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Avslutar 2020 med ökande 

försäljning och stark kassa 
Ökad försäljning fjärde kvartalet  

Sista kvartalet 2020 för Industrial Solar resulterade i en omsättning på 

cirka 1,2 miljoner kronor, en ökning från 0,4 miljoner kronor sista kvart-

alet 2019. Kostnaderna ökade från 3,6 miljoner kronor till 6,7 miljoner 

kronor, vilket främst hänförs till en kraftig ökning av personalkostnaderna 

till följd av förvet under året av SolarSpring GmbH. Bolaget redovisar ett 

rörelseresultat på -4,7 miljoner kronor (-1,4) och ett nettoresultat för 

kvartalet på -4,8 miljoner kronor (-1,7). Det innebär att Industrial Solar 

stänger böckerna för 2020 med en nettoomsättning på cirka 2 miljoner 

kronor och totala intäkter på 4,6 miljoner kronor, där övriga rörelse-

intäkter uppgår till 3,5 miljoner kronor. Årets förlust slutar på -13,5 MSEK 

(-9). Ökningen i omsättning beror främst på förvärvet av SolarSpring men 

försäljningen har generellt dämpats till följd av den fortsatta Covid-19-

pandemin.  

Utmanade år men bättre tider på horisonten 

2020 var ett utmanande år för Industrial Solar och det fjärde kvartalet var 

inte annorlunda. Det såg ljusare ut mot slutet av sommaren, men den 

andra vågen av pandemin dämpade försäljningen då många industri-

aktörer sköt upp investeringsbeslut. Företaget är till stor del beroende av 

förmågan att resa och genomföra försäljningsinsatser, vilket omöjlig-

gjordes av de nuvarande reserestriktionerna. Nu pågår dock storskaliga 

vaccinationer och möjligheten till en återgång till det normala under de 

kommande kvartalen ser lovande ut. Den "Gröna nya given" från EU-

kommissionen, med målet att göra EU klimatneutralt fram till 2050, 

kommer under de kommande åren att resultera i storskaliga investeringar 

i gröna energikällor. Nedstängningen efter Covid-19 har lett till krav på en 

grön ekonomisk återhämtning, där miljövänliga investeringar kommer att 

prioriteras för att stimulera ekonomin.  

Offentliga projekt skapar finansiell stabilitet 

Trots att försäljningen under fjärde kvartalet var blygsam så känntecknas 

kvartalet av hög aktivitet till följd av i flertalet pågående projekt. Tillsam-

mans med flera kända forskningsinstitut i Tyskland deltar företaget i ett 

projekt för att utveckla innovativa solvärmesystem. Därtill deltar Solar-

Spring i ett projekt för destillation av kommunalt avloppsvatten i Forch-

heim och ett projekt för att minska saltmängden i avloppsvatten. Den 

totala finansieringen de kommande åren från alla pågående offentligt 

finansierade projekt uppgår till närmare 30 miljoner kronor. Företaget 

deltog också i LVMH Climate Week, där deras Fresnel solångsamlare 

uppmärksammades som ett sätt att minska bränsleförbrukningen. Samm-

antaget ger de många pågående projekten välbehövlig finansiell stabilitet 

samt belyser bolagets innovativa teknologier.   
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Prognoser och nyckeltal, mkr

2019 2020 2021P 2022P

Nettomsättning 0,8 2,0 3,6 10,1

EBITDA -8,8 -12,6 -10,1 -10,5

EBIT -9,0 -13,3 -11,0 -12,3

Resultat -9,0 -13,4 -12,0 -13,8

Vinst per aktie -0,7 kr -1,1 kr -1,0 kr -1,1 kr

Omsättningstillväxt - 149% 81% 179%

EBITDA-marginal -1100% -630% -282% -104%

Rörelsemarginal -1125% -665% -304% -122%

Vinstmarginal -1125% -670% -332% -137%

P/E -7,8 -5,3 -6,4 -5,7

EV/ebit -5,6 -3,8 -4,6 -4,1

P/S 88,1 35,3 19,6 7,0
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Investeringstes 

Långsiktigt potential då försäljningen är fortsatt låg 

Försäljningen från SolarSpring för 2020 landade under våra ursprungliga 

prognoser, främst till följd av Covid-19. SolarSpring omsatte 5 miljoner 

kronor årligen innan det blev en del av bolaget, en siffra som kan vara en 

indikation på initial potential efter Covid-19. Det sista kvartalet var dock 

bättre än väntat, vilket resulterade i en nettoomsättning för helåret på 2 

miljoner mot förväntade 1,2. Större tillväxt ser fortfarande långt borta då 

bolaget är ett distinkt utvecklingsbolag. Vi behåller antaganden om en liten 

försäljningsökning under 2021 och accelererande tillväxt från 2022. En 

stor trigger kommer att vara bolagets förmåga att uppvisa kraftiga öknin-

gar av nettoomsättningen. Efter rapportperioden redovisar bolaget en 

order på cirka 0,4 miljoner kronor för solcellsinstallationer i Tyskland. Den 

pågående satsningen på att minska kostnaderna för membrandestillation 

med upp till 80 procent har också potential att accelerera tillväxten. En 

materialisering av de största avtalen som för närvarande är i pipelinen 

kommer skapa stark tillväxt, då ordervärdena i branschen kan nå miljo-

ntals euro.  

