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UPPDRAGSANALYS 

Storskalig leverans inom 
kromatografi väntas 2022 
Stora framsteg trots utmaningar under 2021 
Nanologicas omsättning under Q4 uppgick till 0,7 mkr (6,1) och 
rörelseresultatet uppgick till -14,1 mkr (-3,6) under kvartalet. Vid 
årsskiftet uppgick bolagets kassa till 11 mkr (66). Under 2021 skedde 
stora förändringar inom Nanologicas båda affärsområden. Inom 
kromatografi fokuserar man nu i huvudsak på preparativ 
kromatografi där de stora volymerna finns. Man har trots förseningar 
systematiskt flyttat fram positionerna för att snart kunna leverera en 
produkt i stor skala till väntande kunder. Inom drug development har 
strategin renodlats mot inhalerade läkemedel och respiratoriska 
sjukdomar. Den minskade omsättningen under Q4 beror till stor del 
på att man som förväntat endast haft marginella intäkter från 
partnerprojektet med Vicore Pharma, som slutlevererats. Den under 
kvartalet ökade rörelseförlusten tillskrivs den expansionsfas bolaget 
befinner sig i.  

Preparativ kromatografi väntas driva tillväxten  
Nanologica är världsledande i att producera nanoporös silika, även 
kallad kiseldioxid, och har visionen att genom detta bidra till 
utvecklingen av bättre och billigare läkemedel. Man arbetar utifrån en 
teknikplattform och har två affärsområden: kromatografi och drug 
development. Bolagets målsättning är att 2024 ligga på en årlig 
försäljning inom kromatografi i intervallet 100–300 mkr. Inom 
kromatografi är det framförallt inom insulinproduktion som de stora 
volymerna finns. Inom drug development jobbar man företrädesvis 
med lösningar för läkemedel som inhaleras. Man hoppas under 2022 
kunna presentera 2–3 egna läkemedelskandidater med 
försäljningspotential på flera hundra miljoner USD. 

Riktkurs justerad till 16 kr 
Nanologica genomförde under mars ett listbyte från Spotlight till 
Nasdaq Stockholm, där första handelsdag var 29 mars. I vårt 
basscenario för Nanologica antar vi att bolaget 2027 når en 
försäljning på ca 300 mkr, samt en rörelsemarginal i nivån 25–30%. 
Vi justerar vår riktkurs till 16 kr (tidigare 22 kr) för att ta höjd för att 
bolaget eventuellt kan behöva genomföra en kapitalanskaffning innan 
man når breakeven. Värderingen är baserad på en kassaflödesanalys 
av vårt basscenario för bolaget.  

Nanologica 
Rapportkommentar 
Datum 5 april 2022 
Analytiker Thomas Nilsson 
  Basfakta  
Bransch Health Care 
Styrelseordförande Gisela Sitbon 
Vd Andreas Bhagwani 
Noteringsår 2015 
Listning Nasdaq Stockholm 
Ticker NICA 
Aktiekurs 16,95 kr 
Antal aktier, milj. 28,2 
Börsvärde, mkr 477 
Nettoskuld, mkr 26 
Företagsvärde (EV), mkr 503 
Webbplats www.nanologica.com 
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Källa: Bolaget, Analysguiden 

5

10

15

20

25

M
ar-21

Apr-21
M
ay-21

Jun-21
Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Feb-22

NICA OMX

kr
Kursutveckling senaste året

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2020 2021 2022p 2023p

Omsättning 16 13 32 52
Res f. avskrivningar -14 -35 -14 -4
Rörelseres. (EBIT) -20 -41 -20 -10
Resultat f. skatt -22 -45 -20 -10
Nettoresultat -22 -45 -20 -10
Vinst per aktie -0,93 kr -1,60 kr -0,71 kr -0,36 kr
Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Omsättningstillväxt 75% -20% 150% 60%
EBITDA-marginal n/a n/a n/a n/a
Rörelsemarginal n/a n/a n/a n/a
Nettoskuld/eget kap. n/a n/a n/a n/a
Nettoskuld/EBITDA n/a n/a n/a n/a
P/E-tal n/a n/a n/a n/a
EV/EBIT n/a n/a n/a n/a
EV/omsättning 31,2 39,0 15,6 9,8
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Operationell uppdatering 

