
  

Analysguiden 

6 november 2020 

 

1 

 

UPPDRAGSANALYS 

Koncernen växer med 

tydliga synergier  

Intäkterna tredje kvartalet ökar över 45 procent  

Soltechs rapport för tredje kvartalet vittnar om fortsatt mycket stark 

tillväxt. Koncernens intäkter uppgår till hela 127,2 miljoner kronor, 

en kraftig ökning från 87,3 miljoner kronor motsvarade kvartal 2019. 

Detta innebär att omsättningen för året hittills uppgår till hela 336,1 

miljoner kronor, en ökning på 42,4 procent från samma period förra 

året. Särskilt stor var intäktsökningen i den svenska delen av 

verksamheten, där intäkterna ökar hela 61,8 procent till 84 miljoner 

kronor. Även resultateten förbättras, med ett EBITDA resultat på 

38,9 miljoner kronor (30,2) och ett rörelseresultat på 23,1 miljoner 

kronor (15,9).  

Framgångsrik emission möjliggör fyra nya förvärv 

I början av september tillkännagav bolaget resultatet av företrädes-

emissionen. Den övertecknades med hela 590 procent, vilket innebar 

att bolaget även genomförde en riktad övertilldelningsemission. 

Totalt tillfördes Soltech 144 miljoner kronor innan emissions-

kostnader. Det dröjde inte länge innan resultatet av emissionen blev 

tydligt. Soltechs aggressiva förvärvsstrategi fortsätter starkt och 

kvartalet har inneburit ytterligare fyra förvärv. MEASOL, ett 

solenergibolag, samt tre takläggningsbolag ingår nu i den växande 

koncernen. Bolaget fortsätter därmed leverera på sin uttalande 

strategi om samhällsomvandlade förvärv där traditionella bolag 

moderniseras och tas in i en noterad miljö med hållbara solenergi-

produkter.    

Flera tunga ordrar och nya samarbeten 

Under tredje kvartalet har aktiviteten varit hög i det kinesiska 

dotterbolaget Advanced Soltech. Kvartalet har inneburit flertalet nya 

ordrar med sammanlagda ordervärden på över 250 miljoner kronor 

under hela avtalstiden. Vidare har bolaget tagit in 131,5 miljoner 

kronor genom en emission av preferensaktier, där intresset var stort. 

Soltech har även meddelat flera nya viktiga samarbeten under 

kvartalet. Några av Soltechs dotterbolag har ingått avtal med 

Ferroamp för att bygga Sveriges största sol- och likströmsanläggning, 

till ett övervärde på drygt 3 miljoner kronor. Man har även ingått ett 

samarbetsavtal med Powercell om utveckling av lösningar som 

kombinerar Soltechs solenergiprodukter och Powercells bränsleceller 

för vätgas.  
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Nettoresultat -45,8 -86 -72 -50

Vinst per aktie -0,66 kr -1,24 kr -1,03 kr -0,72 kr

Omsättningstillväxt  - 57,2% 50,0% 40,0%

EBITDA-marginal 21,5% 25,0% 25,0% 27,5%
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Vinstmarginal -15% -18% -10% -5%

P/E-tal -28,3 -15,1 -18,1 -25,9
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P/S-tal 4,3 2,7 1,8 1,3

EV/omsättning 6,7 4,3 2,8 2,0



Soltech Energy  

 

 

Analysguiden 

6 november 2020 

 

2 

 

Investeringstes 

Synergier tydliga i en snabbt växande koncern 

Soltech koncernen växer snabbt och det blir allt mer uppenbart de 

stora synergieffekter som håller på att utvecklas mellan bolagen. Ett 

tydligt exempel på dessa är avtalet tillsammans med Ferroamp, där 

hela tre Soltech dotterbolag arbetar tillsammans. Ökande synergi-

effekter inom koncernen är ett gott tecken för framtida organisk 

tillväxt och koncernen ser allt mer ut att etablera sig som en 

dominerande aktör på svenska markanden för solenergi. Förvärvs-

resan kan sägas vara inne i en ny fas där stort fokus bör ligga på 

förvaltning och integreringen av de många nya bolagen, något som 

verkar gå helt enligt plan.  

