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UPPDRAGSANALYS 

Första avtal signerat och 

momentum ökar  

Avtal färdigt med värde upp till 413 miljoner kronor 

Under april annonserade bolaget att man nått ett avtal med Glencore 

Merafe avseende en energiomvandlingstjänst. Avtalet innebär install-

ation av 25 PWR BLOK-enheter på ferrokromsmältverket Lion i Syd-

afrikan, med ett uppskattat värde på upp till 413 miljoner kronor. Av-

talet kommer cirka 9 månader efter avsiktsförklaringen underteckna-

des och leveransen beräknas påbörjas under 2022. Upplägget i avtalet 

innebär att ett särskilt dotterbolag kommer upprättas för driften och 

ägandet av enheterna, med en initial löptid på avtalet på 8 år från 

kommersiell driftsättning. Detta kan därtill förlängas ytterligare 7 år. 

Avtalet har stort signalvärde då Lion smältverket utgör det största 

smältverket i världen. Affären utgör också en viktig milstolpe i bola-

gets historia, där man nu nått sitt första skarpa kommersiella avtal.  

Geografisk expansion påbörjad  

En annan noterbar nyhet under kvartalet har varit avsiktsförkla-

ringen som bolaget ingått med SMS Group gällande en pilotinstallat-

ion av en PWR BLOK-enhet i Spanien. SMS Group utgör en världsle-

dande företagsgrupp inom anläggningskonstruktion och maskintek-

nik inom stål- och aluminiumindustrin. Detta innebär därmed att bo-

laget knytit till sig en partner med närvaro inom stora delar av den 

globala metallindustrin. Swedish Stirling expanderar därmed fokuset 

och kännedomen om bolagets teknik väntas öka utanför den sydafri-

kanska ferrokromindustrin. Vidare så bekräftar avtalet nästa geogra-

fiska marknad, Europa, och har potential att uppvisa att detta inte 

endast är en sydafrikansk affärsmodell.  

Planer om begynnande volymproduktion kvarstår 

I slutet av 2021 väntas de första serietillverkare PWR BLOK-enhet-

erna skeppas, en plan som kvarstår efter det första kvartalet. Bolaget 

uppger att arbetet pågår med att anpassa distributionskedjan för 

större leveranser. Kapaciteten för långtidstester i produktionen i 

Sibbhult ökas också parallellt med att utvecklingen intensifieras av 

första versionen av den nya generationen PWR BLOK. Sammantaget 

verkar momentum öka, vilket även är tydligt i Sydafrika. Bolaget upp-

ger att dialogerna med andra kunder på marknaden fortskrider väl 

och i mars genomfördes den formella invigningen av pilotinstallat-

ionen hos TC Smelter. Medverkade gjorde vd för Samancore Chrome 

i Sydafrika, Desmond McManus, samt Sveriges ambassadör Håkan 

Juholt. Den starka ställningen i Sydafrika befästs, vilket vi snabbt fick 

bevis för i form av påskrivna avtalet med Glencore.  
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021P 2022P

Intäkter 44,5 53,0 55,0 90,0

 - varav nettoomsättning 0,6 0,4 0,0 50,0

Rörelseres. (ebit) -100,9 -23 -44 -38

Nettoresultat -127 -72,9 -69 -58

Vinst per aktie -1,13 kr -0,65 kr -0,61 kr -0,51 kr

Omsättningstillväxt - 19,1% 3,8% 63,6%

Rörelsemarginal -227% -43,4% -80,0% -41,7%

Vinstmarginal -285% -138% -125% -64%

P/E-tal -16,4 -28,5 -30,1 -36,2

EV/ebit -20,3 -89,0 -46,5 -54,6

P/S-tal 46,7 39,2 37,8 23,1

EV/omsättning 45,98 38,61 37,20 22,74
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Investeringstes 

Levererar på alla fokusområden 

Bolaget satte tre huvudsakliga fokusområden inför 2021: kommersi-

ell utrullning i Sydafrika, lansering på nya marknader och påbörjad 

volymproduktion. Efter första kvartalet är det uppenbart att bolaget 

följer affärsplanen väl, där kvartalsrapporten innehåller nyheter om 

samtliga punkter. Swedish Stirling är nu allt närmare större kommer-

siell utrullning, Europa har bekräftats som nästa geografiska mark-

nad samt volymproduktionen fortskrider enligt plan. Den starka star-

ten på året bådar väl och förhoppningen är nu att ytterligare skarpa 

avtal kommer tillkännages kommande månaderna.  

Fortsatt stark kassaposition 

Siffrorna för första kvartalet innehåller i stort inga överraskningar. 

Totala kostnader uppgår till 23,7 miljoner kronor (21,5) och bolaget 

rapporterar ett resultat för perioden på -14,7 miljoner kronor (-12). 

