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Finansiering i 

hamn     

 

Utvecklingen under kv1 2019 blev i stort sett som väntat. 

Kommersialiseringen är nästa steg. Nyemissionens positiva utfall 

säkerställer att ökningen av produktionskapaciteten kan 

genomföras. Vi gör inga större förändringar i våra prognoser.  

Bolaget har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett 

industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – 

Quartzene®. Med Quartzene är det möjligt att skräddarsy 

egenskaper i många olika material. Kunderna är tillverkande 

industrier som använder Quartzene som tillsats i olika applikationer. 

Mångsidigheten i Quartzene öppnar upp för ett stort antal kvalificerade 

tillämpningar. Fokus nu är att få ett kommersiellt genombrott i större skala och 

samarbeten med kunder pågår inom flera områden. Intresset är stort med en rad 

intressanta användningsområden. Några slutprodukter finns redan på marknaden 

och andra är på väg i väntan på färdigställandet av den nya produktions-

anläggningen - Master Pilot Plant som står klar sommaren 2019. Ett avgörande 

skede för Svenska Aerogel som då kan möta de förväntade kraven på större 

volymer från marknaden. Vi hade inte räknat med någon större omsättning under 

det första kvartalet 2019. Kostnaderna var totalt sett som väntat även om 

fördelningen mellan de olika kostnadsposterna var något avvikande mot vår 

prognos. Vi justerar dessa något för helåret 2019 baserat på utfallet i det första 

kvartalet. Vi antar en något lägre omsättning för 2019, där en något lägre volym 

balanseras av en svagare krona. Den i vår tidigare analys diskuterade 

nyemissionen gick igenom utan problem och blev något övertecknad. Bolaget 

tillförs därmed de 25 miljoner kronor vi räknat med, dvs 21,3 miljoner kronor efter 

emissionskostnader. Detta är positivt då det ger bolaget utrymme att fortsätta 

enligt plan. Bolaget har dessutom under första kvartalet 2019 infört 

flerskiftsbemanning av den nya produktionslinan. Vi räknar fortfarande i vårt BAS 

scenario med att produktionskapaciteten ökar i linje med vad bolaget nu 

investerar i dvs 225 ton i årstakt mot slutet av året och ytterligare under 2020. 

Försäljningen följer samma scenario med en viss omsättning 2019 baserat på 

några mindre order och någon större mot slutet av året. I vårt bas-scenario får vi 

ett DCF baserat värde på 5,1 (4,8) kronor. I våra alternativa scenarion Bull och 

Bear får vi ett aktievärde på 11,0 (10,7) och 2,0 (1,9) kronor.  

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

            

MSEK  2018 2019P 2020P 2021P 2022P 

Nettointäkter 2 13,4 46,5 68 110 

EBITDA -24 -22 -12 -3 11 

EBIT -29 -26 -16 -8,8 2,1 

Källa: SVAAB och Carlsquare 
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Företagsnamn: Svenska Aerogel Holding AB (publ) 

Lista: NASDAQ FIRST NORTH 

Vd: Tor Einar Norbakk  

Styrelseordförande: Christer Sjöström 

Marknadsvärde: 94 MSEK 

Senast: 2,1 SEK 

Kort om SVAAB: Aerogel utvecklar och kommersialiserar 

Quartzene – det är ett material som används 

i olika applikationer av tillverkande industrier. 

Effekterna som Quartzene tillför i 

slutprodukterna handlar ofta om en 

samverkan av önskvärda egenskaper som till 

exempel bättre prestanda, mindre 

materialförbrukning och energibesparingar. 

Produktionen är unik på flera sätt. Det är den 

första av sitt slag i världen och designad i ett 

modulbaserat koncept. Det skapar flexibilitet 

och anpassning efter produktionsbehov och 

kundkrav. Bolagets koncept möjliggör en 

effektiv etablering av en produktions-

anläggning på plats hos kund eller i ett 

område där Svenska Aerogel har många 

kunder. 