EBITDA resultat åt rätt håll 

Bolaget har ännu en bit kvar till svarta siffror men EBITDA-resultatet 

går tydligt åt rätt håll. EBITDA-resultatet växer knappt 30 procent 

under kvartalet och marginalen för året ligger stabilt kring 25 

procent, trots det något tunga första kvartalet. Det är betryggande att 

se att den aggressiva förvärvsstrategin och starka tillväxten inte görs 

på bekostnad av EBITDA-resultatet. Ännu tynger finansiella 

kostnader i stort resultatet på sista raden men det är tydligt att den 

underliggande affären går åt rätt håll.  

Högre värdering berättigat  

Vår tidigare prognos talade om en helårsomsättning på 550 miljoner 

kronor för 2020. Med ett kvartal kvar så ligger den totala 

omsättningen just nu på 336,1 miljoner kronor för året. Detta innebär 

att omsättningen sista kvartalet behöver komma in på cirka 214 

miljoner kronor för att prognosen ska stämma. Vi justerar därför ned 

prognosen för sista kvartalet till cirka 141 miljoner kronor. Detta 

motsvarar ändå ungefär 60 procents tillväxt från året innan. På 

helårsbasis innebär detta att omsättningen för 2020 landar på 477 

miljoner kronor, en ökning med ungefär 47 procent på helårsbasis. Vi 

justerar samtidigt upp EBITDA-marginalen från 20 till 25 procent 

och antar fortsatt en EBIT-marginal på kring 13 procent.   

DCF-analysen använder en förväntad genomsnittlig årlig tillväxttakt 

på 32 procent över perioden 2020–2026. Vi nyttjar en diskont-

eringsränta på 13 procent och evighetstillväxt på 2,5 procent. Detta 

ger oss ett motiverat aktievärde mellan 21 och 27 kronor, beroende 

på säkerhetsmarginal. Ett aktievärde på 27 kronor hade motsvarat en 

värdering idag på 4 gånger 12 månaders rullande omsättning, något 

som ser fullt rimligt ut jämfört med sektorn. Vi höjer därmed vår 

riktkurs något till 21–27 kronor aktien.  

 

 

Tillväxtresan fortsätter starkt 
Omsättning Soltech koncern, 2014–2020 Q3, i Mkr.   

 

Källa: Bolag 

Fyra nya förvärv under kvartalet 
Prognostiserad omsättning och rörelseresultat för helåret 

2020 från de senaste förvärven, i miljoner kronor, samt 

prognos för 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

590 procents övertecknad emission 
Företrädesemissionen blev en succé och inbringade totalt, 

med övertilldelningsemission, kring 144 miljoner kronor till 

bolaget 
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Om Soltech Energy  

Soltech Energy Sweden AB (Soltech eller bolaget) är ett 

solenergibolag med två huvudsakliga affärsinriktningar. Verk-

samheten i Sverige utvecklar och säljer byggnadsintegrerade (BIPV) 

solceller samt säljer utanpåliggande solenergilösningar. Genom att 

utveckla och erbjuda innovativa och estetiskt tilltalande solcells-

lösningar, vid sidan av standard solenergilösningar, bidrar bolaget till 

omställningen till gröna, hållbara energikällor. Den svenska verk-

samheten har sedan 2019 stärkts med ett stort antal förvärv som 

breddar bolagets erbjudande. Takprodukterna består delvis av utan-

påliggande traditionella solceller samt även egenutvecklade solceller 

integrerade direkt i takpannorna, kallade Soltech RooF och Soltech 

ShingEl. Soltech erbjuder även fasadprodukten Soltech Facade, som 

integrerar solceller i byggnadsfasader som helt ersätter fasaden. 

Soltech har sedan 2019 nyttjat en samhällsförändrande förvärvs-

strategi, där traditionella bolag inom bland annat tak, fasad och el, 

förvärvas in i Soltech koncernen och börjar erbjuda hållbara 

produkter tillsammans med deras traditionella utbud.  

Soltechs andra affärsinrikting rör verksamheten i Kina, där bolaget 

investerar i solcellsanläggningar genom det samägda bolaget 

Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) vilket ägs till 51 procent av 

Soltech och 49 procent av dess kinesiska samarbetspartner Advanced 

Solar Power Hangzhou Inc. ASAB äger i sin tur 100 procent av 

Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) 

ASRE, som driver solcellsanläggningarna. Den kinesiska ägaren till 

ASAB har stora investerare i ryggen, som Sequoia Capital och Legend 

Capital (Lenovo). Affärsmodellen i Kina består i att finansiera, 

installera, äga och driva solenergiinstallationer på kunders tak. 