Bolaget rapporterar fortsatt ingen nettoomsättning och intäkterna 

består helt av aktiverat arbete för egen räkning på 18,6 miljoner kro-

nor (18,5). Kassaflödet för kvartalet uppgår till -33,6 miljoner kronor 

och bolaget lämnar därmed kvartalet med en kassa på 108 miljoner 

kronor. Bolaget ser därmed väl kapitaliserat ut en period framöver 

och ytterligare kapitalanskaffning kan bli aktuellt mot slutet av året 

eller i början av nästa år. Detta sammanfaller med större volymutrull-

ningar och ökad kommersiell aktivitet.  

Justerar estimaten något  

Vi håller i stort fast vid tidigare satta estimat men gör vissa justeringar 

i när nettoomsättningen börjar komma in. Vi skjuter på nettoomsätt-

ningen från innevarande år till nästa men justerar samtidigt också 

upp den långsiktiga potentialen. Detta genomförs del genom ett högre 

antal levererade enheter samt genom att den förväntade snittintäkten 

per enhet sätts något högre. Detta innebär att vi 2022 väntar oss en 

nettoomsättning kring 50 miljoner som kommer öka till 380 miljoner 

kronor 2024.  

Allt närmare genombrottet  

Att första avtalet nu är uppnått bör kunna ge tydliga följdeffekter och 

vi ser fram emot att följa utvecklingen under året. Till följd av högre 

prognostiserad omsättning kommande år justerar vi vårt motiverade 

värde från 23–25 kronor till 26–28, på 12–18 månader sikt. Detta 

baseras på en DCF-värdering med 12 procents diskonteringsränta 

och en genomsnittlig tillväxt på 40 procent från 2021 och framåt. 

Tydliga triggers närmaste tiden ser vi i ytterligare avtal i Sydafrika och 

fortsatt breddad geografisk exponering. Ledningen framhåller i rap-

porten den potential teknologin har även inom exempelvis vätgas, ett 

område som kan öka tillväxtutsikerna markant på sikt.  

Vänder till vinst 2024 
Resultat 2020-2024P, i miljoner kronor    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Begynnande volymleveranser 
Prognos för antal levererade PWR BLOK enheter, 2021–2025.  

 

Källa: Analysguiden  

Kraftigt tillväxt kommande år 
Nettoomsättning, 2022–2024, i miljoner kronor.  
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Kort om Swedish Stirling  

Swedish Stirling (bolaget) grundades år 2008 av nuvarande Vd Gun-

nar Larsson och är ett svensk miljöteknikbolag med huvudkontor i 

Göteborg. Bolagets teknologi är baserat på stirlingmotorn, en tek-

nologi med anor från 1800-talet. Genom en evig licens från båtvarvet 

Kockums på deras högeffektiva stirlingmotor har bolaget utvecklat 

produkten PWR BLOK. PWR BLOK säljs för närvarande till ferrokro-

mindustrin i Sydafrika, där den används för att ta vara på värmen från 

gasfacklingen och omvandla den till elektricitet. PWR BLOK får både 

ekonomiska och ekologiska fördelar för kunden, då elektricitet i 

många fall är metallindustrins största kostnader. Vidare möjliggör 

teknologin stora minskningar i utsläpp av koldioxid, då den tar vara 

på befintlig energi och därmed mins kar elförbrukningen som helhet. 

Bolaget grundades under namnet Ripasso Energy. Det initiala fokuset 

var på solparaboler med stirlingmotorer men bolaget började inleda 

studier på användning inom restgaser redan 2015. 2016 börsintrodu-

ceras bolaget på NGM Nordic-MTF och året därpå även i Tyskland på 

Börse Stuttgart. Bolaget är sedan den 6 november i år noterat på First 

North Stockholm.    

Bolaget har nått ett antal större avtal med flera av de ledande 

ferrokromproducenterna i Sydafrika. Totalt har bolaget med Saman-

core, Glencore och Richard Bay Alloys avsiktsförklaringar på totalt 

241 PWR BLOK enheter, vilket med ett uppskattat försäljningspris på 

8 miljoner kronor per enhet innebär affärer i miljardstorleken. Med 

dessa avtal har bolaget redan 3 år efter etableringen av produkten nått 

avsiktsförklaringar motsvarade nästan halva den Sydafrikanska 

marknaden. 

Swedish Stirling leds idag av grundare och Vd Gunnar Larsson. Gun-

nar har en civilingenjör utbildning från Chalmers och har stor tidigare 

erfarenhet som företagsledare. Han kommer senast som Vd för 

skeppsvarvet Kockums och var innan det divisionschef på Ericsson. 