Finansiellt stabilt för 2021  

Bolaget lämnar 2020 med likvida medel på cirka 20,4 miljoner kronor. 

Med ett fritt kassaflöde för helåret om cirka -12 MSEK ser finansieringen 

stabil ut minst resten av året. Kostnader förväntas öka då bolaget fullt ut 

kan återuppta försäljningen men nuvarande kassa, tillsammans offentlig 

finansieringen, ser mer än tillräckligt ut för att upprätthålla bolagets fort-

satta verksamhet. Nya förvärv ser möjliga ut på grund av den starka kassa-

positionen, något som kan öka tillväxten och bredda bolagets erbjudande. 

Företaget byter för närvarande namn till Clean Industry Solutions, för att 

återspegla den större portföljen av erbjudanden som de nu tillhandahåller 

tillsammans med SolarSpring. 

Spelar viktig roll i energiomställningen 

På sikt har Industrial Solar potential att fylla en värdefull roll i omställ-

ningen till grönare energikällor då industrin fortsatt halkar efter i den 

pågående energiomställningen. Bolaget undersöker nu förutsättningar för 

ett listbyte från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market. Flytten 

kan leda till större synlighet och tillgänglighet på bolagets aktier, särskilt 

utanför Sverige, vilket kan leda till en tillströmning av nya ägare och ökad 

likviditet.  

Vi fortsätter att värdera Industrial Solar till 15 procent diskonteringsränta 

och en CAGR på nettoomsättningen 2020-2025 till 108 procent. Vi behåll-

er vårt motiverade aktievärde på 5,2-7,3 SEK för den kommande 12-

månadersperioden. Marginalerna var något lägre än väntat för 2020, vilket 

får oss att justera prognoserna för de kommande åren. De största kortsiktiga 

riskerna är fortsatt pandemipåverkan, försenad kommersialiseringsprocess 

och stigande kostnader.  

 

Räknar med tillväxt från 2022 
Nettomsättning 2019-2023, i miljoner kronor.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Ökande bruttomarginaler  
Justerat bruttoresultat och bruttomarginal, 2019-2023, i milj-

oner kronor och procent.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Lönsamhet fortsatt några år bort 
Rörelseresultat, EBIT, i miljoner kronor 2019-2023.  

  

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 
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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 energieffektivitet för industrisektorn. 

Företaget förvärvade nyligen Solar-Spring GmbH och utvidgade därmed 

sitt erbjudande till att omfatta rengöringslösningar för industriellt avlopp-

svatten genom sin innovativa membrandestillationsteknik. 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-institutet sedan 1999. Industrial Solar 

bildades 2008 och ombildades år 2018 med ekonomiskt stöd från ägarna 

till Absolicon. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market 2019.  

2019 var ett händelserikt år för Industrial Solar. Pipelinen för pågående 

säljprojekt uppgick till 1,4 GW. De totala intäkterna för året uppgick till 

2,8 miljoner kronor, där nettoförsäljningen uppgick till strax över 800 000 

kronor och en förlust för året på 8,9 miljoner kronor. Industrial Solar har 

under 2019 vunnit flera priser för sin teknologi, bland annat har bolagets 

Fresnel teknologi försetts med ”Solar Impulse Efficient Solution”, en 

märkning från organisationen Solar Impulse som används som ett 

utvärderingsverktyg för ren och lönsam teknologi. 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. Bolaget har ingått ett antal strategiska 

partnerskap samt medverkar i ett antal offentliga projekt, vilket samman-

taget verkar för att sänka barriärerna och erbjuda finansieringslösningar 

till industrin i omställningen till ren energi samt bidrar med viktig 

finansiering för vidareutveckling av bolaget och dess teknologier.  

Brett utbud av tekniker 
Industrial Solar tillhandahåller ett brett utbud av tekniker för uppvärmning, kylning, el och 

vattenrening inom industrisektorn.    

Nyckelfärdiga lösningar för energi 
Industrial Solar tillhandahåller en rad helhetslösningar för ren 

energi inom industrisektorn.  

 

Källa: Bolaget  

Prisbelönad teknologi 
Industrial Solar har belönats med flera priser och certifieringar, 

såsom Solar Impulse Label och European Solar Prize 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget, Eurosolar 

 

Transformerar industriella sektorn 
Bilder från Industrial Solars nyligen startade kampanj ”Don’t be 

a fossil fool”, riktad mot industriella aktörer, där bolaget 

trycker på vikten av att ställa om till gröna energikällor.  
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Marknaden 

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. Huvuddelen av den beräknade ökningen 

kan hänföras till utvecklingsmarknader 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. 