Kunden betalar inget för anläggningen utan skriver istället ett 20-

årigt avtal om att köpa all el som anläggningen producerar. Detta 

affärsområde ger långsiktiga intäkter med god marginal. 

Starkt 2019 i bagaget  

2019 kännetecknades av stark tillväxt för Soltech. Koncernens 

intäkter uppgick till 303,5 miljoner kronor, en ökning med hela 469 

procent från föregående år. Denna tillväxt berör båda affärs-

inriktningarna men är störst i verksamheten i Sverige som uppvisar 

en 1 410 procentig under året. Merparten av den mycket starka 

tillväxten är hänförlig till ett antal genomförda förvärv under året. 

Bolaget var vid slutet av året majoritetsägare i tre bolag; NP Gruppen, 

Nyedal Solenergi (numera Soltech Sales & Support AB) samt Sweden 

Energy Power Solutions. Den kinesiska delen av verksamheten ökade 

intäkterna kraftigt under året till följd av att man ökande den 

anslutna kapaciteten i Kina från 78 MW vid utgången av 2018 till 139 

MW per 2019-12-31. Soltech koncernen redovisade ett EBITDA 

resultat om 65,4 miljoner för helåret 2019, en ökning från 2018 på 

hela 272 procent. Bolaget gjorde ett resultat efter finansiella poster 

om -45,8 miljoner kronor, där merparten av det negativa resultatet 

utgörs av större finansiella kostnader huvudsakligen hänförda till den 

kinesiska verksamheten.  

Samhällsomvandlade energibolag 
Nordens största solenergianläggning på tak som byggs för 

Castellum Hisingen Logistikpark i Göteborg.  

 
Källa: Bolaget  

Byggnadsintegrerade solceller 
Soltech Shingel, en modern takpanna med fullt integrerade 

solceller.  

 

Källa: Bolaget 

143 megawatt solenergi i Kina 
En av Advanced Soltechs installationer i Kina. Bolaget har 

totalt 143 MW installerad kapacitet för närvarande.  

 

Källa: Advanced Soltech  
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Aggressiva långsiktiga mål  

Soltech har som målsättning att nå 4,7 miljarder kronor i omsättning  

2024. Detta innebär en ökning, från år 2019, med cirka 1500 procent. 

Vidare har den kinesiska delen av verksamheten en tillväxtplan som 

innebär en installerad kapacitet om 1 gigawatt år 2024. Då den 

nuvarande anslutna kapaciteten är 143 megawatt innebär detta en 

ökning på omkring 170 megawatt installerad kapacitet per år. För att 

nå detta mål krävs en ökning på omkring 38 procent per år, vilket inte 

bör anses orimligt då konstruktion av flera nya projekt pågår och 

större samarbetsavtal finns på plats för över 700 megawatt.  
 

Förvärvsresan accelererar  

Den 19 december 2019 förvärvade bolaget 60 procent av bolaget 

Merasol AB, med resterande 40 procent på option. Merasol AB 

grundades 2013 och befinner sig i Göteborg, inriktade mot 

företagsmarknaden inom solenergi. Merasol AB förväntas tillföra 

omkring 60 miljoner kronor i omsättning år 2020, med ett positivt 

rörelseresultat, samt 2021 en omsättning om 80 miljoner kronor. 

Soltech förvärvade därefter, den 20 december 2019, 100 procent av 

aktierna i Soldags i Sverige AB, som installerar solenergi-lösningar till 

den privata sektorn. Soldags förväntas bidra med omkring 40 

miljoner kronor i omsättning för 2020, med positivt rörelseresultat.  

Under 2020 har Soltech genomfört hela sex nya förvärv. Takorama 

AB och Fasadsystem i Stenkullen AB var de första två förväven. 

