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Gasar på för 

integrerat 

 

SolTech planerar att förvärva tak-, och solbolag för att med deras 

marknadskanaler öka försäljningen av egna integrerade solceller. I 

Kina finns möjlighet att snabbt utöka den anslutna kapaciteten. 

Med återkommande intäkter från Kina ser vi uppsida i aktien. 

Vi förväntar oss stark tillväxt för integrerade solceller de kommande 

åren. Dels då bolagets teknik prismässigt blivit mer konkurrenskraft-

igt, dels då marknaden börjar kräva estetiska solenergiprodukter 

och dels då pressen ökar på stora koncerner att agera miljövänligt. 

Nyligen adderades SolTech RooF till produktportföljen. Likt ShingEl är RooF ett 

byggnadsmaterial som ersätter takpannan samtidigt som den producerar el.          

       Enligt SCB och Sveriges Byggindustrier förväntas nybyggnationen av bostäder 

backa under 2018 och 2019. Dock antas investeringar i ombyggnationer stiga. 

Enligt Benders byts cirka 30 000 villatak per år i Sverige. För att få fart på för-

säljningen av produkter som RooF och ShingEl avser bolaget att förvärva takbolag. 

Genom denna strategi kan bolaget kontrollera försäljningsprocessen och därmed 

också säkerställa att bolagets produkter alltid rekommenderas, givet ett behov. 

Eftersom SolTechs produkter egentligen är en takprodukt och inte vanliga solceller 

är takbolagens kärnkompetens en viktig del i att bygga en kvalitativ koncern. I 

förvärvsstrategin ingår det även att förvärva solenergiföretag, för att precis som 

med takbolagen, säkra fler kompetenta medarbetare, fler försäljningskanaler samt 

en snabb omsättnings- och vinstutveckling. 

      Per den 31 augusti 2018 hade ASRE 52,2 MW solenergianläggningar som var 

anslutna till elnätet. Dessa genererar enligt bolaget återkommande intäkter om 70 

miljoner kronor i årstakt över 20 år. Men bolaget har finansiering för totalt 80 MW 

vilket ger 104 miljoner kronor per år i löpande intäkter, varav 51 procent tillfaller 

SolTech. Samtidigt har nya möjligheter öppnats att förvärva redan klara installa-

tioner. Givet att bolaget kan finansiera ett sådant förvärv kommer det snabbt add-

era intäkter och kapacitet. Det kan i sin tur leda till ökade möjligheter för bank-

finansiering. Verksamheten i Kina skapar alltså ett stabilt och förutsägbart intäkts-

flöde medan de integrerade solceller som säljs kan ses som en krydda med en god 

möjlighet att inom ett år eller så bistå med ett bra bidrag till koncernen. Efter 

justeringar i prognoserna beräknas ett motiverat pris per aktie om 12,4 kronor i ett 

basscenario. 

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK  2017 2018P 2019P 2020P 2021P 

Nettointäkter 47,0 47,7 106,8 212,3 350,7 

EBITDA* -13,1 -5,5 11,6 51,9 114,8 

Implicit EV/Sales 15,0x 14,8x 6,6x 3,3x 2,0x 

EV/EBITDA - - 60,9x 13,6x 6,1x 

Källa: SolTech och Jarl Securities 
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Datum: 31 oktober 2018 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: SolTech Energy Sweden AB (publ) 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Stefan Ölander 

Styrelseordförande: Frederic Telander 

Marknadsvärde: 329 MSEK  

Senast: 7,75 SEK 

Kort om SolTech 

Energy: 

SolTech utvecklar och säljer solceller som 

samtidigt är ett byggnadsmaterial. Genom 

det samägda bolaget, ASRE, finansierar, 

äger och driver bolaget också 

solenergiinstallationer i Kina som ger 

förhållandevis säkra och återkommande 

intäkter över långa perioder, upp mot 25 år.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolaget fokuserar på byggnadsintegrerade 

solceller – ett segment inom solenergi som 

förväntas växa under de kommande åren 

med lägre priser som underlättar invest-

eringskalkylerna. Denna marknad är i dag 

inte konkurrensutsatt som utanpåliggande 

solceller, eftersom produkterna är unika. 

 
Lanseringen av SolTech ShingEl i Kina som 

är en solcell och samtidigt är en takpanna, 

förväntas ge försäljningen en bra skjuts i 

närtid. 