Gunnar Larsson innehar 2 miljoner aktier i bolaget, vilket motsvarar 

strax under 2,5 procent av kapital och röster. Inom resten av led-

ningen återfinns bred erfarenhet av företagande och ett stort tekniskt 

kunnande. Ordförande är sedan 2015 Sven Sahle, vars ägande uppgår 

genom bolag till 33,48 procent. Tillsammans med de andra storä-

gande styrelseledamöterna Andreas Ahlström och Erik Wigertz kon-

trollerar styrelsen genom bolag långt över 50 procent av bolaget. Un-

der 2020 valdes även Carina Andersson in som styrelseledamot i bo-

laget. Hon har en gedigen bakgrund inom svensk metallindustri och 

har bland annat innehavt ledande positioner i bolag som Sandvik, 

Ramnäs Bruk och Fagersta. Hon har därtill bred erfarenhet från sty-

relseuppdrag från en mängd olika industri- och metallföretag.  

Tar vara på outnyttjad energi  
Bolagets PWR BLOK teknologi använder restgaser från metall-

industrin för att generera elektricitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Bolaget  

Motsvarar elen från 700 hushåll 
En PWR BLOK enhet har en årlig nettoeffekt på 3500 MWh, 

vilket motsvarar cirka elförbrukningen av 700 hushåll på års-

basis.  

 

Källa: Bolaget 

Effektivaste minskningen i CO2 
Lloyds Register har bekräftat att varje investerad krona i PWR 

BLOK i Sydafrika ger en koldioxidbesparing på 0,51kg, vida 

överstigande något annat tillämpligt energislag.  

 

Källa: Bolaget  
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Teknologi och produkt  

Swedish Stirlings huvudsakliga teknologi är stirlingmotorn, en tek-

nologi med långa anor. Stirlingmotorn är en värmemotor där man ut-

nyttjar temperaturskillnader för att skapa en mekanisk rörelse. Detta 

åstadkoms genom att man värmer och kyler olika delar av en behål-

lare, vilket gör att gasen i behållaren expanderar och kontraherar. 

Denna volymförändring leder i sin tur till att en kolv rör sig fram och 

tillbaka, vilket kan användas för att exempelvis driva en generator. 

Stirlingmotorn uppfanns redan tidigt 1800-tal men dess användning 

har hittills varit relativt begränsad. Motorn används idag i bland an-

nat vissa solkraftverk samt inom bland annat den svenska ubåtsflot-

tan.  

Baserat på stirlingteknologin har Swedish Stirling utvecklat produk-

ten PWR BLOK 400-F – en containerbaserad stirlingmotor för indu-

strin. Teknologin är baserad på en evighetslicens som bolaget erhållit 

från försvarsvarvet Kockums på deras världsledande stirlingmotor 

vilket har vidareutvecklats för industrins behov. PWR BLOK använ-

der restgaserna från industriella tillverkningsprocesser som värme 

för att sedan producera elektricitet. Detta möjliggör energibespa-

ringar, stora kostnadsreduceringar samt minskning av koldioxidut-

släppen.  De 14 stirlingmotorerna levererar en sammanlagd nettoef-

fekt på 400 kW. 

Cointainerlösningen innebär att enheten är flyttbar och relativt enkel 

att installera. Den installeras i närhet av exempelvis masugnen och 

istället för att restgaserna facklas i en större låga så leder bolaget rest-

gaserna direkt till PWR BLOK:et där 14 mindre gasfacklor brinner 

mot stirlingmotorerna inuti containern. Elektricitet genereras sedan 

genom de anslutna generatorerna i containern och kan matas tillbaka 

direkt till masugnen. PWR BLOK har en livslängd på minst 25 år och 

gasen inuti cylinder är en arbetsgas som inte behöver fyllas på under 

tiden. Den främsta styrkan med PWR BLOK teknologin är dock den 

höga energieffektiviteten och låga elektricitetskostnaden den åstad-

kommer. Swedish Stirling har i tester i Sydafrika uppvisat elprodukt-

ion till ett jämförelsepris på 21 öre /kWh, med hjälp av restgaser från 

ferrokromindustrin. Detta innebär 44 procent lägre kostnad är geo-

termisk producerad el, som framhålls av Annual Energy Outlook 

2019 som den näst billigaste energikällan. Den låga energikostnaden 

har också bekräftats av Lloyds register. Jämför man energikostnaden 

med sol och vind så är dessa källor minst dubbelt så dyra per kWh. 

Lloyds Register bekräftar även att PWR BLOK ger större koldioxidbe-

sparingar per investerad krona än något annat energislag.  

 

Motor med överlägsen effektivitet 
Bolaget har uppnått en effektivitet på 32 procent i omvandling 

från värme till elektricitet, vilket vida överstiger konkurrenter.  

 

Källa: Bolaget  

Används i svenska ubåtar  
Stirlingmotorn används idag omfattande bland den svenska 

ubåtsflottan.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget, Försvarsmakten 

 

Teknologi med anor från 1800-talet 
Stirlingmotorn uppfanns först av Robert Stirling i mitten på 

1800-talet.  