Utvecklingen under Q4 2021 
Under 2021 skedde stora förändringar inom Nanologicas båda 
affärsområden. Inom kromatografi fokuserar man nu i huvudsak på 
preparativ kromatografi, där de stora volymerna finns, och inom drug 
development har strategin renodlats mot inhalerade läkemedel och 
respiratoriska sjukdomar. I linje med bolagets förväntningar har 
detta påverkat resultatet negativt med en minskad omsättning under 
Q4. Nanologicas omsättning under Q4 uppgick till 0,7 mkr (6,1) och 
rörelseresultatet uppgick till -14,1 mkr (-3,6) under kvartalet. För 
helåret uppgick omsättningen till 12,9 mkr (16,1) och 
rörelseresultatet blev -40,7 mkr (-19,6). Vid årsskiftet uppgick 
bolagets kassa till 11 mkr (66).  

Omtag i strategin ledde till minskad omsättning Q4 
Den minskade omsättningen under Q4 beror till stor del på att man 
som förväntat endast haft marginella intäkter från partnerprojektet 
med Vicore Pharma, som slutlevererats. Omsättningen under 
kvartalet kom till stor del från försäljning av kolonner för analytisk 
kromatografi. Inom preparativ kromatografi har provmaterial sålts 
till kunder till ett mindre värde. Här bedöms försäljningen komma att 
ta fart när produkter från den storskaliga produktionskampanjen är 
klara för leverans. Den under kvartalet ökade rörelseförlusten 
tillskrivs den expansionsfas bolaget befinner sig i.  

Kromatografi nära ett kommersiellt genombrott 
Kromatografi är det av Nanologicas två affärsområden som står 
närmaste ett kommersiellt genombrott. Bolaget har under 2021 
levererat testprodukter till ett stort antal kunde och man hade 
hoppats kunna leverera större volymer mot den efterfrågan man sett. 
Man har lagt stora resurser på att få fram silika i tonskala och den 
första produktionskampanjen har varit kantad av förseningar. När 
man väl levererar silika från produktionsanläggningen kommer man 
dock kunna ta affärer som är mångdubbelt större än tidigare. Exakt 
när uppväxlingen av försäljningen till avsevärt högre volymer 
kommer att ske är svårt att bedöma. Bolagets bedömning är dock att 
det kommer att ske under 2022. Vidare är Nanologicas bedömning att 
man 2024 kan komma att ligga på en årlig försäljning i intervallet 
100–300 mkr. Nanologica har idag kunder som väntar på bolagets 
produkter och kommer dessutom att förstärka sin organisation något 
på marknadssidan.  

  

 
 
 
 
Större förändringar inom båda affärsområdena 
ledde till minskad omsättning under Q4 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minskad omsättning under Q4 då man endast 
hade mindre intäkter från Vicore Pharma 
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Drug development ställs om till inhalerade läkemedel 
Inom affärsområdet drug development fortsätter man att ställa om 
verksamheten till inhalerade läkemedel. Nanologicas verksamhet 
inom drug development bygger på samma typ av produktion av silika. 
Här laddar man dock läkemedel inuti porerna på partiklarna, vilket 
gör att man kan arbeta med svårlösliga läkemedel. Det är främst inom 
inhalationsmedicin som bolaget idag ser de största möjligheterna, då 
man kan framställa identiska silikapartiklar som är 2–5 mikrometer 
stora och inte aggregerar eller klumpar sig. Man har slutlevererat sin 
del av partnerprojektet med Vicore Pharma och även avvecklat det 
egna programmet med läkemedelskandidaten NIC-001. Man har 
påbörjat utvecklingen av inhalationsplattformen för de behov man 
ser inom området svåra lungsjukdomar. Bolagets plattformsteknologi 
utvecklas dels i interna projekt, dels tillsammans med 
läkemedelspartners. Syftet är att omformulera läkemedelssubstanser 
som i nuvarande formuleringar inte ger patienter optimal 
behandling. Exempel på indikationer som kan vara av intresse är 
cystisk fibros, vissa särläkemedel, samt lungsjukdomar där patienter 
idag behandlas med nebulisatorer. Bolaget tror man kommer kunna 
presentera 2–3 läkemedelskandidater med försäljningspotential på 
flera hundra miljoner dollar under 2022.  

