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Prognoser 
Senast: 4,89 SEK (28 april 2020) 

Optimistisk riktkurs (3 år): 12 kr 

Pessimistisk riktkurs (3 år): 2,50 kr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Industrial Solars nyliga förvärv av SolarSpring stärker bolagets roll 

som en leverantör av nyckelfärdiga lösningar för industriella 

energibehov. Marknaden expanderar och behov-et av att anpassa 

industriella energimönster till hållbara lösningar är avgörande för 

att uppfylla de globala klimat-målen. 

Industrial Solar Holding erbjuder anpassningsbara lösningar för 

energiförsörjning och effektivitet inom industrisektorn, med teknik 

som exempelvis LF-11 Fresnel solfångaren. Genom minimalt 

invasiva tekniker kan deras produkter integreras i befintliga prod-

uktionslinjer och därmed komplettera fossilt bränsle vilket minskar 

både utsläpp och kostnader. 

Det pågående Covid-19-utbrottet riskerar att tillfälligt dämpa till-

växten, men kan visa sig vara långsiktigt värdefullt för Industrial 

Solar, eftersom det belyser ömtåligheten i de globala försörjnings-

kedjorna. Tillskottet av SolarSpring i deras produktkatalog, med 

intäkter på cirka 500 000 € per år, kommer att öka försäljningen 

markant och kan integreras med redan befintliga lösningar. Detta 

stärker Industrial Solars position som helhetsleverantör till 

industrin. Företaget genomförde nyligen en företrädesemission, 

som övertecknades och inbringade 24,7 MSEK exklusive 

kostnader. 

Industrial Solar är ett relativt nytt företag som fortfarande inte går 

med vinst. Bolaget är aktivt på en ny men växande marknad vilket 

innebär att prognoser och antaganden om framtida 

marknadsutveckling är förenat med osäkerhet. Vi ser potential för 

uppsida i aktien och ser fram emot att följa Industrial Solars 

framtida resa. Vi ser ett optimistiskt scenario med en långsiktig 

aktiekurs på omkring 12 SEK om 3 år, baserat på en relativ 

värdering. 

MSEK 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Omsättning 2,3 2,8 7,8 9,4 11,2 

Rörelseresultat -2,1 -9 -8 -7 -6 

P/E neg. neg. neg. neg. neg. 

  

 

Datum: 30 april 2020 

Analytiker: Johan Hellström, Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Industrial Solar Holding AB 

Lista: Spotlight  

VD: Christian Zahler 

Styrelseordföran

de: 

Joakim Byström 

Börsvärde: 55. MSEK 

Senast: 4.89 (28 april 2020)  

Kort om 

bolaget: 

Industrial Solar är leverantör av 

nyckelfärdiga lösningar för 

energiproduktion och effektivitet 

inom industrisektorn. Deras 

produktutbud består av ett brett 

utbud av värme-, kyl-, el- och 

vattenlösningar, med solenergi som 

övergripande teknik. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Industrial Solar har en stor portfölj 

av lösningar och förbättrar 

kontinuerligt sin tekniska expertis. 

 

Affärsidén och teknologin som 

tillhandahålls är en nödvändighet för 

att minska koldioxidutsläppen och 

bolaget gynnas av nuvarande 

makroekonomiska trender. 

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

Industrial Solar är ännu inte lönsamt 

och behöver betydande tillväxt för 

att nå lönsamhet. 

 

Marknaden för förnybar process-

uppvärmning och hållbar industriell 

energi är ny och svår att förutsäga. 

Den är beroende av faktorer som 

bränslepriser. 
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Optimistiskt scenario.  

Källa: Industrial Solar, Analysguiden   
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Om Industrial Solar 
 

Industrial Solar Holding Europe AB tillhandahåller, genom sitt 

ägande av Industrial Solar GmbH i Tyskland, nyckelfärdiga och 

anpassningsbara lösningar för energiförsörjning och energieffek-

tivitet för industrisektorn. Företaget förvärvade nyligen Solar-

Spring GmbH och utvidgade därmed sitt erbjudande till att ink-

ludera rengöringslösningar för industriellt avloppsvatten genom 

deras innovativa membrandestillationsteknologi. Industrial Solar 

stärker därmed sin roll som en ”one-stop shop” för förnybar 

energi och energieffektivitet för industrisektorn. Företaget är 

baserat på teknik som forskats vid Fraunhofer Institute i Tyskland 

sedan 1999. Industrial Solar bildades 2008 och noterades på 

Spotlight 2019. 

