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Etablerar allt starkare 

position i Europa  

Omsättningen ökar 50 procent för helåret 2020  

Savosolar släppte nyligen sitt bokslut för 2020, där man rapporterar om en 

omsättning på 1,4 miljoner euro sista kvartalet (1,6). För helåret uppgår 

omsättningen till 5,1 miljoner euro (3,4), en 50 procentig ökning från 

fjolåret. Rörelseresultatet för sista kvartalet uppgår till -1,3 miljoner euro 

(-1,4). Intäktsökningen hänför bolaget huvudsakligen till den starka 

position som de nu besitter i Frankrike och Tyskland. Den uteblivna 

tillväxten i årets fjärde kvartal hänförs till att överlämningen av install-

ationen i Issoudon, Frankrike, skjutits fram till 2021. Savosolar lämnar 

2020 med ett helårsresultat på -5 miljoner euro (-6,8), ett år som trots 

motvind till följd av Covid-19 inneburit förbättrade marginaler och tillväxt.  

Fortsatt stor påverkan från Covid-19 

Bolagets försäljningsarbete har i hög grad påverkats av pandemin, främst 

i form av uppskjutna investeringsbeslut och längre ledtider på påbörjade 

förhandlingar. Bolaget lämnar kvartalet med en orderstock på 2 miljoner 

euro (3,2), enligt bolaget en effekt av fördröjda investeringsbeslut från 

kunder. Vd Jari Varjotie framhåller dock att antalet projekt i planerings- 

och anbudsstadierna ökat. Det är därmed rimligt att anta att ett uppdämt 

behov finns och i takt med storskaliga lättnader och vaccinutrullning under 

året så kan bolaget stå inför stark tillväxt. Bolaget framhåller EUs ”Nya 

Gröna Giv” samt det ökade intresset hos den finansiella sektorn till 

miljömedvetna investeringar som långsiktigt positiva för bolaget.  

Uppskjutna projekt och växande orderbok   

Under det andra halvåret har Savosolar tillkännagivit ett antal nya ordrar 

samt lämnat över flera färdigställda installationer. Ordern som nåddes 

med Fernwärme Ettenheim i Tyskland färdigställdes och lämnades över 

till kunden i oktober, till ett värde på 0,8 miljoner euro. Bolagets flagg-

skeppsprojekt till Kyotherm Solar, vilket blir den största solvärme-

installation i Frankrike, har skjutits fram till början av det nya året till följd 

av Covid-19 situationen. Värdet på leveransen beräknas till hela 3,9 

miljoner euro och är bolagets största order hittills. Även överlämningen för 

installationen i Creutzwald, Frankrike, har skjuts fram till tidigt 2021 till 

ett värde av 1,4 miljoner euro. Savosolar har därtill nått ett antal nya ordrar 

både i Frankrike och Finland som förväntas slutföras första halvan av 

2021. Man uppger även att två projekt i Kina även gått vidare till ett senare 

stadie i förhandlingarna och bolaget hoppas på ett färdigställande av de 

avtalen under åren. Totalt har bolaget projekt i anbuds- och planer-

ingsstadierna på hela 117 miljoner euro vid årets slut, att jämföra med 87 

miljoner euro i slutet av 2019.  
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, meur

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 3,4 5,1 7,7 10,7

Bruttoresultat 0,1 0,9 1,5 2,4

Rörelseres. (ebit) -5,0 -4,0 -3,7 -3,2

Nettoresultat -6,8 -5,1 -4,7 -4,2

Vinst per aktie -0,11 kr -0,08 kr -0,08 kr -0,07 kr

Omsättningstillväxt -37,0% 49,8% 50,0% 40,0%

Bruttomarginal 1,8% 18,4% 20,0% 22,0%

Rörelsemarginal -146,4% -77,8% -48,7% -29,9%

Vinstmarginal -198% -99% -62% -39%

P/E-tal -12,8 -17,2 -18,3 -20,6

P/S-tal 25,4 17,0 11,3 8,1

EV/S-tal 24,7 16,5 11,0 7,9

EV/E-tal -12,5 -16,7 -17,8 -20,0
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Investeringstes 

Kostnadskontroll skapar bättre marginaler  

Tillsammans med den starka intäktsökningen under året har bolaget 

lyckats förbättra sina marginaler trots den negativa påverkan från covid-

19. Bruttomarginalen för helåret uppgår nu till 18 procent, att jämföra 

med 2 procent under 2019. Även rörelsemarginalen ökar till -78 procent, 

en klar förbättring från -146 procent under fjolåret. Bolaget har bland 

annat nyttjat korttidspermitteringar och sänkt arvodet till styrelsen för att 

hålla ner personalkostnaderna. De förbättrade marginalerna är en följd av 

de effektiv-iseringsinvesteringar som bolaget gjort i produktionen och vi 

ser potential för långsiktigt ökande marginaler på sikt. Trots arbete med 

bolagets hittills största order syns ingen markant ökning i kostnader vilket 

minskar risken för skarpa kostnadsökningar i vid högre volymer. 