 

Den elproducerande verksamheten i Kina, 

som bedrivs i det samägda bolaget ASRE, 

är redan uppe och genererar intäkter. 

Långa leveransavtal om 20 till 25 år skapar 

stabila och förutsägbara intäkter.  

 

Risker och 

svagheter: 

SolTechs tillväxtplaner i Kina är beroende av 

icke säkrad extern finansiering. Senaste 

emissionen tecknades till 47 procent. Det 

var en svag siffra. Dock kunde bolaget ta 

upp 100 miljoner i bankfinansiering till en 

ränta om 8 procent men med amortering.  

 

Tillväxten inom förnybar energi drivs främst 

av miljöaspekter och viljan att göra 

någonting bra. Detta stimuleras ytterligare 

av bidrag i olika former som tillhandahålls av 

staten, vilket är utanför bolagets kontroll. 

 

  

Värdering: Bear 

7,8 kr 

Bas 

12,4 kr 

Bull 

18,1 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

I augusti tillträdde tidigare styrelseordförande, Stefan 

Ölander, vd-posten. Stefan har en lång bakgrund av 

ledande positioner inom bland annat SEB- och 

Kinneviksfären. Stefan är numera aktiv investerare efter 

en lång period som framgångsrik entreprenör. Tidigare 

vd, Fredric Telander, ansvarar numera för den kinesiska 

verksamheten och tog över posten som 

styrelseordförande efter Stefan. Med anledning av att 

ASRE med all sannolikt inte kommer nå upp till målen 

för 2018 har vi tagit ner betyget från en 8:a.  

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Ägandeskapet i SolTech är förhållandevis spritt med 

över 15 000 aktieägare. Styrelseordförande Frederic 

Telander är privat och via bolag SolTechs näst största 

ägare. Vd Stefan Ölander är privat och genom bolag 

SolTechs tredje största ägare. Det ger dem ett finansiellt 

incitament att agera i aktieägarnas intresse. 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolaget hade per den 30 juni 2018, 45 miljoner kronor i 

kassan, vilket ger finansiell trygghet i rörelsen. 

Lönsamheten har historiskt uteblivit. Hur bolaget skall 

finansiera eventuella förvärv är också oklart. ASRE bidrar 

med återkommande intäkter, med dagens installerade bas 

om cirka 70 miljoner kronor per år. Totalt har bolaget 

finansiering på plats för 80 MW vilket kommer generera 

totalt 104 miljoner kronor per år under de kommande 20 

åren.  

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Givet att bolaget kan publicera information om förvärv 

(tak/sol-företag) av betydande storlek, bedömer vi att 

potentialen för byggnadsintegrerade solceller (då främst 

ShingEl och RooF) ökar avsevärt även i det kortare 

perspektivet. Vidare kan ett eller flera sådana förvärv bidra 

med kraftigt ökad omsättning till marginaler, motsvarande 

uppskattningsvis runt tio procent.  

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Orderboken i ASRE inte är finansierad fullt ut. 

Finansiering avses säkerställas löpande för att uppnå 

målet om 605 MW installerad kapacitet i Kina, 2021. 

Ryktet kan snabbt devalvera om sådan finansiering 

löpande inte säkerställs. Det ljumna intresset för den 

senaste obligationsemissionen är oroväckande. Än så 

länge står inte affärsområdet byggnadsintegrerade 

solceller på egna ben. Även om potentialen är stor finns 

fortfarande en hel del för bolaget att bevisa inom 

segmentet. Stefan har sedan han tillträdde som vd, 

presenterat förvärv som en del av strategin för detta.  

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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SolTech Energy 
SolTech Energy Sweden AB (publ), SolTech, står på två affärsben. Det första 

affärsområdet, byggnadsintegrerad solenergi (BIPV), omfattar utveckling och 

försäljning av produkter som integreras i en byggnads tak, fönster eller fasad. Det 

andra affärsbenet, Elproduktion äger och driver solcellsanläggningar i Kina genom 

det samägda bolaget, ASRE. Genom denna affär erhåller bolaget återkommande 

intäkter från försäljning av el kontrakterat på upp till 25 år. ASRE samägs med 

kinesiska Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) som är ett väletablerat 

företag med investerare som välkända Sequoia Capital och Legend Capital 

(Lenovo). 