Takorama förvärvades under mars månad och arbetar med platta 

tätskiktstak inriktade mot företagsmarknaden. Takorama har ett 

antal ramavtal med större kunder inom näringsliv och den offentliga 

sektorn. Förvärvet förväntas bidra med omkring 33 miljoner kronor i 

omsättning för 2020, med 8–10 procent rörelsemarginal. Därefter 

tillkännagavs den 23:e april förvärvet av Fasadsystem i Stenkullen 

AB. Fasadsystem är ett av Sveriges ledande företag inom 

fasadbranschen med lång erfarenhet av att utveckla aluminium-

fasader. Bidraget till omsättningen för 2020 förväntas bli cirka 53 

miljoner kronor med ett rörelseresultat på mellan 8–10 procent. I 

slutet av augusti förvärvades 60 procent av aktierna i Miljö & Energi 

Ansvar Sverige AB, ett solenergibolag som förväntas omsätta 15 

miljoner kronor 2020 med positivt rörelseresultat. Därefter 

förvärvades två takföretag i Kalmar och Växjö, Takrekond i Småland 

AB och Takrekond i Kalmar AB. Tillsammans beräknas bolagen 

omsätta 25 miljoner kronor 2020 med en rörelsemarginal på 10 

procent. Slutligen förvärvades i slutet av september Din Takläggare i 

Arvika AB, med en förväntad omsättning för 2020 på 35 miljoner 

kronor och en rörelsemarginal om 9 procent.   

Fyra värdedrivare för tillväxten 
Fyra faktorer som anses särskilt viktiga för Soltech att nå de 

högt ställda omsättningsmålen.   

 
Källa: Bolaget  

 

Hela 10 bolag förvärvade hittills 
Under 2020 har hela sex nya förvärv tillkännagivits.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget 
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Stark organisk tillväxt

Byggnadsintegrerade produkter 
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Soltech går starkt genom pandemin 

Tredje kvartalet fortsätter lika starkt som tidigare månader under 

året. Soltech rapporterar en omsättning om totalt 127,2 miljoner 

kronor för koncernen. Detta motsvarar en ökning på 45,7 procent 

från motsvarade period förra året. Intäkterna i den svenska 

verksamheten uppgår till 84 miljoner kronor, en ökning på hela 61,8 

procent. Tredje kvartalets EBITDA resultat rör sig i positiv riktning 

och uppgår till 38,9 miljoner kronor, en 30 procentig ökning från 

fjolåret. Rörelseresultatet ökar ännu mer, med hela 45,3 procent, och 

landar på 23,1 miljoner kronor. Sammantaget uppvisar Soltech 

fortsatt mycket stark tillväxt i omsättningen. Den kinesiska delen av 

verksamheten är åter i full drift och gör ett starkt kvartal. Den starka 

omsättningen är onekligen ett tecken på tilltagande organiskt tillväxt 

kombinerat med att de många förvärven börjar ge utdelning.  

Detta innebär att årets 9 första månader uppvisar rörelseintäkter på 

hela 336,1 miljoner kronor, vilket är knappt 43 procent högre än 

samma period förra året. Detta överstiger redan idag 2019 års 

omsättning på 303,5 miljoner kronor, trots att ett helt kvartal 

återstår. Bruttomarginalen för tredje kvartalet ökar till 57 procent 

(56) och rörelsemarginalen ligger kvar på 18 procent. EBITDA 

marginalen har minskat marginellt från 35 procent samma kvartal 

förra året till 31 procent detta år. Slutligen landar periodens resultat 

på –18 miljoner kronor (6,2). Det starkt negativa resultatet är 

huvudsakligen hänförligt till räntekostnader samt valutakurseffekter 

från den kinesiska verksamheten. Bolaget uppger att man arbetar på 

lösningar för att minska risken för detta i framtiden.  

Sammantaget så visar siffrorna att Soltech fortsatt upplever mycket 

stark tillväxt och att den aggressiva förvärvsstrategin ger utdelning. 

Nettoresultatet är ännu negativt men förbättringen på framförallt 

EBITDA-nivå vittnar om att bolaget går i rätt håll. Emissionerna 

innebär att kassan är kraftigt stärkt och uppgår i slutet av kvartalet 

till hela 195,3 miljoner kronor. Det fria kassaflödet i tredje kvartalet 

uppgår till -20,2 miljoner kronor. 

EBITDA och EBIT åt rätt håll  
EBITDA, EBIT och resultat efter skatt, 2017–2020 Q1-Q3, i Mkr.  

 

 

 

 

 

 

 

Kraftigt ökande omsättning  
Omsättning Soltech koncern, 2014–2020 Q2, i Mkr.   