Grundanalys: Läs grundanalysen här. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolaget har utvecklat en produkt som i 

många sammanhanghar bättre egenskaper 

än tidigare aerogelmaterial.  Det är ett 

miljötryggt material med unika egenskaper. 

Det är den första i sitt slag i världen och 

designad i ett modulbaserat koncept. Det 

skapar flexibilitet och anpassning efter 

kundkrav och produktionsbehov. Bolaget har 

en unik kompetens och ett starkt 

patentskydd. 

  

Risker och 

svagheter: 

Bolaget har lämnat utvecklingsstadiet och 

ska fokusera på kommersialisering. Det 

finns en risk att försäljnings-

ansträngningarna inte ger resultat eller att 

det blir förseningar.  

Då försäljningen än så länge är liten har den 

kommersiella bärigheten inte bevisats.  
Konkurrensen är stor från de traditionella 

materialen på marknaden. De har funnits 

där i ett antal år och det kan därför vara 

svårt att förändra marknaden tillräckligt 

snabbt för att få till snabb tillväxt.  
  

Värdering: Bear 

2,0 kr 

Bas 

5,1 kr 

Bull 

11,0 kr 

    

    

 
Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/svenska_aerogel_analys_2018-09-28.pdf
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

VD Tor Einar Norbakk har redan börjat sätta sitt avtryck 

i bolaget och kommer med sin erfarenhet ha möjlighet 

att driva på kommersialiseringen. Bolaget söker 

förnärvarande en ersättare till avgående CFO Stefan 

Kaiser. 

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  

 

SVAAB har en ägarbild som inte direkt domineras av 

någon större enskild aktieägare även om både 

nuvarande styrelseordförande äger en större del.  Det 

är osäkert om nuvarande ägare har kapital för att 

finansiera bolaget vidare vid behov, även om det nu har 

bevisats finnas mer kapital tillgängligt i ägarkretsen. 

Risken har minskat något vilket gör att vi höjer betyget 

ett steg. 

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 
 

 

SVAAB har genom nyemission tagit en ytterligare kapital 

för att finansiera expansionen, utbyggnad av företagets 

organisation samt för att accelerera kommersialiseringen. 

Då försäljningen ännu inte har gett några stora resultat och 

avbränningen är stor. Med den ny lyckade emissionen 

tillförs bolaget ytterligare 21,3 miljoner kronor efter 

kostnader. 

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  

 

SVAAB verkar med sina produkter på marknader som 

redan i dagsläget omsätter stora värden. Produkterna har 

potential att förändra marknaden. Kan bolaget omsätta 

denna stora potential i order kan det skapa stora värden.  

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  

 

Bolaget har ännu inte genererat någon större 

omsättning. Som i alla bolag som går från utvecklingsfas 

till kommersialisering är risken något högre. Det kan 

vara allt från att det tar tid att få order, produkten inte får 

kommersiell bärighet, till att kunderna blir tveksamma 

att investera trots nyttan.  

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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Investment Case 
Svenska Aerogel har utvecklat en helt unik produktionsprocess för att framställa 

Quartzene. Den är designad i ett modulbaserat koncept som skapar flexibilitet och 

kan anpassas efter kundens krav och produktionsbehov. Konceptet möjliggör en 

effektiv etablering av en produktionsanläggning på plats hos kund eller i ett område 

där Svenska Aerogel har många kunder. Produktionen är effektiv, skalbar och 

kontinuerlig varför det är ekonomiskt försvarbart att använda Quartzene i 

volymsegment där det tidigare inte varit möjligt med klassiska aerogeler.  

Svenska Aerogel har flera starka forskningsprojekt för kommande utvidgning av 

produktportföljen. 

Svenska Aerogel har sedan marknadsintroduktionen stärkt sin know-how gällande 

specifika applikationer. Quartzene adresserar de utmaningar som industrier står 

inför med att uppfylla de ökande kraven på hållbarhet. Detta genom att Quartzene 

effektiv bidrar till Energibesparingar, mindre materialförbrukning och bättre 

prestanda. 