Bild nedan illustrerar SolTechs verksamhet: 

Affär på två ben 

 

Källa: SolTech och Jarl Securities 

 

Affärsområde: BIPV 
SolTechs affärsområde BIPV arbetar främst med byggnadsintegrerad solenergi 

(BIPV) – det vill säga solceller integrerade i exempelvis byggnadens tak, fönster 

eller fasad. Produktportföljen består i dag av sex produkter med olika funktioner. 

Oavsett produkt genererar installationerna elektricitet för omgående förbrukning 

via byggnadens elsystem. Vid eventuell överproduktion säljs överskottet ut på 

elnätet.  

Vad gäller byggnadsintegrerade solceller är köparens återbetalningstid en viktig 

fråga. Återbetalningsperioden för ShingEl ligger kring 8 till 12 år men varierar så 

klart med elpris, storlek på anläggningen, lutning på tak, position med mera. Runt 

tio års återbetalningsperiod är i dag nära genomsnittet för solcellersinstallationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkterbjudande 

    

Produkter   

SolTech Roof 
byggnadsintegrerad 
solcellspanel 

SolTech ShingEl 
byggnadsintegrerad 
solcellspanel 

SolTech ST Transparenta tunnfilmssolceller 

SolTech Facade Solcellsfasad 

SolTech Supreme 
Utanpåliggande 
tunnfilmssolceller 

SolTech Crystalline Utanpåliggande kiselsolceller 
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på ett genomsnittligt tak i Sverige. För SolTech Fasad är återbetalningstid av 

merkostnaden cirka två år vid jämförelse med kostnaden för en vanlig putsad 

fasad. i Sverige.  

Bolaget har alltid drivit värdet av estetik. Denna parameter är givetvis viktig för 

arkitekter som har en nyckelroll i nybyggnationer eller större renoveringar av 

enskilda hus eller komplex.  

Utanpåliggande kiselsolceller (Ej SolTechs fokus eller paneler) 

 

SolTech ShingEl är en takpanna liksom en tunnfilmssolcell 

 

SolTech Supreme, en utanpåliggande tunnfilmssolcell 

 

Källa: SolTech 

 

Vidare är produkterna utvecklade för att vara enkla att installera, vilket rimligtvis 

uppskattas av tekniska konsulter och installatörer. Genom att tillfredsställa olika 

nyckelroller inom projektering- och byggprocesser reduceras tröskeln till att bygga 

energieffektivt och grönt. 

Försäljningen för affärsområdet under årets första sex månader uppgick till 6,6 
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miljoner kronor. Det var väl under både bolagets och våra förväntningar. För att få 

fart på affären är SolTech på jakt efter attraktiva förvärvskandidater bland tak-, och 

solbolag. Bolaget har flera mer eller mindre långt gånga processer i gång och 

hoppas kunna kommunicera sitt första förvärv inom kort. Ett eller flera förvärv ger 

bolaget bättre kontroll över försäljningsprocessen av de egna integrerade 

produkterna samtidigt som en infrastruktur av installatörer skapas. Vi ser den nya 

strategin som positivt rent strategiskt men denna kommer även bidra med ett nytt 

intäktsflöde och lönsamhet, vilket omgående kan addera aktievärde givet attraktiva 

förvärvsmultiplar.  

För integrerade solceller är Sverige i dagsläget den viktigaste marknaden. Genom 

den nya strategin kan bolaget påskynda processen att etablera produkterna på 

marknaden. Rimligtvis är dock avvikande investeringar i nybyggnationen av 

bostäder inget positivt för bolaget. Samtidigt skall hållas i åtanke att marknaden för 

ombyggnationer och renoveringar är en minst lika viktig del. Denna förväntas växa 

med fyra respektive en procent under innevarande år, det vill säga 2018 och 2019. 

Inkluderat i denna statistik är också byten av tak. Enligt Benders byts det i Sverige 

varje år cirka 30 000 villatak.  

Grafen nedan visar investeringar i nybyggnationer, ombyggnader av bostäder och 

investeringar i lokaler. Investeringar i ombyggnationer är relativt konstant – då även 

under finansiella kriser 2008/2009. Samma gäller för investeringar i privata och 

offentliga lokaler, vilket inkluderar kontorsfastigheter, sjukhus, skolor etcetera.  