 

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 industriella processer står för 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 

Energirådet. Enligt en rapport publicerad av Solar Payback är den totala 

energiförbrukningen 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 processuppvärmningen i industrisektorn är avgörande 

för att uppnå nettonollutsläpp. Generellt har omställningen till 

förnyelsebara energikällor inom industrisektorn inte nått lika långt som 

omställningen 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.   Dessa finansieringsmodeller 

skapar incitament och möjligheter för företag att kringgå stora initiala 

investeringar och kan därmed påskynda implementerandet av solenergi 

inom branschen. SolarPayback, ett stort europeiskt projekt för solenergi, 

nämner höga initiala kostnader och långa återbetalningsperioder som 

viktiga orsaker bakom det relativt låga användandet av solvärmelösningar. 

Att förse företag med holistiska lösningar, inklusive finansieringsmodeller, 

tar på så sätt bort ett viktigt hinder för implementeringen av solenergi.  

Kraftigt ökande behov i industrin 
Estimerad tillväxt i energibehov för olika industriella sektorer, 

2000–2040.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: ExxonMobil  

Icke-OECD länder växer snabbt 
Procentandel av globalt energibehov efter region, 2010–2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: ExxonMobil  

Tydliga fördelar med ren energi 
75 procent av efterfrågan på industriell energi kommer från 

värmeprocesser, som skulle kunna levereras av solenergi. 

 

Källa: Bolaget  
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Teknologi och produkter 

Industrial Solar tillhandahåller ett brett utbud av anpassningsbara och 

miljömässigt hållbara lösningar för energiförsörjning och underhåll inom 

industrisektorn. Att tillhandahålla nyckelfärdiga lösningar innebär ett 

helhetsgrepp där Industrial Solar hanterar hela projektets livscykel, från 

inledande analys till fullt fungerande system. Detta inkluderar teknik, 

upphandling, konstruktion, underhåll och övervakning. Detta breda utbud 

av lösningar åtföljs av flera viktiga tekniker och system, alla 

kundanpassade efter kundens behov. Industrial Solar kan därmed erbjuda 

bland annat solcellskraftsproduktion (solceller), kylsystem, konsult-

verksamhet, underhåll, värmelagring och mycket mer. Den breda 

kompetens företaget besitter och dess långa historia av arbete med 

förnybara energikällor positionerar således Industrial Solar som en 

omfattande leverantör för energieffektivitet, förnybara energikällor och 

solvärme.  

Fyra viktiga lösningsområden 
Industrial Solar tillhandahåller teknologier och nyckelfärdiga lösningar inom fyra olika områden.  

 

 

 

 

Källa: Bolaget.  

En viktig teknik för företaget är Fresnelsolfångare. Solfångaren fungerar 

genom att reflektera direkt solstrålning från flera speglar till en stationär 

mottagare. Denna mottagare består av ett vakuumrör, omgivet av 

sekundära speglar. Omkring två tredjedelar av solstrålningen reflekteras 

direkt till röret, medan den återstående delen når röret genom de 

sekundära speglarna. Värmen från solstrålningen är alltså instängd i röret 

och transporteras genom systemet genom ett medium för värmetransport, 

vanligtvis en vätska med hög termisk överföring kapacitet.  

Baserat på denna Fresnel-teknik har Industrial Solar utvecklat LF-11 

Fresnel solfångaren, optimerad för industriella processer. Solfångaren LF-

11 har kapacitet att ge värme upp till 400 grader Celsius och kan arbeta 

med tryck på upp till 120 barer. Kapaciteten kan också skalas upp från 

500kW till 30 MW. En värmekapacitet på 400 grader Celsius innebär att 

solfångaren LF-11 är väl lämpad att uppfylla mer än 50 procent av 

industrins krav. 

Bolagets affärsmodell är centrerad kring att erbjuda anpassningsbara, 

nyckelfärdiga lösningar där bolaget tillhandahåller den tekniska 

expertisen och underleverantörer bygger systemet. Genom att använda 

huvudsakligen standardiserade komponenter och vid större volymer nyttja 

lokala inköp ämnar bolaget skapa en lönsam, skalbar affärsmodell på sikt.  

 

Stärkt närvaron inom vattenrening 
Bolaget har avsevärt stärkt sitt erbjudande inom vatten-

hantering och vattenbehandling i samband med förvärvet av 

SolarSpring GmbH.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget 

Optimerad för industriella processer 
Industrial Solars Fresnel LF-11 solfångare är optimerad för 

användning för industriella processer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget   

Hanterar industrins behov väl 
LF-11 solfångare kan hantera värme upp till 400 grader 

Celsius, vilket täcker över 50 procent av industrins krav. 

 

Source: Solar Payback   

Ånga         Kylning         Vatten          Elektricitet  
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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. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvariga analytiker: 

Nils Hellström och Johan Hellström 

 