Det råder inga tvivel om att det finns en stor potentiell marknad för denna typ av 

produkt givet dess mångsidiga egenskaper, särskilt till ett mer attraktivt pris. 

Med ett stort antal projekt ute finns möjligheten att försäljningen tar fart redan 

under innevarande år. Vi har dock fortsatt valt att vara försiktiga då det handlar om 

långa försäljningsprocesser. Vi ser en större ökning under 2020 då vi tror att 

omsättningen kan nå nästan 50 miljoner kronor.  

Vad är Aerogel?  
Processen bakom aerogel upptäcktes redan 1931 av den amerikanska 

vetenskapsmannen Steven Kistler. Aerogeler är material med mycket låg densitet 

och hög porositet. Endast 1 - 15 procent av volymen består av ett fast material 

medan resten består av den omgivande gasen eller av vakuum.  

Ursprungligen tillverkas aerogeler genom en metod som kallas sol-gel-metoden. 

De vanligaste beståndsdelarna är silikatmaterial men även olika plastpolymer, kol 

eller metalloxider kan användas som utgångsmaterial. Aerogeler är bland de 

lättaste materialen på marknaden men har ändå goda mekaniska egenskaper. De 

kan generellt bära stora trycklaster men är i stort ett skört material. Porerna är 

typiskt av storleken om några tiotals nanometer. Aerogeler är ett 
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överlägset isolerings- och filtreringsmaterial med både befintliga och potentiella 

tillämpningar inom ett brett spektrum av branscher och produkter.  

Kortfattat fungerar den ursprungliga sol-gel-processen så här: Utgångsmaterialet 

är en sol (en kolloidal blandning av fasta partiklar finfördelade i vätska) som 

polymeriseras till en gel. Därefter avdunstas lösningsmedlet ovanför dess kritiska 

tryck och temperatur för att undvika krympning som normalt sker i sol-gel 

processen. Krympningen leder till att porerna kollapsar genom kapillärkrafter och 

därmed förloras de önskade materialegenskaperna. 

Kort om Quartzene® 
Svenska Aerogel AB har sedan starten år 2000 utvecklat materialet Quartzene® 

vilket är en vidareutveckling av materialet aerogel. Quartzene® kan betecknas 

som nästa generation av materialet, som har funnits sedan 1930 talet. 

Egenskaperna hos aerogeler är både hyllade och oomtvistade men har hämmats 

av en prisbild, som har gjort att de i stor utsträckning har använts där prestandan 

och inte kostnaden har varit primär. Amerikanska NASA har till exempel varit en 

sådan användare av aerogeler. 

Bolagets patenterade process ger möjligheter till såväl hydrofoba 

(vattenavstötande) och hydrofila (vattenabsorberande) kvalitéer, vilket skiljer 

Svenska Aerogel från andra aktörer på marknaden. Många av processerna för de 

andra versionerna av aerogeler eller xerogeler har testats på ett omfattande sätt, 

men är både dyra och har större miljöpåverkan. En av de huvudsakliga faktorerna 

bakom de höga tillverkningskostnaderna för dessa processer är superkritisk 

torkning. Det som Svenska Aerogel har gjort är att de har utvecklat en alternativ 

väg för att få fram deras produkt Quartzene® med liknande egenskaper som 

andra aerogeler. Bolagets lösning är att använda kiselkällor som ger lägre 

kostnader jämfört med andra processer samt en annan torkmetod som 

tillsammans ger en mer miljövänlig och kostnadseffektiv process. Processen går 

förenklat till så att alkalisilikat blandas med en saltlösning, varvid partiklar av silikat 

bildas och växer till. Det utfällda silikatet tvättas och torkas. Beroende på val av salt 

erhålls olika strukturer och därmed egenskaper i det torkade materialet. Genom 

processens utformning kan Quartzene® modifieras genom inblandning av olika 

kemikalier i ett mellansteg, vilket öppnar för helt nya materialfunktioner. Ett 

exempel är inblandning av s.k. fångstkemikalier, som förbättrar upptag av specifika 

ämnen inom filtrering. 

