig	potential	är	emellertid	minst	lika	stor	
för	Hexicons	teknik.		

Den	relativa	värderingen	av	bolagen	ter	sig	rimlig	även	om	AOW	nog	är	
lite	hög	vilket	kan	förklaras	av	höga	värden	i	projekt	i	tidig	fas	som	inte	
har	 inkluderats	 för	 något	 av	 bolagen.	 Noterbart	 är	 att	
analytikerkollektivet	enligt	Refinitiv	har	riktkurser	uppdaterade	2022	
som	är	klart	högre	än	dagskurs.	

	 	

Bolag Företagsvärde 
(EV), Mkr*

Land Kurs Bedömt 
projektvärde

Projektvärde i 
% av EV

Implicit 
teknikvärde

Riktkurs 
Refinitiv

Aker Offshore Wind* 1 724 Norge 2,60 869 50% 855 6,56

BW Ideol** 516 Norge 19,70 234 45% 282 65,0

Hexicon 469 Sverige 2,08 315 67% 154

Källa: Riktkurser analytikerkollektivets uppdateringar 2022: Refinitiv. Bedömt projektvärde (endast Mid-Late stage): Analysguiden 

* Teknik avser 47% ägande i Principle Power

** BW Ideol nettokassa minskad med investering i projekt Skottland som inkluderas i projektvärdet

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Riktkurser	klart	högre		
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Relativvärdering mot andra teknikbolag 
	

Gör	 vi	 en	 jämförelse	 av	 företagsvärdet	 (EV)	 för	 några	 av	 de	 svenska	
bolagen	med	verksamhet	relaterad	till	 förnyelsebar	energi	så	hamnar	
dagens	 implicita	 värdering	 av	 Hexicons	 teknikdel	 lågt.	 Bolagen	 är	
placerade	i	tre	faser	baserat	på	en	bedömning	av	var	de	befinner	sig	i	
sin	utveckling.	Samtliga	dessa	företag	är	jämförbara	såtillvida	att	de	har	
en	egen	teknik	som	vänder	sig	mot	en	potentiellt	mycket	stor	marknad.	
Om	de	lyckas	kan	utväxlingen	bli	mycket	stor.	

	

Företagsvärde (EV), Mkr, för bolag med egen teknik 
inom förnyelsebar energi 
	

	

	

Fas	1:	Teknik	ännu	ej	”klar”	eller	bevisad	som	konkurrenskraftig	

Fas	2:	Kommersialisering	inom	2	år	

Fas	3:	Tydligt	kommersiellt	genombrott	

Källa: Börsdata 220318, Analysguiden 
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Risker 
Hexicon	 är	 en	 högriskinvestering	 med	 stor	 potential.	 Bolagets	 två	
verksamhetsben	minskar	risken	jämfört	med	om	det	exempelvis	hade	
varit	ett	rent	teknikbolag.	Exempel	på	stora	risker	är	marknad,	priser,	
teknik	och	finansiering.	

Marknaden	för	flytande	havsbaserad	vindkraft	har	ljusa	prognoser	men	
är	i	ett	tidigt	skede.	Det	är	fortfarande	inte	givet	att	denna	energikälla	
blir	 tillräckligt	 konkurrenskraftig.	 Marknadsrisken	 kan	 anses	 ha	
minskat	en	del	senaste	året.	Ett	exempel	är	det	stora	intresset	för	den	
skotska	 auktionen	 avseende	 rättigheter	 till	 vattenområden	 där	
kapitalstarka	 aktörer	 till	 slut	 delade	 på	 15	 GW	 potentiell	 kapacitet	
flytande	 vindkraft	 till	 ett	 pris	 runt	 fem	 miljarder	 kronor.	 Svenska	
regeringen	 har	 tydliggjort	 att	 havsbaserad	 vindkraft	 är	 en	 viktig	
komponent	 i	 klimatomställningen	 genom	 att	 ge	 affärsverket	 Svenska	
Kraftnät	 i	 uppdrag	 att	 säkerställa	 infrastrukturen.	 Den	 för	 Hexicon	
viktiga	sydkoreanska	marknaden	har	upplåtit	nya	rättigheter.	En	annan	
marknadsrisk	är	att	lokalt	motstånd	ibland	sätter	stopp	för	projekt	även	
om	 risken	 långt	 ute	 till	 havs	 är	 lägre	 än	 för	 bottenfixerad	 och	
landbaserad	vindkraft.	