 

Marknaden 

 

Det industriella energibehovet 
Industrisektorn står för en stor del av det globala energibehovet, 

enligt ”2019 Outlook for Energy: A Perspective to 2040” från 

ExxonMobil. Vidare beräknas det industriella behovet av energi att 

öka med ungefär 17% fram till år 2040. Detta behov möts för 

närvarande av främst fossila bränslen, som olja, gas och kol. En stor 

del av denna ökning drivs av tung industri och kemisk produktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: ExxonMobil 

Fresnel solfångare.  

Källa: Industrial Solar  
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Huvuddelen av den beräknade ökningen kan hänföras till utveck-

lingsmarknader och länder utanför OECD i Asien, Afrika och 

Sydamerika. Tillsammans med en långsiktig ökning i levnads-

standarden kommer dessa regioner naturligt att driva framtidens 

globala efterfrågan på energi. Många av dessa regioner är också 

väl lämpade att möta denna ökning med hjälp av solenergi då de 

geografiska förhållandena är fördelaktiga med stora mängder 

solstrålning. Industrisektorn står i dagsläget för omkring hälften 

av den totala globala energiförbrukningen.    

 

Processvärme i industrin 
Merparten av den industriella energianvändningen utgörs av 

industriell processuppvärmning. Dessa uppvärmningsprocesser 

används vid bland annat kokning, pastörisering, destillation, 

smältning och ett antal andra processer. Uppvärmningen av indu-

striella processer är en stor del av den globala energimarknaden 

och använder nästan 20% av det totala globala energibehovet. 

Dessa uppvärmningsprocesser drivs för närvarande till 90% av 

kol, naturgas och olja och det är därför ingen överraskning att 

majoriteten av de direkta koldioxidutsläppen från industrisektorn 

kommer från processuppvärmning, enligt Internationella Energi-

rådet.  

 

Enligt en rapport publicerad av Solar Payback är den totala energi-

förbrukningen från industriell processuppvärmning större än den 

totala globala elförbrukningen. Detta belyser det faktum att även 

om el är en stor faktor i den aktuella debatten om omjustering till 

grön energi så är omställningen till grön energi inom industrin ännu 

viktigare för att nå globala klimatmål. Det finns väsentliga fördelar 

med att ersätta fossila bränslen med solenergi och att ställa om 

Källa: Industrial Solar  

Ökning i energibehov efter 

region. Källa: ExxonMobil 
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processuppvärmningen i industrisektorn är avgörande för att upp-

nå nettonollutsläpp. I allmänhet har omställningen till förnyelsebara 

energikällor inom industrisektorn inte nått lika långt som omställ-

ningen avseende el. Det har traditionellt förekommit hinder till följd 

av höga temperaturkrav samt bristen på utrustning som uppfyller 

industriella standarder för livslängd och kostnadseffektivitet. Dessa 

hinder är inte längre ett problem på grund av de kommersiella och 

tekniska lösningarna som Industrial Solar presenterar samt den rad 

nya finansieringsmodeller bolaget erbjuder. 

Teknologi och Produkter 

Industrial Solar är ett teknikföretag som tillhandahåller ett brett 

utbud av anpassningsbara och miljömässigt hållbara lösningar för 

energiförsörjning och energieffektivitet inom industrisektorn. Att 

tillhandahålla nyckelfärdiga lösningar innebär en helhetssyn där 

Industrial Solar hanterar hela projektets livscykel, från första analys 

till fullt operativt system. Detta inkluderar konstruktion, upphand-

ling, underhåll och övervakning. Det breda utbudet av lösningar 

åtföljs av flera viktiga teknologier och system där alla kan anpassas 

efter kundens behov. Industrial Solar kan därmed erbjuda bland 

annat fotovoltaisk elproduktion (solceller), kylsystem, konsultation, 

underhåll, värmelagring och mycket mer. Företagets breda exper-

tis och långa historia av arbete med förnyelsebara energikällor 

positionerar således Industrial Solar som en helhetsleverantör för 

energieffektivitet, förnybara energikällor och solvärme. 