En ökad press på de större fastighetsägarna, stora företag och kommuner att 

agera för ett grönare samhälle och en OK återbetalningstid bör kunna ge en positiv 

effekt på klimatsmarta bygginvesteringar relativt omgående. 

Bygginvesteringar. Indexerat, 2003 = 1 

 

Källa: SolTech och Jarl Securities 

 

Affärsområde: Elproduktion 
Med tidigare nämnda ASP bildades Advanced SolTech Renewable Energy 

Hangzhou Co. Ltd (ASRE) som samägt bolag år 2015. ASRE finansierar (via 

ASAB), installerar, äger och driver egna solenergiinstallationer i Kina. ASRE 

ansvarar för nyförsäljning, installation samt för underhåll och drift av de färdiga 

installationerna.  

0
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Nybyggnationer Ombyggnad Lokaler

 

SolTech Facade  
En putsad fasad kostar cirka 1 800 kronor 
per kvm och en komplett SolTech 
fasadlösning cirka 1 950 kronor per kvm. 
Den faktiska merkostnaden blir då 150 
kronor per kvm med en återbetalningstid på 
ett till två år. Detta är till synes en mycket 
attraktiv investeringskalkyl vilket gör att vi 
har stora förväntningar på denna produkt. 
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Som ägare av anläggningarna erhåller ASRE intäkter genom att sälja den 

producerade elen. Redan vid en order förbinder sig kunder (ofta fastighetsägaren) 

via avtal att köpa den producerade elen under en period om mellan 20 och 25 år. 

Försäljningspriset regleras i avtalen en gång per år. Det skapar ett långt och 

relativt förutsägbart intäktsflöde för ASRE samtidigt som kunden får grön energi till 

ett rabatterat pris, cirka 10 till 15 procent lägre än från sin traditionella leverantör.  

Per den 31 augusti 2018 hade ASRE uppkopplade och till elnätet anslutna 

installationer motsvarande en kapacitet om 52,2 MW, vilket enligt bolagets 

beräkningar genererar återkommande intäkter om 70 miljoner kronor på årsbasis. 

Av dessa tillfaller 51 procent SolTech medan resterande 49 procent tillfaller ASP. 

Totalt har bolaget finansiering på plats för att utöka den anslutna kapaciteten till 80 

MW. Med en ansluten kapacitet av den storleken kommer de årliga intäkterna i 

ASRE uppgå till 104 miljoner kronor enligt bolagets beräkningar.  

Per den 30 juni hade ASRE ytterligare 2,7 MW under byggnation och en 

orderstock om drygt 25 MW.  

Tidigare var målet att ha totalt 117 MW i drift i december 2018. Det innebär en 

ökning med cirka 66 MW givet den anslutna basen om 52,2 MW. Med andra ord 

kommer målet med all sannolikhet inte att uppnås. Dock har en relativt ny 

möjlighet öppnats upp – att förvärva redan uppsatta installationer och därmed 

också överta elleverantörsavtalen. Att förvärva redan uppsatta anläggningar skulle 

uppenbarligen addera volym till den installerade anläggningsbasen liksom ge 

omgående intäkter. Dessutom skulle priset för den sålda elen vara högre då det 

statliga bidraget var större vid tillfället då dessa anläggningar sattes upp. 

Finansieringen för förvärv av anläggningar är dock oklar. 

Under årets första sex månader kontrakterades fem nya installationer som ger 

återkommande årliga intäkter om cirka 13 miljoner kronor under nästa 20 åren. 

Under det andra halvåret till dagens datum har sex nya installationer kontrakterats 

vilka genererar återkommande intäkter om cirka 12,6 miljoner kronor på årsbasis i 

20 år. Orderboken per den 30 juni 2018 uppgick till 25 MW och har sedan dess 

växt till 34 MW per den 19 oktober 2018.  