Stort behov av innovation inom inhalationsområdet 
Nanologicas formuleringsteknik med nanoporösa partiklar utvecklas 
för att möjliggöra säkra, effektiva och lättanvända behandlingar till 
en lägre kostnad. Bolagets ambition är att möjliggöra nya 
inhalationsbehandlingar för patienter med sällsynta 
luftvägssjukdomar. Bland annat kan Nanologicas teknik möjliggöra 
lokal behandling som tidigare bara kunnat ges systemiskt. Andra 
utvecklingsområden inkluderar kontrollerad frisättning av läkemedel 
som levereras lokalt i lungan, liksom leverans av biologiska 
läkemedel. Respiratoriska sjukdomar har en stor effekt på sjukvården 
och det uppskattas att 344 miljoner människor globalt har astma och 
att mer än 300 miljoner lider av KOL. Totalt lider mer än 1 miljard 
människor av lungsjukdomar och sjukvårdskostnaderna för detta är 
en växande börda. 

 

  

 
 
 
 
Bolaget fortsätter ställa om sin verksamhet inom 
drug development till inhalerade läkemedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det uppskattas att 344 miljoner människor lider 
av astma och mer än 300 miljoner av KOL 
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Befintliga inhalationsteknologier 
Idag finns tre grundteknologier för att leverera läkemedel till 
lungorna: sprayinhalator, torrpulverinhalator och nebulisator.  

• Sprayinhalatorn utvecklades på 50-talet och är vanligast för 
luftrörsvidgande medicin vid lungsjukdomar. Inhalatorn 
skapar en aerosol med hjälp av ett drivmedel för att leverera 
läkemedlet. Detta kräver att patienten koordinerar 
aktiveringen av inhalatorn med inhalationen.  

• Torrpulverinhalatorn har tydliga fördelar jämfört med andra 
inhalationssystem, särskilt ur ett patientperspektiv. Därför 
utvecklas de flesta nya produkter för inhalation för inhalation 
från en torrpulversinhalator. Vissa molekyler för 
luftvägssjukdomar är dock utmanande att utveckla med 
dagens formuleringsteknologi i en torrpulversinhalator eller 
sprayinhalator. De måste därför levereras antingen 
systemiskt eller i vissa fall via en nebulisator, vilket leder till 
kompromisser från ett patient- och kostnadsperspektiv. Med 
systematisk behandling måste betydligt högre dos av 
läkemedel ges till patienten för att uppnå önskad effekt, vilket 
leder till högre risk för biverkningar och ofta högre kostnad. 
Med nebulisatorer måste man kompromissa med 
användarvänligheten för patienter samt att behandlingen är 
kostsam.  

• En nebulisator omvandlar en flytande formulering till en fin 
aerosol som inandas under flera minuters tid genom ett 
munstycke eller en mask. Utrustningen är relativt stor och 
kan låta mycket. Den är dessutom komplicerad att använda 
och kräver dagligt underhåll. Vidare kräver den längre tid än 
spray- eller torrpulverinhalatorer för att leverera dosen. 
Därför måste patienter spendera en betydande tid, i vissa fall 
timmar, varje dag för att få sin medicin.  

Prognosjusteringar 
Då omsättningen under 2021 kom in under våra estimat har vi valt 
att skjuta fram vårt tillväxtscenario för Nanologica med ett år. Vår 
bedömning är att bolagets marknadspotential kvarstår, men att 
förseningar orsakade av covid-19-pandemin samt den under 2021 
beslutade strategiska omställningen gör att utvecklingen tar lite 
längre än vi tidigare bedömt. Vårt nya försäljningsestimat för 2022 är 
32 mkr (tidigare 52 mkr). I vårt tillväxtscenario prognosticerar vi 
sedan att bolagets omsättning växer till ca 300 mkr år 2027 (i vår 
förra analys år 2026).  

  

 
En sprayinhalator använder drivgas för att skapa en aerosol. 
Delvis komplex att använda. Källa: Bolaget 
 
 

 
 
 
Med en torrpulverinhalator skapas en aerosol när patienten 
andas in. Källa: Bolaget 
 
 

 
 
 
En nebulisator skapar en ånga som inandas under flera 
minuters tid. Relativt stor och komplicerad att använda.  
Kräver dagligt underhåll. Källa: Bolaget 
 
 
 
 
 
 
 
