
 

 

  



 

innovation 

har varit Impact 

Coatings ledord 

under de år som 

verksamhet bedrivits. Bolaget 

levererar en världsledande tek-

nologi för PVD–beläggning 

(Physical Vapor Deposition) av 

bränslecellsplattor och fordons-

reflektorer.  PVD är en metod som 

i vacuum framställer tunna skikt 

av metaller och keramer. Dessa 

skikt blir ytbeläggningar som ökar 

prestanda och hållbarhet. Impact 

Coatings teknologi har haft ett 

antal kommersiella applikationer 

under flertalet år. Bolaget identi-

fierade tidigt marknaden för 

bränsleceller som extra intressant. 

De av bolaget under flera år 

egenutvecklade beläggningarna 

fungerar bra för ökad effektivitet 

och livslängd för bränslecells-

stackar.  Den totala effektiveten, 

det vill säga både den tekniska och 

ekonomiska effektiviteten för-

bättras kraftigt i en bränslecell 

med bolagets patenterade lösning.  

 

 2016 –  2017 

erhållit ett flertal order på sina be-

läggningssystem för bränsleceller 

från kinesiska företag. Det finns ett 

tydligt och stort intresse från 

företag på den kinesiska mark-

naden där potential för 

bränslecells-marknaden just nu är 

som störst.  

De statliga direktiven som lades 

fram i den senaste femårsplanen är 

en viktig faktor som påverkar till-

växten för alla typer av rena fordon 

och därmed indirekt bränsle-

cellsmarknaden i Kina. För Impact 

Coatings är utvecklingen i detta 

land av största vikt. En stor del av 

det framtida värdet i Impact 

Coatings är hänförligt till den nu 

stora fokuserade satsningen på 

beläggningar för bränsleceller. 

 

 finansieringen genom 

en kombinerad garanterad före-

trädesemission och riktad ny-

emission är ytterst viktig för att 

Impact Coatings ska kunna dra 

nytta av sitt teknologiska för-

språng. Vi räknar med att bolaget i 

stort sett kommer att leverera 

enligt sin kommunicerade order-

stock. Och har en intressant till-

växtpotential framledes. Det är 

tydligt att det finns risker för 

förseningar då kunderna i vissa fall 

själva håller på att bygga upp sin 

kapacitet.   

Baserat på vår kassa-

flödesvärdering och relativ-

värdering ser vi en uppsida i aktien 

på lång sikt. Vi initierar bevakning 

med en köprekommendation och 

riktkurs på 19,3 kronor.  
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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. Lång-

siktighet 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 under-

värden 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 fram-

tidsutsikter 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. 

 

 

  



 

 

Impact Coatings (bolaget) grundades redan 1997 av Henrik Ljungcrantz 

och Torsten Rosell som en spinn-off från Linköpings universitet. Till en 

början genomförde bolaget små utvecklingsprojekt och special-

beläggningar. Med stöd från universitetet och mot ersättning kunde 

universitetets avancerade analysutrustning nyttjas. Med fokus på 

utveckling men även på att generera kunder för att täcka kostnader kunde 

de efter fem år att bolaget bildats skeppa det första exemplaret av 

InlineCoater™.  

 

Vid millennieskiftet inleddes ett samarbete med ABB för att hitta bättre 

beläggningar för elektriska kontakter. Efter en del möda och samarbete 

med både Uppsala och Linköpings universitet kom bolaget fram till sin 

unika och patenterade kontaktbeläggning, MaxPhase™. Denna beläggning 

visade sig vara extremt korrosionsbeständigt och lämplig för 

bränslecellsplattor. Vid tillfället återstod dock mycket utvecklingsarbete 

för att komma till den position bolaget står idag inom beläggningar för 

bränslecellsplattor. Impact Coatings har varit noterat på Nasdaq First 

North sedan 2004. 

 

Impact Coatings startades som ett utvecklingsbolag och har nu varit 

verksamt i drygt 20 år. Bolaget säljer installationsklara beläggningssystem 

samt tillhörande förbrukningsmaterial. Utöver detta erbjuds även service, 

underhåll och utvecklingssupport. 

 

Bolagets grundteknologi har under året haft ett flertal kommersiella 

applikationer som sedan börsintroduktionen genererat cirka 256 miljoner 

kronor i omsättning. Då en tidigt identifierad marknad nu står för ett 

genombrott arbetar bolaget med att ställa om från styckvis och 

skräddarsydd produktion till volymproduktion. 

 

Bolaget har flera vertikaler, dock ligger fokus främst på bränslecells-

marknaden och reflektorer för fordon. Systemen, det vill säga maskinerna 

och beläggningen, säljs både genom den egna organisationen samt via 

distributörer. De största försäljningsansträngningarna kommer att ske i 

Asien och främst i Kina.  

 

 

Tekniken som Impact Coatings använder kallas Physical Vapor 

Deposition (PVD). Det är en teknik som förångar ett material som sedan 

kondenseras som en tunn film över ytan som skall beläggas. Detta kan 

jämföras med vattenånga som täcker handen om den hålls över ångande 

vatten. 

 

Förångningen kan ske genom olika metoder men magnetron sputtering är 

den mest använda av Impact Coatings. Med magnetron sputtering tvingas 

beläggningsmaterialet från ”målet” med plasma.  

 

Med denna flexibla metod kan beläggningarnas tjocklek variera från några 

atomskikt till 10 mikrometer. Metoden tillåter även ett brett utbud av 

olika material. Dessa beläggningar kan optimeras för olika applikationer 

inkluderat elektronik, mekaniska, optiska och dekorativa lösningar.  

 



 

 

Med PVD lösningen behöver inte materialet som ska beläggas vara av 

metall eller elektriskt ledande. Detta möjliggör att belägga plast, keramik 

och icke metalliska isolatorer. Utöver detta sker processen i temperaturer 

under 100 grader Celsius vilket ytterligare ökar antalet tillämpningar. 