Orderbok mätt i MW 

 

Källa: SolTech Energy och Jarl Securities 
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ASP kontor i Hangzhou med cirka 10 
miljoner invånare 

 

 

 

Arbitrage - ett räkneexempel på 
finansiering 
En installation om 1 MW kostar cirka 6,5 
miljoner kronor. I obligationslånet som togs 
upp under första kvartalet 2018 betalas en 
ränta om 8,75% per år. Givet ett lån om 
6,5 miljoner kronor för en installation om 1 
MW blir den årlig räntekostnad 568 750 
kronor. En 1 MW-anläggning producerar 
under normala förhållanden i Kina cirka 1 
000 000 kWh, vilket för ASRE på årsbasis 
betyder cirka 1,25 miljoner kronor i intäkt 
(för anläggningar som installeras och ansluts 
till elnätet efter 1 juni 2018). Drifts- och 
underhållskostnader för en installation är 
mycket små. Antaget att dessa motsvarar 
cirka tio procent av de årliga intäkterna, 
blir arbitraget i detta exempel 556 250 
kronor. 
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Utöver tillgång till kapital kan produktionskapaciteten om 45 MW per år vid ASP:s 

produktionslina vara en begränsande faktor för bolagets tillväxtplaner. ASP är dock 

i processen att etablera ytterligare en 45 MW produktionslina som bör vara på 

plats i november. Därtill kan ASRE även köpa in vanliga solceller från andra 

tillverkare. Produktionskapaciteten hos ASP antas således inte vara en hämmande 

faktor. 

Prognoser och värdering 
Under innevarande års första sex månader redovisade bolaget en nettoomsättning 

om 33,4 miljoner kronor. Grafen nedan visar fördelningen mellan de två 

affärsområdena tillsammans med andra intäkter. 

SolTech-koncernen, Intäktsfördelning 2018 H1 

   

Källa: SolTech och Jarl Securities 

 

Som framgår genererade affärsområdet BIPV intäkter om 6,6 miljoner kronor. Det 

var aningen under vår förväntan i basscenariot. Som tidigare nämnts säljer 

SolTech sina BIPV-produkter genom distributörer. Det möjliggör för bolaget att 

hålla de löpande kostnaderna nere. Samtidigt förlorar bolaget kontrollen över 

försäljningsprocessen och det är viktigt att distributörerna är dedikerade till sin 

uppgift att sälja just SolTechs produkter. Denna strategi har uppenbarligen hittills 

inte levererat upp till vare sig våra eller bolagets förväntningar. Givet avvikelsen 

mot förväntningarna har vi även tagit ner prognosen innevarande sex månader, 1 

juli – 31 december 2018. Som tidigare nämnts är nu förvärv en del av strategin för 

att på riktigt få fart på affärsområdet BIPV. 

Nedan följer intäktsutfall och våra prognoser för affärsområdet BIPV år 2018 och 

2019. Samtidigt, ett eller flera eventuella förvärv av tak-, och solbolag skulle 

förbättra förutsättningarna för affärsområdet att accelerera tillväxten. Vidare 

kommer förvärv bidra med både omsättning liksom resultat. 
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En installation med en installerad effekt om 
1 MW genererar i Kina cirka 1MWh under 
ett år.  

Elförbrukning/produktion mäts i kWh. Hur 
många kWh elektricitet som installationen 
kan producera på ett år beror bland annat 
på antalet soltimmar, läge etc.  

1 watts installerad effekt producerar i Kina 
cirka 1 kWh per år.  
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Utfall och prognoser intäkter BIPV, tre scenarion 

   

Siffran för H1, 2018 inkluderar även Wasa rör vars bidrag var 2,6 miljoner kronor. Källa: SolTech och Jarl Securities 

 

Som framgår modellerar vi med att affärsområdet BIPV genererar 8,8 miljoner 

kronor i intäkter under andra halvan 2018 i basscenariot. Det motsvarar en 

sekventiell tillväxt om 33 procent relativt innevarande års första sex månader. 

Till detta skall nämnas att det i detta skede kan bli viss volatilitet i intäkterna från 

affärsområdet BIPV. Detta då bolagets utestående offerter rimligtvis varierar i 

storlek. Utestående offerter för SolTech ShingEl, RooF och Facade har sannolikt 

inte en särskilt stor variation i sin omfattning. Men om en stor offert, exempelvis för 

SolTech Facade för större byggnader skulle konverteras till en order kommer det 

skapa större slag i intäktskurvan mellan kvartalen. 

Det andra affärsområdet, elproduktion, genererade intäkter om 9,3 miljoner kronor 

under årets första sex månader. Det motsvarar en sekventiell tillväxt om 58 

procent, alltså relativt det andra halvåret 2017. Utvecklingen går klart åt rätt håll 

men var också klart under våra liksom bolagets förväntningar. Avvikelsen beror på 

att ASRE inte har den anslutna kapacitet som vi liksom bolagets ledning räknat 

med. Givet den finansiella situationen kommer bolaget heller inte att med hög 

sannolikhet nå upp till målet om en aggregerad ansluten kapacitet om 119 MW vid 

årets slut. Orderbok och en bra pipeline påvisar att intresset finns där men 

utbyggnaden förefaller i dag hämmas av ofullständig finansiering. Det låga intresset 

för bolagets senaste obligationsemission som tecknades till 47 procent är också 

aningen besvärande.  