Vi bedömer att Nanologicas marknadspotential 
kvarstår men att utvecklingen tar längre tid 
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Vi justerar vår riktkurs justerad till 16 kr 
Bolaget har idag en kassa på 11 mkr och en nettoskuld på 26 mkr. I 
januari 2022 tecknades en kreditram på upp till 50 mkr med bolagets 
huvudägare Flerie Invest AB. Detta för att täcka bolagets finansiella 
behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom 
preparativ kromatografi. Syftet är att möta kravet på befintligt 
rörelsekapital för att driva bolaget den närmaste 12-
månadersperioden. Då vi i våra prognoser inte ser att man når 
breakeven före 2023, har vi i vår värderingsansats valt att ta höjd för 
en eventuell framtida kapitalanskaffning på i storleksordningen 100 
mkr. För att göra detta antar vi att bolaget gör en nyemission som 
ökar antalet aktier med 30%, samt att detta sker till 20% rabatt. Vid 
rådande aktiekurs skulle detta tillföra ca 103 mkr före 
emissionskostnader, samtidigt som antalet aktier skulle öka till 36,6 
miljoner från dagens 28,2 miljoner. Vi justerar därför vår riktkurs till 
16 kr (tidigare 22 kr), föranlett av ett väntat större antal utestående 
aktier i bolaget. 

Risker 
Nanologica har inte någon egen storskalig tillverkning utan är 
beroende av en utomstående kontraktstillverkare för tillverkning av 
silika. Det finns även en risk att bolagets olika utvecklingsprojekt och 
investeringar däri inte motsvarar bolagets förväntningar, vilket skulle 
kunna ha en väsentlig negativ effekt på bolagets värde och 
framtidspotential. Beträffande de projekt där bolaget och dess kunder 
genomför testning av nya produkter inom kromatografi finns det en 
risk att produkterna inte blir kommersiellt framgångsrika. Inom drug 
development befinner bolaget sig i en tidig fas och har ännu inte utfört 
kliniska studier av någon produkt. Läkemedelsutveckling är en tids- 
och resurskrävande verksamhet som är förenad med stor risk. 
Nanologica har historiskt sett genererat negativa resultat och 
resultatet bedöms fortsatt vara negativt till dess man ingår betydande 
avtal för försäljning av befintliga eller nya produkter. Det finns även 
en risk att bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital.  

 

 

 
 
I vår värderingsansats har vi valt att ta höjd för 
en eventuell kapitalanskaffning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läkemedelsutveckling är förenat med stor risk 
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Investment Case 

Bättre och billigare läkemedel med silika 
Nanologica är världsledande i att producera nanoporös silika, även 
kallad kiseldioxid, och har visionen att genom detta bidra till 
utvecklingen av bättre och billigare läkemedel. Man arbetar utifrån en 
teknikplattform och har två affärsområden: kromatografi och drug 
development. Kromatografi är ett reningssteg när man tillverkar 
peptider, här är insulintillverkning särskilt intressant. I vårt 
tillväxtscenario väntar vi oss att försäljningstillväxten kommande år 
drivs av nya avtal inom preparativ kromatografi. Här används ca 100 
kg silika per kolonn jämfört med 2–3 gram per kolonn inom analytisk 
kromatografi. Intresse från kinesiska och indiska insulintillverkare 
och framsteg med kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions i 
Storbritannien gör att det finns anledning att tro att den 
försäljningstillväxt som uppvisats de senaste åren bara är början. 
Inom drug development jobbar man företrädesvis med lösningar för 
läkemedel som inhaleras. Man hoppas under 2022 kunna presentera 
2–3 egna läkemedelskandidater med försäljningspotential på flera 
hundra miljoner USD. Möjligheten att styra storleken på porerna i 
silikapartiklarna gör att de är väl lämpade för användning inom drug 
development där partiklarna kan laddas med läkemedelsmolekyler.  

Växande marknad för kromatografi 
Kromatografi är en teknik för att separera ämnen i lösningar från 
varandra. Tekniken har många användningsområden. Inom 
livsmedels- och läkemedelsindustrin används analytisk kromatografi 
för kvalitetssäkring och analys av produkter både på marknaden och 
under utveckling. Enligt analysfirman BCC Research väntas den 
totala världsmarknaden för instrument och reagenter för 
kromatografi att växa med 7% per år från USD 9,8 miljarder 2018 till 
USD 14,0 miljarder 2023. Nanologica är verksamt inom 
högupplösande vätskekromatografi (HPLC), där den globala 
marknaden uppskattas ha nått SEK 35 miljarder 2021, med en årlig 
tillväxt på 5%. Faktorer som driver tillväxten inkluderar ökad 
betydelse av HPLC för godkännande av nya läkemedel, samt ökade 
satsningar på forskning och utveckling inom life science.  