 
Lösningsområden 

Ånga 
Den mest använda värmebäraren i industrin är idag ånga. Indust-

rial Solars termiska energiteknologier, som solfångare, är optime-

rade för ånggenerering och utgör ett rent, utsläppsfritt alternativ 

till fossila bränslen. Ånggeneratorn integreras enkelt i befintliga 

ångnätverk och fungerar oberoende av konventionella pann-

system. Detta ger ett miljövänligt alternativ och komplement till 

ångpannor drivna av fossila bränslen. 

 

Nedkylning 
Att använda solvärme för att driva kylningssystem är ett effektivt 

sätt att minska energiförbrukningen och elkostnaderna. Efter-

frågan på kylning ökar snabbt i både kommersiella byggnader 

och bostäder och beräknas öka avsevärt de kommande åren. 

Genom att kombinera Industrial Solars teknologier med absorp-

tionskylare utnyttjas termisk värme för att driva kylcykeln och 
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detta lämpar sig väl då efterfrågan på nedkylning ofta korrelerar 

starkt med mängden solstrålning.   

 

 

Vatten 
Industrial Solars värmevattensystem är väl lämpade att användas 

till varmvattenproduktion för industrier med stora vattenbehov. 

Företaget kan också tillhandahålla alternativ för produktion av 

varmvatten genom spillvärme samt vattenbehandling och avsalt-

ning. Företagets erbjudanden inom vattenrening och spillvatten 

har utökats genom det nyligen förvärvade tyska företaget Solar-

Spring GmbH.  

 

SolarSpring GmbH erbjuder ett solenergidrivet dricksvatten-

system som består av en kombination av filtreringsbarriärer med 

en ultrafiltreringsmodul som filtrerar 99,999% av bakterier och 

virus. Systemen fungerar högeffektivt och är väl lämpade för sol-

energidrift. För den industriella sektorn har SolarSpring utvecklat 

ett system för att rena industriellt avloppsvatten och för att 

utvinna och återvinna värdefulla partiklar och element från 

vattnet. Detta ger inte bara ett rent sätt för industrier att hantera 

spillvatten utan ger också ekonomiska besparingar i form utvinn-

ing och återvinning av värdefulla komponenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SolarSpring membrandestillering. 

Källa: SolarSpring 

SolarSpring multi-barriärsystem. 

Källa: SolarSpring 
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Elektricitet 

Industrial Solar tillhandahåller också lösningar för ren, kostnads-

effektiv och pålitlig elförsörjning baserad på solceller eller 

kombinerade värme- och ellösningar. Företaget har en stor praktisk 

kunskap och expertis inom området och kan tillhandahålla 

anpassade solcellslösningar som kan användas för inmatning, 

nätmätning eller applikation utanför nätet. Detta ger högkvalitativ 

fotovoltaisk elproduktion med långsiktig avkastning. Därtill 

tillhandahåller företaget teknik för kontroll och övervakning av 

energikostnader och konsumtion, vilket möjliggör en minskning i 

energikostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelfärdiga lösningar  

Genom en stor portfölj av teknologier och system tillhandahåller 

Industrial Solar holistiska lösningar på energiförsörjning och 

energieffektivitet inom industrisektorn. Alla lösningar och 

tekniker delar en gemensam betoning på en omställning av 

industriella processer och energikrav till mer miljömässigt 

hållbara lösningar. Dessa implementeras med fokus på 

energieffektivitet och enkel integrering vilket resulterar i minimala 

störningar i industriella produktionslinjer och enkel integration 

med nuvarande system på plats. 

 

Ett exempel på integrerade lösningar från Industrial Solar.  

Källa: Industrial Solar 
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Fresnel solfångare  
Att diskutera solkraft leder ofta sinnet till solceller, som allt oftare 

ses på hustak och fält. Solceller använder fotovoltaisk teknik för 

att omvandla solstrålning till elektrisk energi. Solfångare skiljer 

sig i den mån att strålningen som samlas används för att värma 

en vätska, till exempel vatten, något som solfångare har använts 

för i privata hem under lång tid. Industrial Solars teknik för 

uppsamling av termisk strålning är Fresnel solfångare. Sol-

fångaren fungerar genom att reflektera direkt solstrålning från 

flera speglar till en stationär mottagare. 