Teckningsoptioner säkrar finansiering 

Teckningsperioden för bolagets TO5 optioner gick ut 20 november och 

tecknades till 91 procent. Detta innebar att bolaget tar in 1,5 miljoner euro 

innan kostnader. Därtill slöt Savosolar en toppgaranti med Fredrik 

Lundgren där man tog in ytterligare 0,15 miljoner euro. Totalt innebär 

utfallet att bolaget ökat antalet aktier med strax under 14,5 miljoner under 

kvartalet. Bolaget lämnar året med en kassa på 2,5 miljoner euro och ett 

fritt kassaflöde andra halvåret på -3,2 miljoner euro (-3,3). Kassaflödet är 

belastat av emissionskostnader från juni, vilket innebär att det verkliga 

flödet är något mindre. Detta innebär att man säkrar finans-iering fram till 

utfallet på TO6 optionerna är klart i slutet av mars. Bolaget har ytterligare 

ett optionsprogram med teckningsperiod i september. Marginalerna är 

dock relativt små och ytterligare utspädning under året är tänkbart.     

Stärker positionen i Europa  

Resultatmässigt ligger 2020 i linje med våra förväntningar. Vi ser fortsatt 

potential till stark tillväxt i takt med att pandemin avtar. Ett antal över-

hängande risker är dock uppenbara. I början av året ålades Savosolar 

skadestånd på 130 000 euro till Sunti SAS till följd av kontraktsbrott, 

förhoppningsvis en enskild händelse. De långa ledtiderna och Covid-19 

innebär också säljarbetet tagit skada under året. Bolaget är verksam i en 

framtidsbransch med stark tillväxt men är fortsatt beroende av kontin-

uerlig finansiering, med återkommande utspädning som följd. Långsiktigt 

ser vi fortsatt potential till stark tillväxt och förbättrade marginaler. 

Särskilt positivt ser vi på den allt starkare positionen bolaget tar i Europa 

och lyckas bolaget även nå avtal i Kina så är potentialen stor. För att 

reflektera riskerna använder vi fortsatt en diskonteringsränta på 15 

procent samt riskjusterar våra prognoser. Med en genomsnittlig tillväxttakt 

på 50 procent kommande år och ökande marginaler ser vi ett motiverat 

värde på 12–18 månader sikt på 1,3 – 2,0 kronor efter utspädning. Bolaget 

omsättning är något lågt värderat mot branschen och potential finns på 

sikt för större uppvärdering vid stark tillväxt.    

Potential till stark tillväxt  
Omsättning 2018–2023, i miljoner euro.   

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Långsiktigt ökande marginaler 
Bruttoresultat och bruttomarginal, 2019–2023, i procent och 

miljoner euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Vinst ännu några år bort  
Resultat 2018–2023, i miljoner euro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  
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Om Savosolar  

Savosolar (bolaget) är ett finskt bolag aktivt inom solenergibranschen. 

Bolaget tillverkar solabsorberare, solfångare samt tillhörande energi-

produktionssystem. Företaget grundades 2009 och gavs redan 2011 Solar 

Keymarks certifiering för sin solfångare samt vann priset Intersolar 

Award, ett av solenergibranschens mest prestigefulla pris för teknik och 

bolag som driver utvecklingen i branschen framåt. Solar Keymark 

certifieringen och tillhörande tester påvisade att effektiviteten i bolagets 

produkt översteg jämförbara konkurrenter på marknaden.   

2011 började bolaget leverera solfångarsystem i mindre skala men har 

sedan 2017 pivoterat till ett helhjärtat fokus mot storskaliga installationer 

av solfångare. Detta fokus har resulterat i att summan av bolagets totala 

installationer idag uppgår till över 100 000 kvadratmeter. Bolaget 

grundade 2014 ett danskt dotterbolag och i början av 2017 ett tyskt 

dotterbolag. Bolagets geografiska inriktning är dock inte begränsat till 

dessa länder och de uttrycker ett fokus på solvärmemarknaden som helhet 

i Europa, med ett fokus på Tyskland, Frankrike, Finland, Sverige, Danmark 

samt östeuropeiska länder och Kina. Vidare har bolaget identifierat system 

för processvärme som ytterligare ett fokusområde, där Sydamerika, 

Australien och Afrika även inkluderas som områden.  