 

PVD används industriellt inom ett flertal fält. De mest framträdande 

områdena är inom halvledare, verktyg, bilindustrin, solcellsindustrin samt 

optik och biomedicin.  

 

PVD teknikens har flera fördelar jämfört med de gamla pläterings-

metoderna. En av de främsta fördelarna är miljövänlighet. Inga eller få 

farliga material används. Med tekniken skapas inte heller något kemiskt 

avfall eller vattenföroreningar. PVD metoden i sig behöver därför inget 

miljögodkännande. I de gamla metoderna används bland annat cyanid vid 

plätering med ädla metaller och sexvärt krom vid plätering av plast. De 

äldre miljöfarliga metoderna kommer antagligen att förbjudas med tiden.  

 

Impact Coatings är på väg att ta ett stort steg från att vara ett bolag med 

skräddarsydd och styckvis produktion till att kunna hantera större 

volymer. Bolaget har haft en långsiktig satsning mot världsledande 

beläggningar för bränslecellsplattor. Denna satsning inleddes redan 2002. 

När ett genombrott för bränslecellsmarknaden i Kina börjar synas, ligger 

bolaget lång framme med sin teknik. Då det finns en förhoppning om att 

börja ta både fler och större order, har processen mot volymproduktion 

startats. 

 

Bolaget har utvecklat och förfinat sina produkter under flertalet år och 

har erhållit flera order på senare tid som bevisar att de har en produkt 

som är gångbar kommersiellt. I den fas som bolaget befinner sig nu är 

produkten klar, men bolaget behöver industrialisera produktionen från 

den nuvarande mer eller mindre handbyggda produkten till ett mer 

skalbart och snabbare produktionssystem. I den processen ingår 

modulering av tillverkningsprocessen. 

 

Enligt bolaget har de under senare tid forcerat arbetet för att inom kort 

kunna lägga ut produktion av delkomponenter på samarbetspartnern 

Optorun, troligen redan i början av 2018.  

 

 

Kärnan i Impact Coatings erbjudande är kunskap om 

vakuumytbeläggningar, så kallade PVD samt patenterade beläggningar 

med unika egenskaper. De system som bolaget nu har i sin portfölj ska 

täcka vertikalerna som nu ligger i fokus. Dessa är Inlinecoater™, 

Plasticoater™ och Reelcoater™. 

 

InlineCoater systemet används till att göra dekorativa och funktionella 

beläggningar främst på metall och plast, men fungerar även på andra 

material. InlineCoater maskinen har en konstruktion som särskiljer den 

mot traditionella PVD maskiner som gör att beläggningskvaliteten och 

stabiliteten är klart bättre. Dessutom underlättar konstruktionen ett 

kontinuerligt produktflöde vilket är ett klart steg framåt jämfört med 



 

 

traditionella PVD system på marknaden. 

 

Processen i maskinen sker i tre olika kammare som trycksätts och kan 

laddas separat i deras LL (load-lock) kammare allt medans processen sker 

och utan att vakuumet försvinner. Detta leder till låga cykeltider, på 

mellan en halv minut till fem minuter beroende på applikation. Ytterligare 

en fördel med att vakuumet inte bryts är att det säkerställer högkvalitativa 

skiktade beläggningar. Systemet är fullständigt automatiskt och sköts via 

touch-screen med förutbestämda process recept.  

 

Impact Coatings InlineCoating system kan även med fördel användas 

inom forskningen då korta ledtider ger en väldigt effektiv process. 

Systemet kan belägga hundratals olika beläggningar per dag till skillnad 

mot traditionella system som endast kan belägga ett fåtal under en dag 

givet de långa omställningstiderna. 

 

PlastiCoater systemet fokuserar precis som namnet indikerar på 

metallisering av plast. Bolagets system används för högkvalitativ 

beläggning av metall på plast där flertalet metaller kan användas.  Det 

mest intressanta just nu är beläggningen som görs för reflektorer.  

Beläggningen kan ske genom tre olika metoder i maskinen där processen 

hela tiden sker i vakuum.  

 

Metoderna som kan användas är magnetron sputtering, plasma 

aktivering/deaktivering. I processen som sker på två stationer kan två 

olika metaller beläggas utan att metallerna förorenas eller oxiderar. Två 

lager av samma metall kan också beläggas för tjockare applikationer vilket 

ger tydliga tidsvinster i processen.  

 

Typiska metaller som används för denna typ av beläggning är Aluminium, 

Guld, Silver, Koppar, Krom och rostfritt stål.   

 

Traditionellt lagras plastdetaljer som skall metalliseras efter 

formsprutningen. Därefter sker ofta i en manuell process antingen hos 

tillverkaren själva eller så läggs metalliseringen ut på en extern aktör, 

vilket ger ökade kostnader från bland annat transporter.  

 

I PlastiCoater systemet kan metalliseringen ske sekunder efter 

formsprutningen, vilket ger en mycket bättre vidhäftning samt ger 

möjlighet att belägga vissa typer av plast som normalt inte går att belägga. 

 

Då systemet kan integreras, se bild i marginalen, med formsprutning av 

plast uppstår positiva effekter på kvalitet och effektivitet.  

ReelCoater systemet är utformat efter de speciella behov som finns inom 

den elektroniska komponent industrin och använder liksom de andra 

systemen PVD som metod. Systemet är enkelt uttryckt en miljövänligare 

process som främst kan ersätta den kraftig miljöbelastande våtkemiska 

guldpläteringen i marknaden idag.   