  

Silikapartiklar i förstoring 
Porerna framträder vid förstoring i svepelektronmikroskop 

 
Källa: Nanologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknaden för den kromatografi Nanologica 
arbetar med uppgår till SEK 35 miljarder 
 
 



       
 

 

Analysguiden 
5 april 2022 

 
7 

 

Affärsområdet kromatografi 
Inom kromatografi finns två affärsgrenar: analytisk och preparativ 
kromatografi. Kromatografi är en separationsmetod som bygger på 
att olika ämnen stannar olika länge i en kromatografikolonn, 
beroende på hur mycket attraktion som finns mellan ytan på de 
sammanpackade silikapartiklarna inuti kolonnen och de ämnen som 
passerar igenom. Analytisk kromatografi används för analys inom 
läkemedels- och livsmedelsindustrin. Nanologicas produkter inom 
analytisk kromatografi utgörs av analytiska kolonner packade med 
bolagets egentillverkade silika i volymer av några gram. Preparativ 
kromatografi används som ett reningssteg inom produktion av 
läkemedel som t.ex. insulin. Här används flera hundra kilo 
packningsmedia i preparativa kolonner. I ett experiment utfört av 
Nanologica med målet att nå renhetsnivån 99,2% i insulin som krävs 
av US Pharmacopeial Convention nådde NLAB Saga 99,5% efter två 
steg med omvänd fasrening. Konkurrenternas produkter behövde 
göra ytterligare ett reningssteg för att nå en tillräcklig reningsgrad. 
Att NLAB Saga kräver färre steg i reningen av insulin medför en lägre 
tillverkningskostnad för insulinproducenten. 

Preparativ kromatografi väntas driva tillväxten 
Bolaget har inom kromatografi huvudsakligen sålt mot marknaden 
för analytisk kromatografi. När man nu går in även på marknaden för 
preparativ kromatografi väntas volymerna bli betydlig större. Stora 
framsteg har gjorts kring uppskalningen av tillverkningen 
tillsammans med kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions i 
Storbritannien. Ytterligare avtal inom just preparativ kromatografi 
kan ha stor positiv effekt på Nanologicas aktie. Tester hos 
insulintillverkare har bekräftat Nanologicas egna uppfattning att 
bolagets silika renar insulin mycket väl, samt att det håller längre än 
de flesta konkurrenters. I processen att tillverka insulin ingår 
reningssteg som sliter på silikat. Här ligger Nanologicas silika i topp 
då det håller längre, vilket gör det kostnadseffektivt för 
insulintillverkare att använda. Inom preparativ kromatografi är den 
främsta konkurrenten inom insulinområdet Kromasil, som också 
erbjuder en fysikaliskt och kemiskt stabil silika som lämpar sig för de 
förhållanden som silikan utsätts för vid insulinrening. Utanför 
diabetesområdet är både Osaka Soda och YMC starka på 
läkemedelsrening. 

Nanologicas analytiska kolonner 
Bolagets analytiska kolonner ger utmärkt prestanda 

 
Källa: Nanologica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterligare avtal inom preparativ kromatografi 
kan ha stor positiv inverkan på Nanologicas aktie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bland konkurrenter inom kromatografi för 
insulinrening märks speciellt Kromasil 
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Drug development med fokus på inhalation 
Framöver kommer man inom drug development att arbeta med 
lösningar för läkemedel som inhaleras. Genom att utvärdera de 
kemiska, biologiska och kommersiella egenskaperna vill man välja ut 
de mest lovande läkemedelskandidaterna för vidare klinisk 
utveckling, dels i egen regi dels med partner. Nanologicas plattform 
NLAB Spiro ger förbättrad löslighet och biotillgänglighet, samt 
skyddar läkemedelsmolekyler från nedbrytning. Partiklarna 
produceras i storleken 2–5 mikrometer och optimeras för att nå 
målområdet i lungan. Strategin är att genomföra kliniska studier till 
och med fas 2 och därefter licensiera ut eller sälja projekt till 
läkemedelsbolag för vidare kliniska utveckling och 
marknadslansering. Man hoppas under 2022 kunna presentera 2–3 
egna läkemedelskandidater med försäljningspotential på flera 
hundra miljoner USD.  