 
Källa: Bolaget  

 

Lönsamma nya förvärv 
Prognostiserad omsättning och rörelseresultat för helåret 

2020 från de senaste förvärven, i miljoner kronor, samt 

prognos för 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget  

Bruttomarginal stabil kring 55% 
Rörelsemarginal (EBIT) Q1 2019 – Q3 2020.  

 

Källa: Bolaget  
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Spännande tredje kvartal i bagaget 

Tredje kvartalet har inneburit en mängd spännande nyheter från 

Soltech och affärstakten har varit hög. Kvartalet inleddes med att 

Soltech meddelade att det kinesiska dotterbolaget fått två nya ordrar 

i juli, om ett sammanlagt värde på över 129 miljoner kronor. I 

september så inkom ytterligare tre ordrar till den kinesiska 

verksamheten, om 81,9 miljoner kronor, 27,4 miljoner kronor och 15 

miljoner kronor. Intäkterna är fördelade över hela avtalstiden på 

ordrarna, i samtliga fall 20 år. Sammanlagt är det tydligt att den 

kinesiska verksamheten är fullt återhämtad från Covid-19 och 

uppvisar en imponerande affärstakt under andra halvåret. Efter 

kvartalets utgång har denna utveckling fortsatt, med två ordrar i 

slutet av oktober om ett totalt värde på 20,6 miljoner kronor samt en 

order i början av november värd ytterligare 20,6 miljoner kronor.  

 

I början av augusti tillkännagav Soltech att en företrädesemission om 

cirka 98 miljoner kronor skulle genomföras, med teckningstid till 7 

september. Resultatet av emissionen blev en rungande succé, då den 

övertecknats till 590 procent. Bolaget genomförde till följd av det 

starka intresset en övertilldelningsemission som innebar ytterligare 

46 miljoner kronor i nytt kapital. Totalt innebär detta att Soltech, före 

emissionskostnader, tillförts 144 miljoner kronor för att finansiera 

den fortsatt aggressiva förvärvsstrategin. Emissionen innebär att 

totalt 12 miljoner nya aktier emitterats, vilket ökar utestående aktier 

till 69,2 miljoner. En noterbar investerare som deltog i övertill-

delningsemissionen är fastighetsinvesteraren och finansmannen Erik 

Selin. Han ägde vid slutet av tredje kvartalet 825 000 aktier, 

motsvarande 1,2 procent av kapital och röster. Även dotterbolaget 

Advanced Soltech har tagit in kapital under kvartalet i form av en 

nyemission av preferensaktier, som inbringat totalt 131,5 miljoner 

kronor till bolaget. Emissionen genomförs i syfte att kunna kapital-

isera på de stora möjligheter bolaget nu ser på den kinesiska 

marknaden och Soltech Energy äger fortsatt mer än 50 procent av 

bolaget. Villkoren för emissionen har den kommande noteringen av 

Advanced Soltech i åtanke, där bolaget inom kort kommer noteras på 

First North Growth Market.  

 

Kvartalet har också inneburit ett antal förvärv, helt i linje med 

bolagets strategi om explosiv tillväxt driven av samhällsförändrande 

förvärv. I slutet av augusti förvärvades 60 procent av aktierna i Miljö 

& Energi Ansvar Sverige AB (MEASOL). MEASOL är ett solenergi-

bolag från Stockholm med omkring 15 anställda och en förväntad 

omsättning 2020 på 15 miljoner kronor. Bolaget är en samarbets-

partner till Soltech sedan länge och man förväntar sig en ökning i 

affärsvolym till cirka 50 miljoner kronor år 2023, drivet av organisk 

tillväxt, synergieffekter samt adderingen av laddning och IMD 

(individuell mätning och debitering) till utbudet. I slutet av 

Många stora ordrar till Kina 
Kvartalet har inneburit ordrar till den kinesiska verksamheten på 

över 250 miljoner kronor över avtalstiden.   

 
 Källa: Bolaget, Advanced Soltech  

590 procents övertecknad emission 
Företrädesemissionen blev en succé och inbringade totalt, med 

övertilldelningsemission, kring 144 miljoner kronor till bolaget. 

 
Källa: Bolaget  

Fyra (!) förvärv under kvartalet  
Kvartalet har inneburit att hela fyra nya bolag nu ingår i den 

växande koncernen: Measol, Takrekond i Växsjö och Kalmar 

samt Din Takläggare.  