 



 

 

ReelCoater är uppbyggd av moduler som kan adderas eller tas bort 

beroende på typ av produktion. Maskinen är till ytan relativt liten men har 

liknande produktivitet som en modern guldpläteringsanläggning. Systemet 

har tillsammans med bolagets egna beläggning Silver Maxphase™ en 

ersättningsprodukt för guld. Den traditionella guldbeläggningen är både 

dyr och mer hälsofarlig i sin process. Silver Maxphase™ är godkänd för 

produkter som tidigare var guldpläterade, som batterier och I/O kontakter 

för mobiltelefoner. I tidigare jämförelser indikeras kraftiga 

kostnadsbesparingar när Silver Maxphase™ används.  

 
Då marknaden för PVD applikationer är väldigt bred har bolaget bestämt 

sig för att fokusera på fem vertikaler. Bränsleceller och reflektorer är dock 

de prioriterade vertikalerna och det är där vi lägger störst fokus i analysen.  

 

De fem vertikalerna i ordning efter fokus räknat från vänster:  

 

 

 

Då bolaget anses ha en världsledande teknik för beläggning av 

bränslecellsplattor har Impact Coatings identifierat bränslecellsmarknaden 

som det område där den bästa potentialen finns givet de stora 

möjligheterna på marknaden.  

Bränsleceller förväntas vara en av de produkter som kan hjälpa till att 

tackla situationen med ett ökande utsläppsproblem i världen. 

Bränslecellstekniken har funnits länge men har kanske först nu börjat få 

ett riktigt uppsving som drivits på av de miljömässiga krav som ställs och 

kommer att ställas framöver. Det som kännetecknar bränsleceller är deras 

höga verkningsgrad och obetydliga föroreningar, utsläpp är endast vatten. 

Den totala miljöpåverkan beror på hur vätgasen framställs. Används sol 

eller vindkraft vid framställningen är påverkan liten.  

 

På den negativa sidan finns att distributionskedjan ännu är outvecklad 

och att livslängden är något oklar samt att det är dyrt med 

bränslecellsteknik.   

 

Det finns ett antal olika typer av bränsleceller och dessa namnges normalt 

av vilken typ av elektrolyt som används i bränslecellen. De typer av 



 

 

bränsleceller där Impact Coatings teknik har använts är främst 

PolymerElektrolyt bränslecell (PEMFC) och DirektMethanol bränslecell 

(DMFC).  

 

En bränslecellsstack består av flera seriekopplade bränsleceller. Mellan 

varje cell sitter en bipolär flödesplatta. Dessa flödesplattor behöver en 

beläggning för upprätthålla efterfrågad livslängd – det är där som Impact 

Coatings kommer in i bilden.  

 

Historiskt har marknaden för dessa plattor varit av grafit. Grafitplattorna 

har fungerat väl tekniskt och har god ledningsförmåga samt är motstånds-

kraftiga mot korrosion. Grafit är dock relativt dyrt och komplicerat att 

tillverka. Tekniken som används för tillverkningen är heller inte anpassad 

för att producera stora volymer av grafitplattor. 

  

Grafitplattorna har dessutom en tjocklek som är tre gånger tjockleken på 

en metallplatta vilket har gjort att stackarna tenderar att bli stora. De har 

egentligen bara passat i större applikationer som bussar, kraftverk och 

liknande samt i forskningshänseende. 

 

Bränsleceller är effektiva då de kan ta tillvara på en stor andel av den 

lagrade energin i bränslet. Verkningsgraden för en vanlig bränslecell ligger 

omkring 70 procent. Inom vissa applikationsområden kan värmen nyttjas. 

Då stiger verkningsgraden till cirka 90 procent. En bensindriven 

förbränningsmotor har en verkningsgrad om cirka 22 procent. 

 

Vätgas (komprimerad, 700 bar) har en energitäthet om 39 442 Wh/kg 

eller 1 555 Wh/l, vilket är högre än litiumjonceller. Vätgas framställas från 

exempelvis naturgas men kan även framställas från exempelvis biomassa.  

 

 

Det som talar för bränslecellen och grön vätgas jämfört med litiumjon-

celler är alltså bränslecellens höga verkningsgrad och den relativt höga 

energitätheten i bränslet. Kombinationen innebär effektiv generering av 

elektrisk energi som kan ladda upp batterier eller driva en elmotor i till 

exempel en bil. Att vätgas kan utvinnas ur förnybara källor är en 

avgörande faktor som talar för vätgas. 

 

Det är troligt att bränslecellsteknologi kommer att vara en av de lösningar 

som kommer att användas för att lösa miljöproblemen som härstammar 

från globala transporter. Då grafitplattor inte är en lösning för 

massproduktion av de nödvändiga plattorna i bränslecellsstackarna 

kommer metall att bli det mest realistiska alternativet. De metaller som 

används mest till plattorna är aluminium, rostfritt stål, titan och nickel. 

För att motverka korrosion och öka konduktiviteten samt säkerställa en 

lång livslängd för bränslecellen kan plattans yta beläggas med olika typer 

av material, främst kolbaserade och metalliska beläggningar.  

 

Som nämnts består en bränslecellsstack av seriekopplade bränsleceller. 

Mellan varje cell en bipolär flödesplatta. I en stack finns normalt mellan 

300 och 500 flödesplattor. Detta innebär att för en begränsad produktion 



 

 

på endast 20 000 vätgasbilar behövs cirka nio miljoner plattor som skall 

beläggas. 

 

Denna mängd plattor behöver beläggas för att fungera optimalt och få ned 

totalkostnaden för bränsleceller, då kommer grafitplattorna inte att vara 

ett ekonomiskt gångbart alternativ då de kostar mellan 6 och 8 euro per 

platta mot 2 till 2,5 för motsvarande metallplatta.  

 

Impact Coatings lösning med deras InlineCoater™ system och Ceramic 

MaxPhase™ är en av de bättre lösningarna på marknaden, som enligt 

olika källor visar på klara effektivitetsförbättringar jämfört med andra 

lösningar.  