Givet utfallet för årets första sex månader och finansieringssituationen justerar vi 

ner våra prognoser och tillväxttakten för ASRE. Vi modellerar nu med att totalt 

cirka 76 MW är anslutet till nätet i december 2018 i vårt basscenario. Det 

motsvarar i sin tur en ökning med cirka 47 MW under innevarande helår och 53 

procent av bolagets mål, att addera 88 MW till den anslutna basen.  

Nedan visas bolagets mål för 2018–2021 tillsammans med våra tre scenarion för 

ansluten kapacitet vid respektive års utgång. Efter 2021 har vi antagit att den 

anslutna kapaciteten ökar med 10 procent under 2022.   
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Utfall och prognoser ansluten kapacitet, årets slut i tre scenarion 

   

Källa: SolTech och Jarl Securities 

 

Som framgår nås inte målet om att ASRE ska ha cirka 117 MW anslutet till nätet 

vid utgången av 2018 i något av scenariona. Med andra ord modellerar vi inte med 

att bolaget förvärvar redan installerad kapacitet. Om bolaget skulle pressmeddela 

om ett sådant förvärv är det dock givetvis positivt. 

I bull-scenariot uppnås målen till 100 procent för år 2019–2022. I basscenariot 

liksom bear-scenariot uppnås inte målen fullt ut för perioden 2019–2022. Givet den 

befintliga efterfråga som finns i Kina bedömer vi som tidigare nämnts att den 

största risken är tillgång till finansieringen. Dock, givet att den totala basen av 

ansluten kapacitet/intäkter ökar bör också möjligheter till bankfinansiering bli 

bättre. Exakt vart denna tröskel ligger är svårt att förutsäga i dag men i 

basscenariot modellerar vi med att den anslutna kapaciteten uppgår till totalt cirka 

158 MW. Det motsvarar 82 MW i adderad ansluten kapacitet under nästa år. 

Nedan visas utfall och prognoser för intäkter (SolTechs andel om 51 procent) för 

affärsområdet elproduktion under 2018 och 2019. Som bekant sätts elpriset i 

avtalen för ett år. En justering av priset sker om detta efter ett år avviker med mer 

än fem procent (upp eller ner) från spot priset. Vi har antagit en genomsnittlig 

intäkt per såld kWh om 1,25 kronor. Det genomsnittliga priset per såld kWh kan 

givetvis komma att variera över tid.  
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Utfall och prognoser SolTechs andel av intäkter från elproduktion i Kina, tre scenarion 

 

Utveckling ungefärlig intäkt i ASRE per såld kWh under avtalens första år 

 

Källa: SolTech och Jarl Securities 

 

Den ungefärliga intäkten per såld kWh har fallit tillbaka med reducerade bidrag från 

provins och stat. 

Vidare redovisade bolaget för årets första halva intäkter om 14,9 miljoner kronor i 

intäkter från ASAB. Dessa intäkter är kostnader som ASAB tagit på sig för 

obligationslån och personalkostnader och sedan vidarefakturerat ASRE. Då detta 

egentligen är koncerninterna intäkter är det inget som vi tar hänsyn till i 

värderingen. 

Nedan följer utfall och våra intäktsprognoser för SolTech-koncernen i tre scenarion 

på årsbasis. De totala intäkterna inkluderar alltså intäkter från affärsområde BIPV 

plus 51 procent av intäkterna som genereras i ASRE vilka konsolideras i SolTechs 

räkenskaper. Interna intäkter i ASAB är inte inkluderade.  
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SolTech-koncernen – antagna intäkter på årsbasis, tre scenarion  

 

Källa: SolTech och Jarl Securities 

 

Tidigare talade bolagets ledning om varje år sälja maximalt 15 procent av den 

egna installerade och anslutna solenergikapaciteten, för att året efter investera 

pengarna från försäljningen i nya anläggningar. Givet att bolaget själv nu 

undersöker möjligheten att förvärva förefaller det som rimligt att detta inte längre är 

en del av strategin under de kommande åren. Men det återstår att se.  