 

 

Mottagaren består av ett vakuumrör omgivet av sekundära 

speglar. Cirka två tredjedelar av solstrålningen reflekteras direkt 

mot röret, medan den återstående delen når röret genom 

sekundärspeglarna. Värmen från solstrålningen fångas sålunda i 

röret och transporteras genom systemet genom ett medium för 

värmetransport, vanligtvis en vätska med hög värmeöverförings-

förmåga. Baserat på denna Fresnel-teknik har Industrial Solar 

utvecklat LF-11 Fresnel solfångaren, optimerad för industriella 

processer.  

Fresnel solfångare.  

Källa: Industrial Solar  

 Källa: Industrial Solar  
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Det finns många fördelar med att använda Fresnel solfångare. De 

primära speglarna kan anpassas och justeras för att skydda mot 

effekterna av väder och element. Dessutom har Fresnel 

solfångare, jämfört med till exempel paraboliska solfångare, lågt 

vindmotstånd. Fresnel solfångare är baserade på ett modul-

system vilket innebär möjligheten att skala upp systemet till högre 

energibehov. Systemet har en bevisat lång livslängd och kan 

installeras på både mark- och taknivå med hög effektivitet på den 

använda ytan. 

 

Implementeringen av solenergisystem begränsas ofta av 

storleken och platsen som krävs för att installera solfångarna. 

Möjligheten att installera solfångare på taket frigör viktigt 

utrymme för möjlig expansion och Industrial Solar har förbättrat 

möjligheterna att integrera solfångarsystemet i befintliga 

strukturer. Antalet noder till den underliggande strukturen har 

reducerats, vilket i sin tur minskar både vikten och kostnaden för 

integrationen. Systemet kan integreras med minimalt invasiva 

tekniker, vilket innebär inga onödiga förändringar i produktions-

linjen. 

 

Solfångaren LF-11 har kapacitet att tillhandahålla värme upp till 400 

grader och kan arbeta med tryck upp till 120 bar. Kapaciteten kan 

också skalas upp från 500 kW till 30 MW. En värmekapacitet på 400 

grader Celsius betyder att solfångaren LF-11 är väl lämpad för att 

möta mer än 50 procent av de industriella kraven på värme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Industriella värmebehov. 

Källa: Solar Payback  
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Referensprojekt  
 

Japan Tobacco International (JTI)  

Industrial Solar installerade ett Fresnelsolfångar-

system för JTI i Jordanien 2017. JTI verkar inom 

livsmedelsindustrin, en industri som är väl 

lämpad för Industrial Solars lösningar. Fresnel-

solfångare integrerades med befintliga system, 

vilket gav automatiserad integration och ingen 

störning av befintliga pannsystem. Systemet 

använder ånga som värmemedium, där appli-

kationen är tobaksbehandling samt luftkylning 

genom absorptionskylare. Resultatet av sys-

temet blev att koldioxidutsläppen minskade med 

omkring 320 ton per år. 

 

RAM Pharma  

Industrial Solar installerade Fresnelsolfångare på RAM Pharma-

anläggningar i Amman, Jordanien år 2017. RAM Pharma är aktiva 

inom läkemedelsindustrin och tillverkar grundläggande läkemedel-

produkter och preparat. Industrial Solars Fresnelsolfångare install-

erades för att minska beroendet av fossila bränslen samt för att öka 

energieffektiviteten och hållbarheten. Systemet utnyttjar solenergi 

och har sedan dess implementering minskat den årliga bränsle-

förbrukningen med 42 procent och minskat underhålls-

kostnaderna. Installerad termisk effekt är 222 kWth. 

 

 

 

System för solånga och nedkylning, JTI, Jordan.  

Källa: Industrial Solar.  

Solångasystem, RAM Pharma, Jordan.  