 

Marknaden för bränsleceller är på väg att ta ett stort kliv framåt. Det som 

främst driver marknaden framåt är utvecklingen i Kina. Bränslecells-

marknaden för fordon är dock ännu i sin linda, men utvecklingen går nu 

fort framåt med stora tekniska framsteg. Det som tidigare varit det stora 

hindret är bristen på infrastruktur rörande bränslet till bränslecellerna, 

nämligen vätgasen.  

 

Marknaden för bränsleceller handlar dock inte bara om marknaden för 

transporter utan täcker många olika typer av produkter, från stationära 

kraftverk till lasttruckar och bilar. Värdet av den globala totala 

bränslecellsmarknaden uppskattades 2015 uppgå till 3,2 miljarder USD 

och väntas öka till 25,5 miljarder USD 2024.  

 

Den del av marknaden som Impact Coatings koncentrerar sig på rörande 

beläggningar för bränsleceller är primärt mot fordonsindustrin, vilket 

inbegriper både tunga fordon som lastbilar och bussar samt lättare fordon 

som personbilar.  

 

Det har tidigare varit något av ett moment 22 då biltillverkare inte tagit 

fram bränslecellsfordon på grund av bristande infrastruktur. Samtidigt har 

infrastrukturinvesteringarna hållits tillbaka på grund av bristen på fordon. 

Det som är på väg att lösa upp denna knut är hur Kina agerar i nuläget. 

Kina har identifierat att de har ett miljöproblem, särskilt i storstäderna där 

smogen ligger tät. För att lösa detta problem har främst batterilösningar 

hittills varit lösningen. Dock kommer inte Kinas elnät att klara av den 

belastning som följer av att bara satsa på el-lösningar.  

 

De kinesiska myndigheterna har identifierat att det krävs andra typer av 

lösningar där bränsleceller nu har blivit ett tydligt alternativ. Initialt sker 

satsningen främst för bussar och lastbilar som utgör en stor del av 

problemet i Kinas storstäder.  

 

Vi tror att när nu Kina i sin femårs plan har bestämt sig för att satsa på 

bränsleceller, kommer marknaden äntligen att ta fart. I sin satsning på 

renare transporter använder den kinesiska staten kraftiga subventioner för 

att få igång marknaden. Till exempel kan en buss få upp till en miljon 

Yuan (motsvarade 1,2 miljoner kronor) i subvention. I detta initiala skede 

är det naturligt att den kinesiska staten fokuserar på vätgas för den tunga 

trafiken. Den tunga trafiken lämpar sig väl för användning av vätgas då 

den ofta har förutbestämda rutter och att infrastruktur är lättare att bygga 

till exempelvis nära en flotta av bussar.  

 



 

 

Den konkurrerande batteridriften blir i många fall både för tung och 

utrymmeskrävande och tar dessutom för lång tid att ladda för 

kommersiellt bruk. 

 

Det är bara att titta på hur elbilsmarknaden i världen har utvecklats sedan 

Kina bestämde sig för att satsa på den marknaden för att få en indikation 

hur utvecklingen kan bli för fordon med bränsleceller, vare sig de är 

tyngre fordon eller personbilar. Detta faktum har gjort att ett stort antal av 

både fordonstillverkare och tillverkare av bränslecellsstackar investerar 

tungt i både utveckling och produktion för att kunna dra nytta av den 

förväntande starka tillväxten i Kina.  

 

Fordon drivna av vätgas är visserligen inte någon ny företeelse. Men de 

har hämmats av olika faktorer som säkerhet, höga kostnader och en näst-

intill obefintlig infrastruktur.  

 

Det finns en väldigt stor spännvidd mellan vad olika undersökningar 

förutspår om hur stor marknaden för vätgasfordon kommer att bli. Då det 

kommer att vara den drivande faktorn bakom hur många bränsleceller 

som kommer att tillverkas är det samtidigt en av de viktigare faktorerna 

för hur bränslecellsmarknaden kommer att utvecklas. Det finns som sagt 

både optimistiska och pessimistiska scenarion rörande hur denna 

marknad kommer att utvecklas.  

 

Det pessimistiska scenariot pekar på de problem och risker som finns 

bland annat med för höga kostnader för infrastruktur och produkter samt 

att de kommer bli utkonkurrerade av plug-in elbilar. I dessa scenarion blir 

vätgasfordonen endast en marginell produkt och extremt nischat. De 

prognoser som har presenterats av bland annat IHS senast i år, tror att 

endast 70 000 vätgasbilar kommer att tillverkas globalt under 2027. 

 

 

 

Vi tror inte att scenariot kommer bli så negativt som grafen ovan 

indikerar. En sak som de har rätt i är att vi är i en brytningspunkt och att 

vätgasbilar endast är i början av utvecklingen. En tillverkning av 70 tusen 

vätgasbilar betyder ändå att 31,5 miljoner bränslecellsplattor skall 

beläggas. Vi är övertygade om att utvecklingen i Kina kommer att bli totalt 

avgörande för den globala framtiden för vätgasbilens och därmed också 

bränsleceller för fordon.  

 

I en rapport från KPMG rörande den globala bilindustrin visar de på hur 

betydelsefulla incitament är för utvecklingen av alternativ till 



 

 

förbränningsmotorer. Detta stödjer vår tes om Kinas betydelse för vilka 

alternativ som kommer att vara kommersiellt gångbara framöver. Som 

visas i grafen nedan, har alternativa drivlinor primärt varit efterfråge-

styrda. Om några år kommer statliga direktiv att få en allt större betydelse 

för alternativens utveckling.  

 

 

 

Det är först när en större del av befolkningen har tillgång till och har råd 

med alternativen som det tar fart. Detta kommer styras politiskt med 

antingen skatter på bränsle till förbränningsmotorer eller andra pålagor 

som är direkta eller indirekta för att styra över konsumtionen mot mer 

miljövänliga alternativ som plug-in el och vätgasdrivna elfordon.  