Prisnivån	för	projektens	olika	stadier	håller	på	att	sätta	sig	en	del	med	
successivt	allt	fler	referenser.	I	den	skotska	auktionen	låg	flytande	16%	
under	fast	så	ytterligare	klarhet	kommer	successivt.	Prisnivån	kommer	
påverkas	 av	 många	 faktorer	 inklusive	 subventionssystemen	 och	 kan	
visa	sig	lägre	än	den	Analysguiden	antagit.	

Bolagets	 tekniska	 lösning	 TwinWind	 är	 med	 sina	 turbiner	 en	 annan	
lösning	än	de	redan	sjösatta	lösningarna.	Hexicon	är	övertygat	om	att	
lösningen	är	mycket	konkurrenskraftig.	Den	är	patenterad,	 teoretiskt	
testad	ur	många	perspektiv	och	med	genomförbarheten	verifierad	av	
DNV.	Worley	är	kontrakterade	för	att	hålla	i	framtagandet	av	den	första	
fullskaliga	 versionen.	Demonstrationsprojektet	 har	 en	 budget	 på	 400	
Mkr	där	Hexicon	har	 för	avsikt	att	 ta	 in	en	eller	 flera	partners	 för	att	
sedan	dela	risk/reward	på	framtida	försäljning.	Hur	bolaget	lyckas	med	
detta	 utgör	 en	 viktig	 framgångsfaktor	 som	 bör	 klarna	 under	 2022.	
Sammantaget	återstår	betydande	tekniska	och	ekonomiska	risker,	även	
om	framfarten	hittills	följer	plan.		

Hexicon	 har	 visat	 att	 strategin	 fungerar	 med	 att	 avyttra	 delar	 i	
projektportföljen	och	på	det	sättet	hålla	nere	kapitalbehovet.	Bolagets	
nuvarande	nettokassa	skapar	viss	handlingsfrihet	vilket	är	bra	för	att	ha	
möjligheten	att	sälja	vid	rätt	 tidpunkt	och	 till	 rätt	part.	Även	 löpande	
konsultintäkter	bidrar	till	att	hålla	nere	”burnrate”.	Bolaget	har	flaggat	
för	att	det	bedömer	att	det	finns	ett	ytterligare	kapitalbehov	på	130	Mkr	
innan	 det	 blir	 uthålligt	 kassaflödespositivt.	 Verksamhetens	 tidiga	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Är	marknadsprognoserna	för	ljusa?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Prisnivån	i	områden	avsedda	för	flytande	
vindkraft	är	fortfarande	osäker.	
	
	
	
	
	
	
TwinWind	befinner	sig	i	en	tidig	fas	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ytterligare	kapitalbehov		
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stadium	gör	dock	att	det	finns	risk	för	större	kapitalbehov	än	så	vilket	
normalt	leder	till	utspädningsemissioner.		
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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	investera	
i	något	finansiellt	instrument.	Åsikter	och	slutsatser	som	uttrycks	i	analysen	är	
avsedd	endast	 för	mottagaren.	Analysen	är	en	så	kallad	Uppdragsanalys	där	
det	 analyserade	 Bolaget	 tecknat	 ett	 avtal	 med	 Aktiespararna.	 Analyserna	
publiceras	 löpande	under	 avtalsperioden	och	mot	 sedvanlig	 fast	 ersättning.	
Aktiespararna	 har	 i	 övrigt	 inget	 ekonomiskt	 intresse	 avseende	 det	 som	 är	
föremål	 för	 denna	 analys.	 Aktiespararna	 har	 rutiner	 för	 hantering	 av	
intressekonflikter,	vilket	säkerställer	objektivitet	och	oberoende.	

Innehållet	 får	 kopieras,	 reproduceras	 och	 distribueras.	 Aktiespararna	 kan	
dock	 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.	

Analytikern	 Magnus	 Lindell	 äger	 inte	 och	 får	 heller	 inte	 äga	 aktier	 i	 det	
analyserade	bolaget.	

 

Ansvarig analytiker: 

Magnus Lindell 
	