Källa: Industrial Solar.  
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Mobile Telecom Networks 

2014 installerade Industrial Solar ett Fresnel-

solfångarsystem hos den ledande sydafrikanska 

mobilnätoperatören Mobile Telecom Networks 

(MTN). Detta gjordes som en del av ”dena Solar 

Roofs-programmet”, ett program som samord-

nades av den tyska energimyndigheten och det 

tyska federala ekonomi- och teknikministeriet. 

Fresnelsolfångare installerades och drevs med 

dubbeleffektsabsorberande kylare för kyl-

processer. Installationen minskade MTN:s fossila 

bränsleförbrukning och hade därmed både 

ekonomiska och ekologiska resultat. 

 

 

 

Partnerskap och projekt  

Utöver de projekt som beskrivs ovan har Industrial Solar ett antal 

framgångsrika tekniska referenser samt andra installationer 

implementerade världen över. Förutom att vända sig direkt till 

större multinationella företag arbetar Industrial Solar omfattande 

med strategiska partnerskap med andra företag för att identifiera 

kompletterande teknologier och lösningar. De nuvarande nyckel-

marknaderna för Industrial Solar finns i MENA-regionen, 

Mellanöstern och Nordafrika, samt Sydamerika. Potentiell tillväxt är 

dock inte begränsad till dessa områden men företaget betonar att 

länder med höga oljepriser, mycket solstrålning, stor industriell 

sektor och en medvetenhet om klimatförändringar alla skapar goda 

förutsättningar för Industrial Solars affärsmodell. 

Industrial Solar deltar också i ett antal offentliga projekt som syftar 

till att främja omställningen till förnybara energikällor, som till 

exempel SHIP2FAIR-projektet och FRIENDSHIP-projektet. 

SHIP2FAIR-projektet inkluderar en finansieringsvolym på 1,4 

MEUR med en finansieringsgrad på 75% och ytterligare 25% för 

overheadkostnader. Vidare beviljar FRIENDSHIP-projektet en 

finansiering på 456 000 € med en 100% finansieringsgrad och 25% 

för overheadkostnader. Dessa projekt ger värdefulla finansierings-

tillskott till bolaget samt ökar företagets FoU. De skapar också 

värdefulla möjligheter att skapa momentum i branschen för 

omvandling till hållbara uppvärmningsprocesser samt möjlighet att 

visa upp Industrial Solars lösningar.  

System för soldriven nedkylning 

Källa: Industrial Solar.  
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Industrial Solar vann under 2019 priset European Solar Prize från 

föreningen Eurosolar vilka uppmärksammar företag som verkar för 

ett paradigmskifte i sektorn med motiveringen att Industrial Solars 

teknik bevisar potentialen i soltermisk teknologi inom industrin.  

Företaget erbjuder även värmeköpavtal (HPA). HPA är en 

avtalsform där den omedelbara projektinvesteringen tillhandahålls 

av Industrial Solar tillsammans med andra finansiella partners. 

Industrikunden köper sedan energin som produceras av 

installationen under en tidsperiod som innebär ett system med låga 

underhållskostnader och höga marginaler. 

Konkurrenter 

Solenergimarknaden befinner sig i ett tidigt skede, men består av 

ett växande antal företag och konkurrenter. Projektet Solar Heat in 

Industrial Processes (SHIP) har identifierat cirka 70 leverantörer av 

nyckelfärdiga processvärmesystem globalt. Det är dock värt att 

notera att de flesta av konkurrenterna på marknaden använder 

andra tekniker än Industrial Solar, till exempel paraboliska 

solfångare. Fresnel solfångarteknik har flera fördelar och är mer 

lämpad för industriell integration. Industrial Solar har dessutom ett 

brett utbud av tekniker och lösningar, vilket gör dem mindre 

beroende av en enskild teknik. 

De två närmaste konkurrenterna för närvarande är det tyska 

företaget Protarget och det belgiska Rioglass, där Rioglass 

utvecklat Fresnel teknik med förmågan att hantera höga 

temperaturer i industriella processer och Protarget riktar sig mot 

mindre, paraboliska solfångare. Industrial Solar framhävs ofta som 

en ledande aktör på marknaden på grund av dess långa erfarenhet 

och breda expertis. En ökning av marknadsaktörerna bör därför 

inte nödvändigtvis vara en nackdel eftersom det innebär ökad 

marknadsmomentum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LF-11 solfångarsystem.  