 

När vi tittar på andra källor framträder en betydlig mer positiv bild av 

utvecklingen för bränsleceller för fordon. Det är dock även här tydligt att 

det kommer att krävas mer av statlig inblandning i infrastruktur-

investeringar och andra styrmedel för att få fart på marknaden. I dessa 

prognoser har det tagits större hänsyn till förväntade statliga styrmedel. 

Enligt Global Market Insights förväntas marknaden för bränsleceller för 

fordon uppgå till 18 miljarder USD 2023 vilket motsvarar 1,2 miljoner 

enheter globalt.  

 

En av de avgörande faktorerna för ett genombrott för bränsleceller inom 

fordonsegmentet är infrastrukturen. Även om det än så länge endast har 

skett små framsteg rörande infrastrukturen kommer det alltmer positiva 

signaler från flera viktiga marknader som ofta sätter trender.  

 



 

 

Kinas senaste 5 års plan har ambitiösa planer satts upp. Dessa planer har 

satts upp i ljuset av de svåra miljöproblem som har ökat markant de 

senaste åren i spåren av ett ökat välstånd. I planen, som egentligen 

sträcker sig längre än fem år, kommer en infrastruktur för vätgas att 

byggas ut. Målet är att denna satsning initialt skall stödja 50 000 bränsle-

cellsbilar 2025 för att redan år 2030 kunna förse en miljon bilar med 

bränsle. Detta kan förefalla vara en låg siffra med tanke på att bland annat 

prognosinstitutet Research and Markets räknar med att det kumulativt 

kommer att ha producerats över 22 miljoner vätgasfordon fram till år 

2032. Det är högst troligt att Kinas planer för infrastrukturen kommer att 

revideras efterhand när mer av infrastrukturen är på plats och det finns ett 

riktigt utbud av produkter från de stora tillverkarna. 

 

Impact Coatings har ett tydligt fokus på bränslecellsmarknaden och satsar 

mycket av sin kraft på den marknaden. Då den stora potentialen finns i 

Kina är det naturligt att bolaget satsar hårt på ett genombrott i detta land. 

Det finns en del aktörer på marknaden som tillverkar bipolära flödes-

plattor enskilt och som en del av deras bränslecellserbjudande. De kan i 

vissa fall vara både konkurrenter men även kunder då Impact Coatings 

erbjudande bygger på att vara leverantör av system, där både produktions-

utrustning och beläggningar ingår. Kunderna kan vara både de stora och 

ledande tillverkarna av slutprodukten, det vill säga de stora biltillverkarna 

som Toyota, Mercedes eller andra tier 1 leverantörer av bränsleceller. De 

ledande marknadsaktörerna är just nu Borit, Interplex, Elringklinger och 

Ballard. 

 

En av de ledande marknadsaktörerna är Ballard som har ett stort fokus på 

den kinesiska marknaden och särskilt den snabbt växande marknaden för 

tunga fordon, som har prioritet för den kinesiska staten. Ballard har bara i 

september i år levererat 330 bränslecellsdrivna bussar till tre olika 

kinesiska provinser. Detta är ytterligare ett tecken på att marknaden 

börjar ta fart och att bränsleceller för tunga fordon börjar bli 

konkurrenskraftiga. 

 

Impact Coatings satsning mot bränslecellsmarknaden i Kina med ett 

säljkontor samt en lokal säljare har redan börjat ge resultat. Den första 

ordern som tecknades av China Hydrogen Energy (CHE) kom redan 

under det fjärde kvartalet 2016. Avtalet sträcker sig över tre år och har ett 

totalt ordervärde om 100 miljoner kronor. Hela ordern omfattar åtta till 

tio maskiner. De första leveranserna skulle ha skett i början på 2018 men 

har skjutits framåt på grund av förseningar i CHEs fabriksbygge. Impact 

Coatings har erhållit ett godkännande att sälja dessa under produktion 

och nästan färdigställda maskinerna till annan part.  

 

Ytterligare en order har inkommit efter utgången av det tredje kvartalet i 

år. Huaqing Power Technology (HPT) har tecknat ett avtal som omfattar 

sex beläggningsmaskiner med ett totalt ordervärde om cirka 50 miljoner 

kronor. Intentionen från HPT är att de kommer att behöva ytterligare 

beläggningsmaskiner längre fram givet att deras satsning på bränsleceller 

lyckas. Första leverans kommer att ske i januari och i mars 2018. Det är 

de maskiner som från början var avsedda för CHE. Bolaget bearbetar för 

närvarande ett 30 tal kinesiska bolag som har planer på att etablera en 

egen tillverkning av bränslecellsplattor av metall. 

 

 



 

 

Beläggningar på reflektorer är en av Impact Coatings vertikaler som det 

läggs stort fokus på. Det är en redan fungerande marknad där tillväxten är 

god på grund av ett ökat antal reflektorer per bil.  

 

som används för att tillverka reflektorer till fordonsindustrin 

bygger på systemen InlineCoater™ och PlastiCoater™. Dessa ger kunden 

möjlighet till integrerade kostnadseffektiva produktionslösningar med 

beläggningar som uppfyller fordonsindustrins höga krav. Grunden är en 

högkvalitativ beläggning av aluminium som kompletteras med ett 

skyddande glasliknande skikt.  

 

Marknadspotentialen utgörs av flera faktorer. Bilindustrin fortsätter att 

växa globalt samt att antalet reflektorer per bil fortsätter att öka. 

Ökningen av antalet reflektorer kan till stor del hänföras till alla nya 

ljuskällor som har introducerats på fordon under senare år till följd av 

ökad användning av LED teknik. Tidigare var antalet reflektorer per bil 

cirka tio stycken vilket nu ligger runt ett femtiotal per bil. Givet att det 

produceras cirka 78 miljoner bilar om året och dessa har ett ökat antal 

reflektorer samt att antalet har ökat ungefär fem gånger, är det tydligt att 

marknaden för beläggning av reflektorer växer.  