Bolaget har ett antal kommunicerade långsiktiga mål med verksamheten. 

Med hjälp av återkommande investeringar i produktutveckling om 2–4 

procent av årliga intäkter planerar bolaget att etablera sig som teknologisk 

marknadsledare. Bolaget ämnar även att expandera utanför Europa med 

hjälp av partnerskapssamarbeten, öka närvaron på marknaden för 

processvärme samt dubbla omsättningen årligen med en 15 procents 

EBITDA-marginal och en bruttomarginal på 30 procent. Bolaget börs-

noterades i april 2015 på First North Growth Market i Sverige samt strax 

därefter på samma marknad i Finland. Bolaget leds av VD Jari Varjotie 

med lång erfarenhet av branschen.   

Skräddarsydda nyckelfärdiga system 
Savosolar erbjuder utöver själva solfångarna skräddarsydda och nyckelfärdiga kompletta 

solenergisystem.  

 

 

 

 

 

 

Fokus på storskaliga system 
Savosolar har ett uttalat fokus på storskaliga installationer av 

solenergisystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget  

 

Högeffektiv teknologi 
Bolagets solfångarteknologi har, efter testar av bland annat 

Solar Keymark, visat sig upp till 20 procent mer effektiva än 

jämförbara konkurrenter på marknaden.  

 
 
Källa: Bolaget  

Lokal närvaro med globalt fokus 
Savosolar har dotterbolag i Danmark och Tyskland, utöver 

deras närvaro i Finland. Bolaget har däremot ett globalt 

fokus och når en mängd andra marknader genom samarbet-

spartners.  

 

Källa: Bolaget  

Källa: Bolaget  
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Produkter och teknologi 

De huvudsakliga produkterna som Savosolar tillhandahåller är  

solvärmesystem, utrustade med bolagets egna storskaliga solfångare. 

Savosolars solfångare är utrustade med fler-kanals absorbatorer som 

minimerar värmeförlusterna då man reducerar avståndet mellan den 

beskiktade ytan och den värmebärande vätskan. Ytterligare en unik aspekt 

i bolagets produkter är den patenterade beskiktningen, där absorbatorn 

täcks med tre keramiska nano-skikts i en vakuumkammare. Dessa 

faktorer, tillsammans med dom interna kopplingsslangarna, gör bolagets 

solfångaren till den mest effektiva plana solfångare på marknaden enligt 

oberoende forskningsinstitut inom solenergi.  

 

Man estimerar att bolagets produkter har 10–20 procent högre effektivitet 

än de flesta andra jämförbara solfångare på marknaden. Den vanligaste 

produkten bolaget säljer är deras storskaliga solfångarsystem, med en 

storlek på 10–15 kvadratmeter, för större installationer. Då bolaget 

specialiserar sig på större installationer så kan de erbjuda montagesystem 

som reducerar antalet fundament, vilket leder till att fler solfångare får 

plats på samma yta samt kostnadsbesparingar i form av underhållsarbete. 

De kan även dubbelkoppla solfångarrader till samma rör, vilket reducerar 

värmeförlusterna och medför kostnadsbesparingar för kunden. Bolagets 

produkter har en mängd applikationer, där solvärmesystemen används i 

allt från fjärrvärmeproduktion till industriell processvärme och storskalig 

uppvärmning av tappvärmevatten.   

 

Kunder, projekt och partners  

Savosolar har till dags dato levererat storskaliga solfångarsystem till 18 

olika länder. Den genomsnittliga kunden är oftast fjärrvärmebolag eller 

andra större nationella eller internationella energibolag samt industriella 

bolag inom processvärmning. Bolaget har idag levererat till fjärrvärme-

bolag i Sverige, Danmark, Finland och Frankrike och exempel på större 

energibolag som köpt bolagets produkter är Veolia. Bolaget utnyttjar 

lokala partnerbolag för att nå nya marknader där de själva inte har en 

närvaro genom dotterbolag. Lokala partners i försäljningsarbetet nyttjas i 

dagsläget i bland annat Sydamerika, Australien och Kina. Bolaget har ett 

stort antal större projekt i bagaget, där man bland annat levererat 70 000 

m2 solfångarfält till danska fjärrvärmebolag, 4000 m2 solfångarfält till 

newHeat SAS i Frankrike samt pågående leverans av 14 000 m2 till 

Kyotherm Solar i Frankrike.  Ett genomsnittligt projekt innebär mellan 

20–30 procents förskottsbetalning och 10 procent vid överlämning av 

färdig projekt. Betalningarna under projektets gång skiljer sig från projekt 

till projekt men är oftast knutna till särskilda händelser under 

installationen.   