En av de stora förändringarna jämfört med tidigare processer är den stora 

sänkningen av energiförbrukningen som är möjlig genom torkningsmetoden som 

används. Metoden som kallas ”Ambient Pressure Drying” eller APD. ADP 

använder höga lufthastigheter vilket ger två effekter. Den första är att den ger en 

malande effekt på materialet vilket gör partiklarna väldigt små (mindre än 20 

mikrometer) samt att lufthastigheten och partiklarnas storlek gör torkningen snabb 

och effektiv. Enligt en case studie gjord av sciencedirect kan energiförbrukningen 

komma att sänkas med mellan 70 och 90 procent i jämförelse med tidigare 

metoder. I samma studie har man kommit till slutsatsen att den vattenbaserade 

kemiprocessen och torkningsmetoden gör materialet ytterst lämplig för industriell 

tillverkning i stor skala.   
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Användningsområdena kan mångdubblas då det blir ekonomiskt försvarbart att 

använda denna lösning mot tidigare lösningar. Svenska Aerogel har lämnat 

utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag. Master Pilot Plant i 

Gävle kommer att göra det möjligt att leverera enligt kunderna önskemål.  

Produktionsanläggningen i Gävle kommer att skalas från nuvarande 

produktionskapacitet till att uppnå 225 ton i årstakt mot slutet av 2019. Då 

produktionskapaciteten är uppbyggd som ett modultänk med i nuläget steg om 

225 ton per modul, vilket kommer ge möjlighet att skala upp när efterfrågan 

infinner sig. Bolaget har nu även gått över på flerskiftsbemanning vilket indikerar 

att förberedelserna för ökad produktion löper på enligt plan. Ledtiden för varje 

upprampning ligger på cirka sex månader enligt vår bedömning. 

MPP2019 (Master Pilot Plant) 

 

Källa: SVAAB, Carlsquare 

 

Tanken är att bolaget så småningom ska ha en kapacitet att åtminstone producera 

4000 ton av materialet när efterfrågan finns. Detta även om de moduler som finns 

med i nuvarande plan (MPP2019) sträcker sig till 225 ton*4=900 ton, 1000 ton per 

år efter optimering.  
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Quartzene® processen  

 

Källa: Carlsquare 

Risker 
Det finns konkurrerande produkter på marknaden, däribland andra aerogeler. De 

existerande produkterna som används för närvarande har ofta funnits länge på 

marknaden. De är därmed ofta etablerade både till funktion och varumärke. Risken 

är att dessa fortsatt kan komma att konkurrera givet försäljningsorganisationer och 

hävd. Detta trots att funktionen inte är likvärdig samt att priset för Quartzene® 

kommer att bli avsevärt mer konkurrenskraftigt. 

I nuläget finns det vad vi kan bedöma inte någon produkt på marknaden inom 

aerogeler som kan konkurrera i prestanda och pris. Det finns alltid en risk att andra 

större aktörer bestämmer sig för att inleda utveckling av en liknade produkt även 

om Quartzene® är patentskyddad. Patentet täcker applikation, produkt och 

produktion. De ger ett visst skydd även om tex produktionspatent är svåra att ge 

ett fullgott skydd.  

Det är i nuläget svårt att bedöma den kommersiella bärigheten för produkten även 

om det kommer små positiva signaler som nu senast från Ekomarine AB för 

inblandning av Quartzene för miljötrygg båtfärg. Enligt bolaget är omdömena 

positiva bland de projekt som är ute vilket gör att de ser positivt på möjligheterna. 