 

En ytterligare faktor som driver tillväxten för beläggningssystem är att 

flera leverantörer av reflektorer till bilindustrin har omodern produktions-

teknik med ett stort inslag av manuellt arbete och omfattande underhåll 

kopplat till detta. Produktionskostnaderna tenderar att bli höga på grund 

av hög personalkostnad samt att många delar måste kasseras. Bolaget har 

under 2017 levererat en beläggningsmaskin till den slovenska företaget.  

Iskra Mehanizmi som lade en order under slutet av 2016 (ordervärde 7 

miljoner kronor). Det finns idag ungefär 12 400 beläggningssystem globalt. 

 

Impact Coatings kunder är allt från mindre underleverantörer så kallade 

tier 2- eller tier 1 kunder som är större leverantörer till fordonsindustrin. 

Den senaste kunden Iskra är en tier 2 kund. Tier 1 kunderna är typiskt 

sett de på marknaden mer välkända underleverantörsnamnen, som tex 

Hella, Valeo. Bilproducenterna själva har även de ha behov av 

beläggningssystem så de är den tredje gruppen av fokus kunder.   

 

Elektriska kontakter har traditionellt varit belagt av guld. Guldpläterings-

processen är kostsam på många sätt. Detta dels på grund av att grund-

materialet är dyrt samt att den traditionella våtpläteringen har en kraftig 

negativ miljöpåverkan. Impact Coatings har utvecklat processer för att 

kunna ersätta guld i elektriska kontakter.  

 

De lösningar som erbjuds är förstås inom PVD. Processerna som bolaget 

erbjuder är Silver MaxPhase™ som är en silverlegering som med god 

prestanda kan ersätta och i vissa fall till och med ge bättre resultat. Den 

andra lösningen är Ultra MaxPhase™ som kan användas i produkter med 

extrema förhållanden som vatten och höga temperaturer.  

 

 



 

 

Elektriska kontakter finns överallt och antalet lär fortsätta att öka med det 

fokus på uppkoppling, rörlighet och miniatyrisering som råder. 

Marknaden väntas växa med sex procent årligen under de närmsta fem 

åren.  

 

Impact Coatings kunder är både tillverkare av kontakterna samt deras 

underleverantörer. Då det hela tiden finns en press i industrin mot en 

ökad effektivitet i produktionen samt ett kostnadsmedvetande talar det för 

PVD alternativet som både är kostnadseffektivt och inte miljöfarligt på 

samma sätt. De tio största tillverkarna har drygt 60 procent av den totala 

marknaden. Se tabellen till höger.  

 

Detta skapar både möjligheter och risker. Lyckas bolaget få en av de 

större tillverkarna som kunder finns det en stor försäljningspotential. 

Problemet är förstås att komma in på dessa stora tillverkare.  

 

Med tanke på Impact Coatings fokus på Kina och bränsleceller är det 

intressant att av sex av de tio största tillverkarna av elektriska kontakter 

är från Asien. Det skapar ytterligare möjligheter för bolaget med tanke på 

de nya kontakter som byggs upp genom närvaron inom bränslecells-

området. 1980 var ingen asiatisk tillverkare i närheten av topp 10 listan. 

Det är i Asien som tillväxten finns. 

Det finns ett stort intresse för metallisering av plast från industriella 

aktörer främst inom fordonsindustrin. En av de faktorer som ökar 

intresset är hur bra PVD tekniken har blivit genom att leverera 

högkvalitativa beläggningar på ett effektivare sätt och med avsevärt lägre 

miljöpåverkan. Genom att ersätta de normalt hälso- och miljöpåverkande 

inledande pläteringsstegen med PVD beläggning i så kallade seed layers 

kan produktion ske både mer miljövänligt och effektivt. Att hanteringen 

av sexvärt krom kan elimineras måste ses som ett stort framsteg. Denna 

hantering kommer säkerligen så småningom att förbjudas när bättre 

alternativ har tagits fram.    

 

Att det finns en stor marknad för metallisering står helt klart. Studeras 

omgivningen finns det säkerligen flera produkter vår närhet som har 

någon typ av beläggning. Impact Coatings har i maj 2017 inlett ett 

samarbete med Japanska Optorun för att kunna bearbeta den kraftigt 

växande asiatiska marknaden. Optorun är en av världens största 

leverantörer av utrustningar av tunnfilmsbeläggningar. Bolagens 

gemensamma ambition är att sälja tio beläggningssystem under den 

närmaste 12 – 24 månaders perioden 

 

Distributionsavtalet med Optorun har redan efter fem till sex månader 

genererat den första affären inom ramen för distributionsavtalet. En affär 

med det kinesiska bolaget Xin Point med ett ordervärde på åtta miljoner 

kronor har kungjorts. Denna order till Xin Point för en InlineCoater™ 500 

bör ses som en genombrottsorder för metallisering av plast på den 

kinesiska marknaden. Intentionen är att bland annat använda maskinen 

för seed layer. Detta är en ytterst viktig order som skapar förtroende att 

Optorun verkligen kan generera försäljning. Dessutom handlar det om en 

välrenommerad slutkund. 



 

 

Med tanke på de begränsade säljresurser som Impact Coatings förfogar 

över är distributionsavtalet med Optorun en bra lösning. Optorun 

levererar redan idag cirka 750 beläggningssystem per år. De ser Impact 

Coatings system som en möjlighet att öka sina marknadsandelar på delvis 

nya teknikområden som utgör en växande marknad. 

Inom den dekorativa vertikalen arbetar bolaget med högkvalitativa 

beläggningar som används till bland annat glasögon och klockor. En av 

det attribut som lockar är den verkligt svarta beläggningen som bolaget 

har, vilket är attraktivt bland klocktillverkare. Impact Coatings har under 

det senaste året haft order på beläggningssystem till en schweizisk 

klockproducent samt till A.Maier Gmbh på beläggning av visare på 

fordonsklockor. 