 

 

 

 
 
 
 
 
Källa: Bolaget  
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september annonserades ytterligare förvärv, denna gång av 

takföretag i Växjö och Kalmar. Soltech annonserade att man förvärvat 

80 procent av aktierna i takföretaget Takrekond i Småland AB samt 

100 procent av bolaget Takrekond i Kalmar AB. Bolagen förväntas 

tillsammans omsätta 25 miljoner kronor 2020 och 55 miljoner kronor 

2023, med god lönsamhet. Idag har bolagen ett positivt 

rörelseresultat om ca 10 procent. Redan dagen efter annonserades 

ytterligare ett förvärv, denna gång av Din Takläggare i Arvika. Bolaget 

beräknas omsätta 35 miljoner kronor år 2020 och 50 miljoner kronor 

år 2023, med god lönsamhet. Samtliga tre bolag utgör traditionella 

takbolag som Soltech nu kommer addera solenergi till i 

produktutbudet samt utnyttja synergieffekter inom koncernen. Alla 

bolag utmärker sig som högkvalitativa, lönsamma bolag som vars 

utveckling kan accelereras kraftigt som en del av Soltech koncernen.  

 

Lovande samarbeten på plats under kvartalet  
Under kvartalet har Soltech ingått samarbeten med både PowerCell och Ferroamp.  

 

 

 

 

Källa: Bolaget, PowerCell, Ferroamp 

 

Ytterligare en spännande utveckling under kvartalet är de nya 

samarbeten som koncernen har ingått i. I slutet av augusti meddelade 

Soltech att några av dotterbolagen skrivit ett avtal för att bygga 

Sveriges största sol- och likströmsanläggning på Södertörns 

Ryttarcenter. Anläggningen har valt Ferroamp som partner och 

leverantör och det totala ordervärdet förväntas bli drygt 3 miljoner 

kronor. Det faktum att tre av dotterbolagen är involverade i den högst 

tekniska installationen visar på att synergier inom koncernen är 

uppenbara. Därtill meddelade bolaget i början av september att man 

ingått ett nordisk samarbetsavtal med PowerCell. Avtalet innebär att 

bolagen tillsammans kommer utveckla lösningar som kombinerar 

Soltechs solenergiprodukter med PowerCells energilagrings-

lösningar. Kvartalet innebär också flera nya politiska förslag som 

förväntas gynna Soltechs framtida utveckling. Bland annat höjer 

regeringen effektgränsen på egenproducerad el från 255 kW till 500 

kW. Detta innebär att solcellsinstallationer kan öka i storlek utan att 

behöva betala energiskatt på egenanvänd el. Det har även lagts förslag 

om att införa ett så kallat grönt ROT-avdrag, vilket innebär att 15 

procent av investeringen i solceller får dras av direkt på fakturan. 

Sammantaget är det tydligt att man från politiskt håll vill accelerera 

omställningen till gröna energikällor, vilket kommer gynna Soltech 

stort.  
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Prognoser 

2020 har hittills bjudit på mycket stark tillväxt från Soltech. Trots en 

nedstängning i Kina som negativt påverkat omsättningen och den 

något minskade affärstakten som Covid-19 inneburit i Sverige så står 

bolaget starkt. Tilltagande Covid-19 påverkan ser inte idag ut att ha 

större påverkan under sista kvartalet. Situationen i Kina är fortsatt 

stabil och inga planer på större nedstängningar i Sverige finns i 

nuläget. Fjärde kvartalet har tidigare utgjort ett relativt starkt kvartal 

och det kan mycket väl bli likadant detta år.  

Vår tidigare prognos talade om en helårsomsättning på 550 miljoner 

kronor för 2020. Med ett kvartal kvar så ligger den totala 

omsättningen just nu på 336,1 miljoner kronor för året. Detta innebär 

att omsättningen sista kvartalet behöver komma in på cirka 214 

miljoner kronor för att prognosen ska stämma. Detta motsvarar en 

tillväxt på hela 143,5 procent från fjärde kvartalet 2019. Trots stark 

tillväxt tidigare så ser detta något högt ut i dagsläget. Vi justerar 

prognosen för sista kvartalet till cirka 141 miljoner kronor. Detta 

motsvarar ungefär 60 procents tillväxt från året innan. Den högre 

tillväxten jämfört med tredje kvartalet är att hänföra till de nya 

förvärv som tillträtts. På helårsbasis innebär detta att omsättningen 

för 2020 landar på 477 miljoner kronor, en ökning med ungefär 47 

procent på helårsbasis.  