EBITDA-marginal 
Bolagets strategi, försäljning och struktur för elproduktion i Kina skapar möjligheter 

till mycket goda EBITDA-marginaler. Vidare lägger ASRE ut själva installationen, 

drift och underhåll på underleverantör. Detta möjliggör i sin tur att ASRE kan hålla 

organisationen liten och flexibel. Givet detta modellerar vi med marginaler för 

SolTech väl över branschstandard för elproducenter och förnybar energi, service 

och utrustning. Den genomsnittliga EBITDA-marginalen för perioden 2019–2022 är 

antagen till cirka 25 procent i basscenariot. Den faktiska fördelningen av 

intäktsbidrag från de två affärsområdena kommer också påverka marginalerna.  

Nedan följer antagna EBITDA-resultat för de tre scenariona.  

SolTech-koncernen – antagna EBITDA-marginaler, tre scenarion 

 

Källa: SolTech och Jarl Securities 
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Värdering 
För att beräkna ett motiverat värde har vi utgått från en DCF-värdering baserat på 

prognoser ovan. DCF-modellen är kompletterad med en multipelvärdering baserat 

på prognostiserade intäkter och EBITDA-resultat år 2019. 

Genom att kombinera de två modellerna i ett genomsnitt beräknas ett motiverat 

pris per aktie bas-scenariot till 12,4 kronor (16,3). Nedrevideringen beror på 

nedjusterade prognoser givet lägre än väntade intäkter från båda affärsområdena 

under årets första sex månader. I bull-scenariot beräknas det motiverade värdet 

per aktie till 18,1 kronor och 7,8 kronor i bear-scenariot. Se sammanställning av 

värdering i tabell nedan. 

Sammanställning värdering, tre scenarion 

        

  BEAR BASE BULL 

DCF-värdering 12,5 18,3 25,7 

Multipelvärdering 3,1 6,5 10,5 

Motiverat värde per aktie 7,8 12,4 18,1 

Upp-/nedsida relativt senast betald (7,75 kr) 1% 60% 134% 

        

EV/Sales 2019P 7,0x 6,6x 6,4x 

EV/EBITDA 2019P 102,3x 60,9x 43,5x 

Källa: Jarl Securities 

 

DCF-värderingen avspeglar den långsiktiga potentialen i större utsträckning än 

multipelvärderingen. 

DCF- och multipelvärdering 

Diskonteringsräntan är beräknad till 10,2 procent. Det baserat på en riskfri ränta 

om 0,6 procent och en riskpremie på marknadsportföljen om 6,4 procent över den 

riskfria räntan. Till detta har vi adderat en småbolagspremie om 2,3 procent i linje 

med PWC:s ”Riskpremien på den svenska aktiemarknaden” från 2018. Betat är 

satt till 1,2 och den långsiktiga räntekostnaden är uppskattad till 5,9 procent, 

justerat för skatteeffekter. Vi har även adderat en bolagsspecifik premie om tre 

procent vilket avser att avspegla det faktum att bolaget i dag saknar finansiering 

för de planerade projektet. Tillväxt i evighet är satt till två procent i samtliga 

scenarion.  
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Tabellen nedan visas det av oss beräknade värdet per aktie i de tre scenariona.  

DCF-värdering 

        

  BEAR BASE BULL 

Diskonteringsränta 10,1% 10,15% 10,15% 

CAGR, 2018P - 2020P 42% 61% 73% 

Tillväxt, evighet 2% 2% 2% 

Rörelsevärde (EV), MSEK 709 966 1 287 

EV, varav restvärde, % 189% 197% 197% 

        

Kassa 45 45 45 

Räntebärande skulder -211 -211 -211 

Nettokassa -166 -166 -166 

Aktievärde 544 800 1 121 

Antal aktier, miljoner 43,6 43,6 43,6 

Motiverat värde per aktie, SEK 12,5 18,3 25,7 

Upp-/nedsida rel. senast betalda (7,75kr) 61% 136% 232% 

        

  2019P 2019P 2019P 

EV/Sales 9,8x 9,0x 8,6x 

EV/EBITDA 143,1x 83,3x 58,6x 

Källa: Jarl Securities 

 

I multipelvärderingen har vi inkluderat bolag som äger och driver egna 

installationer inom förnybar energi. Vi har även inkluderat bolag som säljer 

byggnadsintegrerade solceller.  