På marknaden för dekorativa beläggningar är utsikterna litet mer osäkra. 

Kunderna efterfrågar dock en hög kvalitet men samtidigt en effektiv 

produktion och bättre miljöprestanda jämfört med traditionella metoder. 

Över tid bör detta utgöra en växande marknad drivet av ett behov av mer 

effektiv produktion samt potentiellt nya strängare miljökrav.

Kunderna är allt från underleverantörer till tillverkare av exklusiva 

produkter där ytan är extremt viktig för kundens upplevelse. Den stora 

kundgruppen är underleverantörer till olika industrier i behov av 

beläggningar av hög kvalitet. 

 

Det finns förstås några risker i ett bolag som visserligen har haft intäkter 

men som ännu inte visat positivt resultat ska gå från lågvolym produktion 

till att producera i volym. De primära riskerna som vi har identifierat 

redovisas nedan: 

 

En av de större riskerna för Impact Coatings är att utvecklingen för 

bränsleceller inte tar fart. Då bolaget satsar mycket av sina resurser på den 

marknaden är det viktigt att den underliggande marknaden utvecklas i 

god takt. För att detta ska ske måste infrastruktursatsningarna ta fart. 

Detta är delvis ett politiskt beslut dessutom måste kostnaderna för 

tekniken fortsätta att minska så att den på sikt blir mer konkurrenskraftig. 

Mycket talar för att det kommer en positiv utveckling drivet av 

utvecklingen i Kina. Helt säker går det dock inte att vara då historiken för 

bränsleceller hittills inte har varit odelat positiv.  

 

Det finns en risk att de gamla teknikerna som till exempel våtplätering 

hänger kvar i större utsträckning än förväntat. Det finns mycket som talar 

för att övergången till en mer effektiv och miljövänlig produktion kommer 

att ta fart under de närmaste åren. Det som talar emot är att även om det 

finns ekonomiska incitament och i vissa fall miljöhänsyn att ta, skall det 

ändå till investeringar. Det kan även innebära stora förändringar i antalet 

anställda som skapar en naturlig tröghet i systemet.  

 



 

 

Det finns på marknaden för PVD teknik och beläggningar konkurrens 

från andra tillverkare. PVD tekniken i sig är välkänd. Vad vi förstår är 

dock Impact Coatings PVD teknik och beläggningarna ledande på 

marknaden. Konkurrenterna, som i vissa fall kan ha mera resurser, kan 

utveckla både nya maskiner och beläggningar. Konkurrensen kommer 

fortsatt att vara stor.  

 

Underleverantörer till fordonsindustrin är under ständig press nedåt från 

beställarna att sänka sina priser. Det finns en risk att detta även kommer 

att gälla över tid inom bränslecellsindustrin då kostnaderna måste minska 

för att göra tekniken konkurrenskraftig relativt alternativen. 

 

 

Impact Coatings är ett bolag i stor förändring som nu när en större 

förändring sker i en av bolagets målmarknader kommer att behöva skala 

upp sin produktionskapacitet. Bolaget har erhållit nya order från Kina 

rörande deras system för beläggning av bränslecellsplattor och har stora 

förhoppningar om ett större genombrott på den marknaden.  

 

I den fas som Impact Coatings nu går in i krävs även ökade finansiella 

resurser för ökad takt rörande marknadsaktiviteter. Men även en fortsatt 

satsning på en effektivare produktion för att kunna leverera produkter i 

tid och till rätt kostnad. 

 

Enligt bolaget själva skall drygt 40 procent av den nya finansieringen gå 

till marknadsinvesteringar och 10 procent till produktionsutveckling och 

eftermarknadssatsningar. Cirka 20 procent avsätts för att behålla en rimlig 

likviditet för rörelsen. Transaktionskostnaderna uppgår till totalt 15 

procent, fördelat på åtta procent för garanten och resterande sju procent i 

rena transaktionskostnader.  

 

Genom både företrädesemissionen och den riktade nyemissionen får 

bolaget in drygt 109 miljoner kronor före emissionskostnader och 93 

miljoner efter dessa. I samband med denna transaktion kommer även en 

nyemission av teckningsoptioner att genomföras. Vid fullt utnyttjande av 

dessa optioner tillförs ytterligare 14 miljoner kronor före emissions-

kostnader. Den totala utspädningen för de aktieägare som inte deltar i 

företrädesemissionen blir cirka 26 procent givet fullt utnyttjande av 

optionerna. Det finns även två teckningsoptionsprogram som tidigare 

utfärdats tidigare under 2017 riktat till anställda och ledande 

befattningshavare och styrelseledamöter i bolaget. Med dessa två program 

kan ytterligare 1,16 miljoner aktier ges ut givet att optionerna utnyttjas. Vi 

har i vår Black & Scholes modell räknat med en 34 procentig sannolikhet 

att optionerna kommer vara in the money mycket grundat på en lång 

löptid.  

 

 

I och med den nya föreslagna finansieringen som säkerställts av Accendo 

Capital får Impact Coatings in en ny stor ägare, givet att de tar hela det 

garanterade beloppet. Accendo Capital är en fond baserad i Luxemburg 

vars fokus ligger i att investera i små och medelstora noterade företag i 

norra Europa. Accendo har som mål att vara aktiva ägare och därigenom 



 

 

skapa värde i bolag som är för små för institutionella investerare men 

tillräckligt intressanta för att kunna dra nytta av Accendos expertis.  

 

Accendo har för närvarande över 82 miljoner euro under förvaltning och 

har under de senaste åren haft en god utveckling.  

 

Investeringar som vi anser vara relevanta jämförelseobjekt relativt Impact 

Coatings är Hexatronic, Doro och Okmetic.  