Det är tyvärr så ibland att även den bästa produkten av olika skäl inte får 

genomslag på marknaden och innan några större order tillkännages kvarstår den 

risken. 
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Bolaget har ännu en marginell omsättning. Utsikterna är svårbedömda även om 

det finns en stor potential. Då bolaget investerar i sin organisation, både genom 

produktionskapacitet samt personal kräver det kapital. Bolagets kassaflöde är 

därför negativt och kommer att vara så fram tills omsättningen tar fart. Genom den 

nu genomförda emissionen på 21,3 miljoner kronor inklusive kostnader för 

emissionens genomförande så säkerställer bolaget rörelseutrymme och 

investeringen i den livsviktiga produktionslinan. Intressant var att emissionen 

övertecknades något vilket indikerar en positiv syn på bolagets framtid från 

ägarnas sida.  

Prognoser och värdering 
Svenska Aerogel går nu från att vara ett utvecklingsbolag till att kommersialisera 

sina produkter. Bolaget har skalat upp sin produktionslina och utrymme finns att 

expandera upp till 4000 ton i befintlig lokastruktur. Som vi diskuterat i vår tidigare 

analys bedömde vi det som relativt enkelt att skala upp till större volym, vilket nu 

sker i MPP2019 projektet. De volymer bolaget för närvarande ser är till stor del test 

volymer till alla de utestående projekt som de har. Det finns över 200 utestående 

projekt med varierande nivå på eventuell framtida volym. 

Det är viktigt att komma ihåg att de stora kunderna/tillverkarna har långa ledtider 

när det gäller att komma ut med nya produkter. Det kan ta mellan ett till två år 

innan en ny produkt blir klar. Detta gör att det är mest troligt att det kommer att 

vara de mindre och mer snabbfotade aktörerna som först anammar Svenska 

Aerogels nya och omdanande produkt. Att de mindre kunderna är först är även det 

en fördel när produktionskapaciteten behöver skalas upp i takt med att order 

strömmar in. De större kunderna kan ha krav på ett antal ton i ledig kapacitet finns 

för att lägga order hos bolaget. De kan även ställa andra krav som kan ta tid att 

tillgodose. 

Det är klart att prognoser i detta läge är något osäkra även givet att det finns 

många utestående projekt. Vi bedömer att det är troligt att det kommer in någon 

större order mot slutet av 2019 samt ett antal mindre under 2019. 

En referens rörande vart bruttomarginalen kan hamna är konkurrenter Aspen 

Aerogel. Aspen omsätter drygt 1 miljarder kronor och har en bruttomarginal på 17 

procent. Aspen Aerogel har vad vi tror en avsevärt högre råmaterial- och 

tillverkningskostnad för sina produkter än vad Svenska Aerogel kommer att ha. Vi 

tror att givet den lägre totala tillverkningskostnaden kommer bruttomarginalen för 

Svenska Aerogel att bli avsevärt högre. Bruttomarginalen lär hamna någonstans 

runt 50 procent när produktionskapaciteten är utbyggd och ligger över 225 ton per 

år. 

Det är givet att prognoserna i detta läge är något osäkra. Vad vi vet är att bolaget 

har en större mängd projekt och samarbeten ute hos kund. Hur många och till vilka 

volymer som dessa projekt/tester eventuellt blir order är ännu bara våra 

bedömningar i möjligaste mån.  
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Omsättnings- och resultatprognos Bas scenariot  

 

Källa: Carlsquare 

 

Vi räknar som tidigare indikerat med att någon större men även mindre order 

kommer in under 2019, vilket inte har ändrats i samband med rapporten för det 

första kvartalet 2019. Vidare att bolaget under 2020 får en bättre fart på 

försäljningen. Produktionskapaciteten kommer gradvis att öka, delvis som en följd 

av order men även för att det är viktigt att visa på produktionskapacitet gentemot 

större kunder för att få till order. Det kommer nu gradvis att ske genom MPP2019.  