Vi har studerat EV/Sales-multipeln för jämförelsegruppens rullande tolv månader 

(RTM). Oberoende kraftproducenter inom förnybar energi (IIP) handlas över lag till 

högre försäljningsmultiplar än bolag med verksamhet inom produktion och 

försäljning av vanliga solceller och byggnadsintegrerade solceller (BIPV).  

Den genomsnittliga EV/Sales-multipeln för jämförelse beräknas till 4,7x. Denna är 

sedan applicerad på våra prognoser för 2019. För att avspegla osäkerheten att 

prognoserna uppnås är det implicita rörelsevärdet för bolaget nuvärdesberäknat 

med samma diskonteringsränta som används i DCF-värderingen.  
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I tabellen nedan visas det av oss beräknade värdet per aktie i de tre scenariona.  

Multipelvärdering 

          

Bolag Verksamhet Land Börsvärde, MSEK EV/Sales, RTM 

Scatec Solar ASA IPP Norway 7 620 10,5x 

Aventron AG IPP Switzerland 3 724 9,5x 

Sky Solar Holdings Ltd IPP Hong Kong 306 4,2x 

Encavis AG IPP Germany 7 996 9,6x 

EDP Renovaveis SA IPP Spain 73 609 7,1x 

Northland Power Inc IPP Canada 25 229 7,6x 

R Energy 1 SA IPP Greece 103 9,0x 

Xinyi Solar Holdings Ltd IPP China 19 930 3,1x 

REC Silicon ASA BVPI Norway 1 456 0,9x 

First Solar Inc BVPI United States of America 43 884 1,0x 

SunPower Corp BVPI United States of America 8 883 1,4x 

Kyocera Corp BVPI Japan 188 364 1,1x 

Canadian Solar Inc BVPI Canada 7 897 0,7x 

Meyer Burger Technology AG BVPI Switzerland 2 849 0,5x 

Genomsnitt 4,7x 

          

    BEAR BAS BULL 

  Nettointäkter, 2018P 72 107 149 

Implicit EV, nettointäkter 2019P 341 504 703 

Nuvärde, genomsnitt EV 304 449 627 

Nettokassa, december 2018 -166 -166 -166 

Implicit aktievärde 138 284 461 

Aktie, full utspädning 43,6 43,6 43,6 

Värde per aktie 3,2 6,5 10,6 

Upp-/nedsida relativt senast betald (7,75 kr) -60% -17% 36% 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

Risker 
För att bolaget skall kunna realisera på sina tillväxtplaner för elproduktion i Kina är 

finansiering en avgörande faktor. Denna är långt ifrån säkerställd och räntan på 

framtida eventuella lån kan behöva överskrida befintliga nivåer för att attrahera 

investerare. Vidare är styrräntan en faktor som bestämmer räntan som bolagets 

betalar på lån. Denna kommer sannolikt inte gå ned utan snarare upp, vilket 

innebär att bolaget som en effekt av detta kan tvingas betala högre räntor på ny 

finansiering.  

Samarbetspartnern ASP saknar i dag produktionskapacitet för att leverera på 

tillväxtplanerna fram till 2022. ASRE är inte bundna av att använda sina solceller 

från ASP. Om ASP inte kan leverera kan ASRE köpa från vilken tillverkare som 

helst och har gjort så några gånger.  
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Marknaden för förnybar energi är fortfarande till viss del beroende av statliga och 

kommunala bidrag. Förändringar i bidragen kan förändra efterfrågan åt båda 

hållen. Politiska beslut fattas inte heller över en natt. Utdragna politiska 

beslutsprocesser kan skapa avvaktande köpare.  

Bolagets pris på den sålda elen i Kina är knuten till marknadspriset på el. Det kan i 

sin tur skapa fluktuationer i intäkterna. Dock är kunderna avtalsmässigt bundna till 

ett fast elpris under ett år. 

ASRE:s intäkter liksom kostnader är uttryckta i RMB. Bolagets obligationer är 

utgivna i SEK.  

Tekniken för solceller utvecklas och nya tekniker kan göra den teknik som bolaget 

arbetar med relativt ineffektiv och dyr.   
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga 

för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på 

grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger 

möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också 

förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument 

och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