 

Hexatronic aktien har sedan Accendos inträde i september 2016 haft en 

kraftig positiv kursutveckling på hela 165 procent. Okmetic, ett finländskt 

bolag inom tekniksektorn hade likaså en positiv utveckling till dess att de 

blev uppköpta av en kinesiskt bolag 2016. Utvecklingen för Doro har inte 

varit lika positiv, dock har Accendo ökat sitt ägande i detta bolag under 

senare tid. Se graf nedan för indexerad utveckling.     

 

Henrik Ljungcrantz, född 1964. En av bolagets grundare 1997 som har 

varit verksam i olika roller inom företaget, bland annat som VD från 2002 

till 2014. Han befinner sig i nuvarande VD roll sedan början på 2017. 

Henrik har en gedigen erfarenhet av beläggningsindustrin och är 

Teknologie doktor, disputerad i tunnfilmsteknik. Han äger drygt fyra 

procent av aktierna i Impact Coatings. 

 

Lars-Erik Nordell, född 1952. Han har varit ledamot i styrelsen sedan 

2008. Lar-Erik arbetar med affärsutveckling med styrelsen som plattform. 

Han har varit ledamot i ett 25-tal bolag och sitter i styrelsen för Attentec 

AB och Ekologistik Skandinavien AB. Han äger aktier i Impact Coatings. 

 

Den nuvarande ägarbilden domineras av Avanza och Nordnet. Dessa 

representerar normalt inte en ägare utan samlar ihop ett antal ägare 

(privatkunder till respektive bank). Grundarna Henrik Ljungcrantz och 

Torsten Rosell är fortfarande stora ägare i bolaget. Garanten Accendo 

Capital kan kunna komma att bli den största enskilda ägaren med cirka 

7,3 procents genom den riktade emissionen och optionerna. I denna 

ägarandel är eventuell tilldelning till Accendo Capital i 

företrädesemissionen ej inkluderad. 



 

 

 

 

I vår kassaflödesmodell har vi använt oss av en diskonteringsränta 

(WACC) på 9,4 procent och ett långsiktigt tillväxtantagande på 1,5 

procent. Prognoserna bygger på ett gynnsamt utfall av bränsle-

cellssatsningen som primärt driver omsättningstillväxten. Bolaget har en 

orderbok på över 150 miljoner kronor som kommer att levereras under 

2018/2019. Utöver detta har bolaget ett avtal med Optorun som även det 

bör ge några order under 2018 och 2019 utöver den som redan har 

kommunicerats.  

 

Vi ser en ökad efterfrågan inom bränslecellsvertikalen framöver med en 

större tillväxt från år 2020 och framåt när infrastrukturen för vätgas 

kommer att vara på plats på de större marknaderna. 

 

 

 

Vi räknar med att Impact Coatings på sikt kommer att ha brutto-

marginaler i linje med vad liknade bolag presterar på marknaden dvs 

mellan 36 och 40 procent. Rörelsemarginalen bör även den röra sig mot 

vad industrin presterar det vill säga upp mot 17 till 18 procent. Den 

långsiktiga tillväxten har vi antagit till 1,5 procent. 

 

Med dessa antaganden beräknar vi ett motiverat värde på 862 miljoner 

kronor vilket ger ett aktievärde på 19,9 kronor per aktie. (justerat för 

emissionen och sannolikhetsviktat optionsprogram).  



 

 

Se nedan känslighetsanalysen vid förändring av diskonteringsräntan (y-

axeln) och det långsiktiga tillväxtantagandet (x-axeln) i DCF modellen.  

 

Som komplement till DCF värderingen har vi studerat hur jämförbara 

(tillverkare av både PVD system och maskintillverkare) bolag värderas på 

börsen idag. Då Impact Coatings ännu inte har positiva resultat har vi 

använt oss av det mest relevanta jämförelsemåttet i detta läge det vill säga 

försäljningsmultiplar (EV/Sales).  

 

Vi har i vår jämförelse tagit fram bolag som har en liknande rörelse och i 

flera fall tillverkare av system av samma typ som Impact Coatings.  

 

 

Som framgår av tabellen ovan spretar värderingarna en hel del. För att 

göra en rimlig värdering har vi använt median-multipeln 3,5x och 

applicerat denna på den förväntade omsättningen för Impact Coatings år 

2021 då bolaget bör ha en mer normaliserad intjäning. 

 

 

Vi har diskonterat det motiverade aktieägarvärdet med samma 

diskonteringsränta som vi använder i vår DCF värdering. Det motiverade 



 

 

aktieägarvärdet innan diskontering uppgår till 802 miljoner kronor och 

efter diskontering 552 miljoner kronor.   

 

Sammanfattningsvis ser vi en spännande potential i bolaget. Det finns 

självklart en hel del risker förknippade med ett bolag i som går in i ny fas. 

Företaget har även en lång rad av nyemissioner bakom sig. Med 

finansieringen kommer bolaget nu att ha chansen att ta ett stort steg till en 

riktigt kommersialisering av sina produkter. Dessutom sjunker den 

kortsiktiga finansiella risken. Med den nya potentiella ägaren kommer 

även ledningen att få ett stöd i en kritisk fas när bolaget måste skala upp 

både försäljning och produktion.  

 

Vi har som visats tidigare använt två värderingsmetoder, dels diskonterade 

prognosticerade kassaflöden (DCF) utifrån ett basscenario och dels en 

relativvärdering baserad på försäljningsmultiplar för jämförbara bolag. 

 

 

Då jämförelsebolagens värdering baserat på EV/Omsättning spretar 

väsentligt har vi valt att ge en större vikt till kassaflödesvärderingen. 

Därefter får vi ett sammanvägt aktieägarvärde på 820 miljoner kronor 

eller 19,3 kronor per aktie. Vi ser därmed en 68 procentig uppsida i aktien 

och rekommenderar köp. 



 

 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.com, 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 kom-

binationer 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 inne-

bära 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 intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.com/
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