 

     
Källa: Nanologica 

 

Riktkurs justerad till 16 kr i vårt basscenario 
Vi justerar vår riktkurs till 16 kr (tidigare 22 kr) baserat på en 
kassaflödesanalys av Nanologica. I vårt basscenario antar vi att 
Nanologica år 2027 når en omsättning på ca 300 mkr och en 
rörelsemarginal i nivån 25–30%. För att vara konservativa i vår 
bedömning antar vi att en kapitalanskaffning på i storleksordningen 
100 mkr behöver göras innan bolaget når breakeven. Justeringen av 
riktkurs beror på den i det fallet förmodade ökningen av antalet 
utestående aktier i bolaget.  

 

 

  

 
 
 

 
 
Nanologica hoppas 2022 kunna presentera 2-3 
läkemedelskandidater inom inhalation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att vara konservativa tar vi höjd för en  
potentiell kapitalsnskaffning innan breakeven 
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Största aktieägarna
Flerie Invest AB 31,9%
Swedbank Robur Fonder 9,2%
Andreas Bhagwani 7,2%
Kungliga Konstakademin 4,4%
Avanza Pension 4,3%

Källa: Bolaget



       
 

 

Analysguiden 
5 april 2022 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Nettoomsättning 2 3 8 9 16 13 32 52
Rörelsekostnader -20 -19 -22 -24 -30 -48 -47 -56
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -18 -16 -14 -15 -14 -35 -14 -4
Avskrivningar -4 -3 -3 -5 -6 -6 -6 -6
EBITA -22 -19 -17 -20 -20 -41 -20 -10
Avskr på förvärvsrel immater tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -22 -19 -17 -20 -20 -41 -20 -10
Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT exkl. extraordinära poster -22 -19 -17 -20 -20 -41 -20 -10
Finansnetto 0 -1 -1 -1 -3 -4 0 0
Resultat före skatt -22 -20 -18 -21 -22 -45 -20 -10
Skatter 0 0 0 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoresultat -22 -20 -18 -21 -22 -45 -20 -10

Balansräkning (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

TILLGÅNGAR
Byggnader & mark 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 2 2 1 2 2 2 2
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga immater. anläggningstillgångar 7 6 6 13 14 14 16 18
Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 29 29 25 30 32
Summa anläggningstillgångar 9 8 8 43 45 42 48 52

Varulager 1 5 3 4 5 2 5 8
Kundfordringar 1 2 1 1 7 1 16 26
Övriga omsättningstillgångar 3 3 2 3 23 23 24 38
Likvida medel 17 3 22 1 66 11 99 83
Summa omsättningstillgångar 22 18 27 8 101 57 144 155

SUMMA TILLGÅNGAR 32 26 35 51 146 98 192 207
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Eget kapital & skulder
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Eget kapital 22 3 24 5 93 52 32 22
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 3 24 5 93 52 32 22

Långfristiga räntebärande skulder 4 3 2 30 35 32 35 35
Övriga långfristiga skulder 0 1 1 1 1 1 1 1
Summa långfristiga skulder 4 3 3 30 36 32 36 36

Kortfristiga räntebärande skulder 1 17 3 5 5 5 5 5
Leverantörsskulder 2 2 1 2 3 4 3 3
Övriga kortfristiga skulder 3 2 4 9 10 6 10 10
Summa kortfristiga skulder 6 20 8 16 18 14 18 18

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 32 26 35 51 146 98 86 76

Kassaflöden (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Kassaflöde före ändringar i rörelsekap. -20 -17 -19 -15 -16 -35 -14 -4
Rörelsekapitalförändring -3 -6 7 6 -28 -12 -5 -5
Övriga poster 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassaflöde löpande verksamheten -23 -23 -12 -10 -43 -46 -19 -9

Investeringar -3 -2 -2 -31 -7 -7 -7 -7
Finansieringsverksamheten 24 15 28 20 115 -2 115 0
SUMMA FRITT KASSAFLÖDE -2 -10 13 -21 65 -55 88 -16

Likvida medel 17 3 22 1 66 11 99 83
Nettoskuld (neg = nettokassa) -12 17 -17 33 -26 26 -59 -43
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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 äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