Källa: Industrial Solar  

Eurosolar som gav Industrial Solar priset 

European Solar Prize 2019.  

Källa: Eurosolar   
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Analys 
Följande avsnitt beskriver vilka nyckelfaktorer vi anser vara 

viktigast för framgången för Industrial Solar de kommande åren 

samt vilka risker som bolaget står inför. Industrial Solar är ett 

relativt ungt företag som ännu inte har nått lönsamhet. Analysen 

kommer därför att beskriva värdedrivande händelser och risker 

och därefter basera värderingen på en sammantagen bedömning 

av detta, snarare än att diskontera beräknade kassaflöden. Detta 

är särskilt lämpligt på grund av den stora osäkerheten samt 

bristen på tydliga finansiella mål. Analysen kommer att avslutas 

med vår värdering av huruvida det finns potentiell uppsida i 

Industrial Solars aktie.  

 

Huvudsakliga risker  

Det finns flera kritiska risker som Industrial Solar står inför som 

måste hanteras för att möjliggöra framtida tillväxt och lönsamhet. 

Dessa är: 

• Förmågan att hantera tillväxt - Ökad tillväxt skapar ett behov av 

implementering av effektiva planerings- och ledarskaps-

processer. Skulle Industrial Solar fortsätta växa är rekrytering av 

rätt personal och hantering av denna tillväxt är grundläggande för 

framtida framgångar. 

• Tidig utvecklingsstadium - Industrial Solar är för närvarande inte 

lönsamt och risken finns att kommersiella produkter kanske inte 

uppfyller specifika framtida marknadsbehov samt att 

lönsamheten befinner sig långt in i framtiden. 

• Leveranskedjor - Att hantera och underhålla säkra leveranskedjor 

är av avgörande betydelse för den framtida tillväxten och för att 

säkerställa inga oförutsedda kostnader. 

• Konkurrens – Även om Industrial Solar är aktiva på en relativt ung 

marknad står bolaget inför risken för ökad konkurrens som kan 

leda till mindre tillväxtmöjligheter. 

• Kapitalbehov - Att säkerställa att framtida kapitalbehov uppfylls är 

grundläggande för Industrial Solars fortsatta utveckling och 

problem i kapitalanskaffningen kan utgöra ett hot för framtida 

tillväxt. 

• Förutsäga framtida marknadstrender - Trots en stark och 

växande miljörörelse är det komplicerat att förutsäga framtida 

marknadstrender och detta kan utgöra en risk för framtida tillväxt. 

• Energipriser - Högre priser på fossila bränslen kommer att driva 

den industriella övergången till grön energi och är därför av stor 

betydelse för företagets framtida framgång. 
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Värderingar i branschen  
En översikt av bolag verksamma inom solenergi, förnyelsebar-

energi samt industriell vattenrening noterade på den svenska 

börsen ger följande bild:   

Bolagsnamn Börsvärde Omsättning P/S EBIT 

PowerCell 13 436 67 201 -80 

Climeon 2673 147 18 -118 

Minesto 1414 40 35 -127 

Azelio 509 2 305 -161 

Swedish Stirling 475 45 11 -101 

Absolicon 196 9 22 -19 

EWPG Eco Wave Power 195 2 116 -18 

Josab Water Solutions 135 4 33 -23 

Axolot Solutions 35 5 7 -26 

Implementa Sol 24 6 4 -1 

SavoSolar 20 64 0 -56 

MEDEL 1738 35 68 -66 

MEDIAN 336 22 27 -61 

Industrial Solar 37 3 13 -9 

 

 

Börsvärdet noterat ovan är ett genomsnitt av de senaste 12 

månader, vilket innebär att det kan skilja sig från det aktuella 

värdet. Detta innefattar bolag vars affärsidé och tekniker skiljer 

sig från Industrial Solar, dock är en jämförelse ändå hjälpsam då 

den kan skönja generella trender i sektorn. Därtill har Industrial 

Solar, genom sin bredd i teknologier, en exponering till flera 

branscher vilket gör en bredare jämförelse mer användbar. 