Vi justerar upp EBITDA-marginalen från 20 till 25 procent, antar 

fortsatt en EBIT-marginal på kring 13% och en vinstmarginal på cirka 

-18%. Dessa antas öka successivt kommande år för att vända mot 

lönsamhet kring 2023. Detta resulterar i ett EBITDA resultat för 

helåret 2020 på 119 miljoner kronor, ett EBIT resultat på 62 miljoner 

kronor och ett resultat efter skatt på -68,8 miljoner kronor.  

Prognoser 2020–2022 
Resultatprognoser 2020–2022, i Mkr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Analysguiden  
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Värdering 

Nedan ses en sammanställning av noterade bolag inom solenergi-

branschen i Sverige. Värt att notera att många av dessa bolag skiljer 

sig från Soltech fundamentalt i både produkter och affärsmodeller 

men de befinner sig ändå i samma övergripande sektor. Direkta 

jämförelser kan därmed bli försumbara men de kan ge indikationer 

och möjliggöra oss att skönja generella trender.   

Höga värderingar i sektorn 
Nyckeltal för bolag inom solenergibranschen. Rörelseresultat är rullande 12 månaders.  

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolagens finansiella rapporter, Avanza 

Jämförelsen ovan gör ett antal faktorer uppenbara. Först är det 

tydligt att Soltech är ett av få bolag på denna växande marknad med 

så betydande omsättning. Bolaget är även ett av de bästa i 

jämförelsegruppen om man tittar på omsättningstillväxten. Det är 

också uppenbart i EBITDA nyckeltalen att bolaget är ett av få som har 

positiva resultat på den raden, en positiv aspekt som visar 

underliggande styrka.  Tittar vi på nyckeltalen generellt så ligger 

Soltech under median och medel i båda omsättningsmultiplarna, 

även om vi tar bort Azelio som snedvrider resultaten något. En högre 

värderingen av omsättningen ser vi i detta läge som berättigad, även 

om viss multipelkontraktion är att förvänta när omsättningen stiger 

kraftigt. Skulle bolaget exempelvis värderas till hälften av median-

värdet för EV/S, sju, så innebär detta ett implicit aktievärde på 

omkring 30 kronor.  

DCF-analysen använder en förväntad genomsnittlig årlig tillväxttakt 

på 32 procent över perioden 2020–2026. Vi nyttjar en diskont-

eringsränta på 13 procent och evighetstillväxt på 2,5 procent. Detta 

ger oss ett motiverat aktievärde mellan 21 och 27 kronor, baserat på 

viss säkerhetsmarginal. Ett aktievärde på 27 kronor hade motsvarat 

en värdering idag på 4 gånger 12 månaders rullande omsättning, 

något som ser fullt rimligt ut jämfört med sektorn. Vi höjer därmed 

vår riktkurs något till 21–27 kronor aktien.  

 

Bolagsnamn Börsvärde Omsättning P/S EV/S P/EBITDA EV/EBITDA

Azelio 3504,2 1,3 2668,9 2514,5 -22,7 -21,4

Swedish Stirling 1293,2 55,2 23,4 24,5 -79,3 -82,9

Parans Solar 955,9 5,5 173,7 170,9 -65,4 -64,3

Etrion 640,8 205,5 3,1 14,0 4,7 21,2

Midsummer 448,1 139,0 3,2 4,6 -79,4 -113,6

Absolicon 235,8 10,1 23,3 19,5 -11,2 -9,4

Industrial Solar 60,6 4,5 13,3 7,6 -7,3 -4,2

Implementa Sol 18,2 7,1 2,5 2,4 -3,9 -3,6

SavoSolar 7,3 63,7 0,1 0,0 -0,2 -0,1

Medel 796 55 324 306 -29 -31

Median 448 10 13 14 -11 -9

Soltech Energy 1298,2 424,0 3,1 4,8 12,1 19,1

Motiverat värde: 21–27 kr 
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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 Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller inte 

äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Nils Hellström och Johan Hellström 

 