Värderingsansats 
Vi har i sedvanlig ordning modellerat med olika scenarion i vår kassflödesmodell. I 

vårt basscenario har vi modellerat med det scenario som vi anser är mest 

sannolikt. Vi har räknat med att det under 2019 kommer komma in ett antal order 

av olika storlekar och att produktionskapaciteten har vi nu ökat till 225 (100) ton 

per år i årstakt mot slutet av året. Vi har räknat med att 77 ton kommer att 

produceras och säljas. Det kommer att ge en intäkt på drygt 13,4 miljoner kronor 

år 2019, vilket är en liten nedjustering från tidigare främst hänförligt till 

valutaeffekter. Vi har sedan modellerat med att ett större genomslag på 

marknaden inträffar 2020, vilket borde vara den tid de större aktörerna behöver för 

att utvärdera produkten om de har fått tillgång till densamma under 2017/2018. 

Detta ger även bolaget tid till att bygga upp produktionskapaciteten.  

Dessa prognoser är förstås i detta läge osäkra. En större order redan under 2019 

skulle kunna komma att ge ett stort genomslag precis som att en avvaktande 

hållning från kunderna skulle ge negativa effekter. Vi räknade tidigare med att 

bolaget behövde ta in mer pengar mot slutet av 2019 för att fortsätta att finansiera 

tillväxten. Dock har planerna för att öka takten på utbyggnaden påskyndats under 

den nya vd och då behövs kapital tillföras i ett tidigare skede, vilket nu har skett. 

Om våra prognoser överträffas ordentligt som till exempel att en större order 

kommer redan under 2019, ändrar det förstås behovet av eventuellt ytterligare 

kapital. 
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I våra mer optimistiska (bull) och defensiva (bear) scenarion har vi räknat med 50 

procents högre/lägre omsättning under prognosperioden 2019 – 2027. Vi får 

därför fram ett värde per aktie i vårt basscenario på 5,1 (4,8) kronor per aktie. I 

bearscenariot blir värdet per aktie 2,0 (1,9) kronor per aktie och i bullscenariot 

11,0 (10,7) kronor per aktie.  

DCF – Bas scenario 

                      

mnkr 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P TV 

Omsättning 13 46 68 110 148 186 229 273 313 324 

Rörelseresultat -26 -16 -9 2 14 28 43 62 75 76 

Rörelsemarginal % n.m. n.m. n.m. 1,9% 9,3% 15,1% 18,7% 22,6% 23,9% 23,4% 

Fria Kassaflöden (FCF) -31 -13 -11 -5 7 30 58 36 42 55 

                      

Nuvärde kassaflöde 25                   

Nuvärde, restvärde 195                   

Rörelsevärde 220                   

Nettoskuld 6                   

Summa värde eget kapital 226                   

Antal aktier (miljoner) (just emission) 45                   

Motiverat pris per aktie 5,1                   

Källa: Carlsquare 

 

Det tål att poängteras att det är hög risk i prognoserna då ingen historik finns. 

Bolaget har precis kommit in i kommersialiseringsfasen vilket gör osäkerheten stor 

både på upp och nedsidan. 

DCF värdering tre scenarion 

        

  BEAR BASE BULL 

Försäljning 2027P 200 313 469 

wacc 12,1% 12,2% 12,1% 

CAGR, 2019P - 2027E 40,3% 48,3% 56,0% 

Tillväxt, evighet 1,0% 1,5% 2,0% 

Rörelsevärde (EV) 116 220 492 

Restvärde, % 156% 89% 71% 

Kassa, Dec-2019 1,0 24,8 22,9 

Räntebärande skulder, Dec-2019 27 18 10 

Aktievärde 90 226 490 

Antal aktier, miljoner 44,7 44,7 44,7 

Motiverat värde per aktie, SEK 2,0 5,1 11,0 

Källa: Carlsquare 
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.com, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

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 Carlsquare. Carlsquare 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 Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Mats Hyttinge äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

http://www.carlsquare.com/