 
Optimistiskt Scenario  
 

I ett optimistiskt scenario antar vi att flera viktiga värdedrivande 

händelser inträffar. Marknaden för solvärme fortsätter att växa då 

fler företag blir medvetna om hållbarhetsmålen och ser nyttan i 

förnyelsebar energi. Förvärvet av SolarSpring, med cirka 500 000 

€ i årlig försäljning, ger ökad försäljning och integrationen med 

Industrial Solars lösningar minskar kostnaderna och ökar därmed 

lönsamheten. SolarSpring blir därmed en värdefull och 

integrerad del av Industrial Solars portfölj och erbjuder både 

ekologiska och ekonomiska fördelar för industrin. Industrial Solar 

fortsätter ingå strategiska partnerskap och knyter därmed viktiga 

kontakter och vägar in till nyckelmarknader. Efter den senaste 

nyemissionen har företaget inget ytterligare behov av kapital-

tillskott inom den kommande tiden. Företaget ökar konsekvent 

försäljningen och fortsätter utveckla och innovera sin teknologi 

vilket stärker deras portfölj av erbjudanden. Den nuvarande 

Covid-19-krisen belyser behovet av hållbara och pålitliga 

leveranskedjor för industrier, något som verkar till företagets 

Källa: Börsdata  
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fördel. De globala energipriserna för fossila bränslen ökar på sikt 

och skapar ytterligare incitament för övergång till gröna 

energikällor.  

 

I detta optimiska scenario beräknar vi en intäktstillväxt om 20% 

per år, vilket är i linje med jämförbara solenergibolag och sektorn 

som helhet. Att notera är dock att stor del av Industrial Solars 

nuvarande omsättning är i form av andra intäkter än försäljning, 

exempelvis från projekten beskrivna ovan. Dessa löper under 

flera år framöver och vi antar i detta scenario att försäljningen 

successivt växer och ersätter den del som projekten spelar. 

 

 

 

 

Vidare antas dock årets omsättning ligga på samma nivå som 

2019 (proforma) på grund av med nuvarande Covid-19 utbrottet 

som tillfälligt hämmar tillväxten. I årets omsättning har Solar 

Springs årliga försäljning lagts till, även det beräknat enligt förra 

året. Rörelseresultatet förväntas röra sig mot genomsnittliga 

resultatet för jämförbara bolag och därefter successivt förbättras. 

SolarSpring var i princip kassaflödesneutrala innan förvärvet och 

vi förväntar oss därmed att rörelseresultatet förbättras i takt med 

att skalfördelar nås. Vi antar även i detta scenario att inga 

kapitaltillskott krävs i närtid då den senaste företrädesemissionen 

stärkt bolagets kassa. 

 

Detta ger följande prognos för de kommande tre åren för 

Industrial Solar: 

MSEK 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Intäkter 2 3 8 9 11 

Rörelseresultat -2 -9 -8 -7 -6 

P/E neg. neg. neg. neg. neg. 
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Räknat per Industrial Solars börsvärdet idag, i slutet av april, 

värderas bolaget omkring 56,7 MSEK. Detta innebär ett P/S-tal 

på omkring om 19. Marknaden har emellertid inte märkbart 

reagerat på förvärvet av SolarSpring, vars årliga omsättning är 

omkring 5 MSEK. Att addera den förväntade försäljning från 

SolarSpring till Industrial Solars omsättning skulle innebära att 

företaget för närvarande värderas till ett P/S-tal på omkring 7.  

 

Medelvärdet i sektorn för P/S-tal är höga 68, men då enskilda 

bolag kan snedvridna medelvärdet utgår vi från medianvärdet om 

27. Vi utgår konservativt från ett P/S tal om 12, då detta motsvarar 

ungefär knappt hälften av medianvärdet, men ändå är i linje med 

utvecklingsbolags höga P/S-värderingar. Detta innebär en 

uppskattad värdering år 2022 till 134,4 MSEK, vilket är under 

medel och medianvärdet för branschen. Antal utestående aktier 

i dagsläget, omkring 11,4 miljoner, innebär ett prognosisterat 

aktievärde omkring 12 kronor.  