 

Mest effektiv på marknaden  
Bolagets patenterade teknologi gör deras solfångare 10–20 

procent mer effektiva än konkurrenternas.   

 
Källa: Bolaget  

 

Bred applikation för tekniken 
Bolags produkter och teknologi används inte endast i 

fjärrvärme utan används även för industriell processvärme och 

uppvärmning av tappvarmvatten.   

 

Källa: Bolaget  

 

 

Experter på storskalig solvärme  
Bolag har specialiserat sig på storskaliga solvärmesystem. 

Bilden nedan visar installationen på Jelling Varmevværk, en 

dansk fjärrvärmeanläggning med ett 20 125 m² stort sol-

fångarfält 

 

Källa: Industry Europe  
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Marknaden  

Diskussionen kring förnyelsebara energikällor har traditionellt oftast  

centrerat kring elektricitetsproduktion med solceller. Energibehovet till 

följd av uppvärmnings och nedkylningsprocesser har dock fått allt större 

uppmärksamhet de senaste åren. Detta är en rimlig utveckling beaktandes 

att uppvärmning och nedkylning redan idag utgör 50 procent av 

energibehovet i Europa enligt EU’s ”An EU Strategy on Heating and 

Cooling” från 2016. Vidare fastslår den rapporten att detta förhållande 

kommer fortsätta fram till 2050 och att en majoritet av detta behov idag 

fylls av traditionella, fossila bränslen. Det finns därför en uttalad intention 

från EU’s håll att, för att nå utsläppsmålen, medlemsländerna ska öka 

värmen från förnybara källor med 1,3 procent årligen mellan 2021 och 

2030. Flera europeiska länder tar idag ambitiösa steg för att uppnå dessa 

mål, där Tyskland bland annat estimerar att solfjärrvärme år 2030 

kommer utgöra totalt 8 TWh. Detta innebär över en miljon kvadratmeter 

nya solvärmesystem årligen för att nå dessa mål.  

 

Soluppvärmda fjärrvärmesystem är idag ett av bolagets mest attraktiva 

marknadssegment. Detta är system som integreras till lokala fjärr-

värmesystem för användning både i privata och industriella fastigheter. 

Traditionellt har Danmark legat i framkant inom detta segment men till 

följd av stark konkurrens och förändrade prioriteringar från statligt håll 

har marknaden avstannat något. Savosolar har dock i samband med detta 

ökat affärstakten på andra marknader och nått flertalet stora affärer bland 

annat i Frankrike och Tyskland. Enligt marknadsanalyser från Euroheat 

har marknaden växt i snitt 35 procent de senaste åren, en tillväxt som spås 

fortsätta. Savosolars huvudsakliga fokus är idag utöver Danmark även 

Tyskland, Frankrike, ett fåtal östeuropeiska länder samt Kina och 

Sydamerika. Värme till industriella uppvärmningsprocesser är också en 

minst lika attraktiv marknad för bolaget. Industrin står i Europa för 

omkring 25 procent av den totala energiförbrukningen enligt Eurostat och 

en stor del av denna förbrukning går till industriell processvärme. Bolaget 

för en allt mer aktiv närvaro inom denna marknad, där flera nyligen slutna 

affärer i Frankrike varit tongivande.  Industriella kunder tenderar också 

att ha kortare beslutprocesser än större kommunägda fjärrvärme-

operatörer, vilket gör detta segment ännu mer attraktivt.  

Specifika marknadsförhållanden och förutsättningar skiljer sig stort 

mellan marknaderna men i överlag kan sägas att marknaden för 

solfångarsystem växer kraftigt. Covid-19 pandemin har därtill möjlighet 

att ytterligare accelerera omställningen till förnybara energikällor, då 

många stater ämnar prioritera förnybara energikällor som ett led i att 

återställa ekonomin och skapa tillväxt. 

Stark tillväxt krävs för att nå mål   
Bolagets patenterade teknologi gör deras solfångare 10–20 

procent mer effektiva än konkurrenternas.   

 

  

 

 

 
Källa: IEA och Euroheat 

 

Utgör hälften av energibehovet   
Uppvärmning och nedkylning utgör hälften av energi-

förbrukningen i EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: IEA och Euroheat 

 
 

 

Kol och kolprodukter 43% Naturgas 43,2%

Olje och oljeprodukter 4,3% Biobränsle och avfall 6,5%

Kärnkraft 0,2% Geotermiskt 0,2%

Sol 0% Annat 2,5%

Uppvärmning & nedkylning Annat
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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  

 