 

  Industrial Solar Holding AB    

MSEK Nuvarande Optimistiskt 

Börsvärde 55,8 134,4 

Intäkter 2,8 11,2 

 - med SolarSpring 5   

Total omsättning 7,8   

P/S 7 12 

Utestående aktier (M) 11.4 11.4 

Aktiepris ~ (SEK) 4.8 12 

 
 
Pessimistiskt Scenario 
Även om hållbarhetsutvecklingen bedöms fortsätta, lyckas inte 

Industrial Solar ta betydande marknadsandelar. En långsamt 

ökande försäljning innebär uteblivna skalfördelar och lönsam-

heten är låg. Nya marknadsaktörer och större leverantörer av 

solvärme kan tillhandahålla liknande lösningar till lägre kostnader 

och Industrial Solar förlorar delar av sin kärnkompetens och 

expertis. Övergången till grönare energikällor i branschen drivs 

främst av kostnadseffektivitet och Industrial Solas väg till lön-

samhet är långsam. 

 

Misslyckandet med att hantera nämnda risker och bristen på 

värdedrivande händelser kan potentiell nedsida i aktien. I detta 

scenario bedömer vi att Industrial Solars tillväxt endast växer 

omkring 3% per år, motsvarande genomsnittlig BNP-tillväxt och 

halva tillväxttakten för ett genomsnitt av de marknader de är 

aktiva i. Därtill antar vi en ny emission som liknar den tidigare 

Källa: Industrial Solar, Analysguiden  
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emissionen om cirka 3,8 miljoner aktier behövs för att fortsätta 

driften av bolaget. Vi antar vidare i detta fall att effekten av Covid-

19 blir en kortsiktig minskning av omsättning om 10% 2020, för 

att därefter växa med siffran ovan. Detta ger oss följande 

prognos:   
 
MSEK 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Omsättning 2 3 70 7,2 7,4 

Rörelseresultat -2 -9 -12 -11 -11 

P/E neg. neg. neg. neg. neg. 

 
I detta scenario antar vi en P/S-multipel om 5, knappt hälften av 

det optimistiska värdet. Detta resulterar i en bolagsvärdering om 

37 MSEK, vilket med 15,2 miljoner utestående aktier resulterar i 

en värdering om ~ 2,50 kronor per aktie. 

  Industrial Solar Holding AB    

MSEK Nuvarande Pessimistiskt 

Börsvärde 55,8 37 

Omsättning 2,8 7,4 

 - med SolarSpring 5   

Total omsättning 7,8   

P/S 7 5 

Utestående aktier (M) 11.4 15.2 

Aktiepris ~ (SEK) 4.8 2.5 

 
Prognos  
 

  

Industrial Solar 

Holding AB  2022P 2022P 

MSEK Nuvarande Optimistiskt Pessimistiskt 

Börsvärde 55,8 134,4 37 

Omsättning 2,8 11,2 7,4 

 - med SolarSpring 5     

Total omsättning 7,8     

P/S 7 12 5 

Utestående aktier (M) 11,4 11,4 15,2 

Aktiepris ~ (SEK) 4,8 12 2,5 

Uppsida   150% -48% 
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Slutsatser 
En rättvis värdering är svår eftersom många variabler och 

marknadsförhållanden fortfarande är okända men globala makro-

trender agerar till förmån för Industrial Solars affärsmodell. Vi ser 

fram emot att följa deras resa framåt och har förtroende för 

företagets förmåga att fortsätta utveckla deras produktutbud och 

uppnå lönsamhet. En stor uppsida i aktiekursen är möjlig på lång 

sikt samtidigt som investeringen är riskfylld och nedgången kan 

bli större än pessimistiska scenariot.  

 

Tre huvudsakliga skäl att investera i Industrial 
Solar 
 

• Industrial Solar är väl positionerat för att hantera akuta 

miljöproblem med tekniska lösningar och expertis. 

 

• Behovet av ren energi och vatten ökar och blir allt 

viktigare. 

 

• En investering i Industrial Solar är en investering i ett 

företag som bekämpar klimatförändringar och verkar för 

ekologisk hållbarhet. 

 
 

Källa: Analysguiden  
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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 Johan Hellström äger inte och får heller inte äga inte aktier i 

det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Johan Hellström (+46 70 656 77 90) 

 

 

http://www.aktiespararna.se/