 

Källa: Bolaget  
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Marknad 

De många fördelar som stirlingmotorn har gentemot andra tradition-

ella motorer gör den särskilt lämpad som ett miljövänligt alternativ 

för elproduktion. Enligt Internationella Energi-myndigheten (IEA) 

uppgick den globala elproduktionen år 2017 till 25 721 TWh, vilket 

motsvarar en 100 procent ökning sedan 1990-talet. Detta är ett behov 

som förväntas öka kommande årtiondena, med hela 37 procent fram 

till 2040. Den globala elproduktionen domineras än idag av kol och 

naturgas. Förnybara bränslekällor står dag för endast omkring 25 

procent av den globala elproduktionen, med vattenkraft som den 

mest framträdande energikällan. Till följd av de många negativa mil-

jöeffekterna av fossila bränslen läggs riktas allt mer uppmärksamhet 

mot förnybara alternativ. Behovet att ställa om energianvändningen 

till förnybara källor är särskilt uppenbart inom industrin. Enligt IEA 

utgör den industriella sektorn 2018 den största användaren av elekt-

ricitet i världen.  

Som ett led i att ställa om till mer hållbara energikällor har Swedish 

Stirling identifierat restgaser inom industrin som ett område med 

stor outnyttjad potential. Inom ett stort antal industrier och andra 

verksamheter finns tillverkningsprocesser som ger upphov till restga-

ser. Dessa restgaser eldas till stor del upp idag, i en process som kallas 

gasfackling eller fackling, där restgaserna medveten antänds. Enligt 

IEA stod gasfackling år 2018 för över 275 ton koldioxidutsläpp och 

ytterligare utsläpp till följd av den orena naturen av gasen. Myndig-

heten framhåller att gasfackling har minskat sedan 2003 men man är 

ännu långt ifrån att uppnå de högt ställda utsläppsmålen. Enligt upp-

gifter från OPEC så facklar oljeindustrin bort 145 miljarder kubikme-

ter gas årligen, vilket i energi motsvarar mer än hela Afrikas elkon-

sumtion. Metallindustrin som också är framträdande inom produkt-

ionen av restgaser är därtill extremt elintensiv. I Sydafrika så uppgår 

elektricitetskostnaderna till omkring en tredjedel av de totala kostna-

derna inom ferrokromindustrin.  

Swedish Stirling har hittills fokuserat huvudsakligen på den Sydafri-

kanska ferrokromindustrin. Detta har varit ett medvetet val av bola-

get, där man fokuserat på att etablera en stark närvaro på en marknad 

initialt för att sedan expandera till andra industrier och geografiska 

områden. Beaktandes den eventuella tvekan hos industriella aktörer 

inför ny, kapitalbindande teknologi så är detta ett mycket lämpligt val 

som skapar förtroende för tekniken och bolaget. Ferrokrom är en vik-

tig råvara som används vid tillverkningen av rostfritt stål. Ferrokrom 

är en ferrolegering, vilket innebär en legering mellan järn och metal-

len krom.  Ferrokromproduktionen är mycket energikrävande och 

omkring hälften av energin i processen omvandlas till restgas. Sydaf-

rika utgör en av världens största ferrokromtillverkare och står för om-

kring en tredjedel av den globala produktionen.  
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Risker 

Swedish Stirling står inför ett antal risker i närtid och långsiktigt. I 

dagsläget är all affärsverksamhet centrerad till den sydafrikanska 

ferrokrommarknaden. Detta gör bolaget beroende av en avgränsad 

marknad och exponerar bolaget mot valutarisk. Ingen valutasäkring 

sker i dagsläget och detta har därmed potential att ge upphov till kurs-

förluster. En snabb, fokuserad expansion till ytterligare marknader 

kommer att sänka risken och bevisa för investerare att större pot-

ential finns. Här har bolaget tagit ett första steg under kvartalet ge-

nom avtalet med SMS Group och vi ser fram emot ytterligare avtal 

inom Europa. Finansiering ser i dagsläget inte ut som ett problem för 

bolaget, med en kassa som vid slutet av perioden uppgår till hela 108 

miljoner kronor. Givet kassaflödet under första kvartalet står bolaget 

stabilt åtminstone ett par kvartal framöver ingen ytterligare finansie-

ring kommer bli aktuellt. Bolaget har en stark ägarbild och institut-

ionellt intresse vilket dämpar finansieringsrisken och risken för 

större utspädningar i närtid. Coronapandemin har hittills haft relativt 

begränsad påverkan på bolaget och Sydafrika håller successivt på att 

öppnas upp. Bolaget håller för närvarande på med att slutverifiera 

och testa inför kommande volym och serieproduktion, som kommer 

inledas under slutet av året. Bolaget har tydligt bevisat sin förmåga 

att nå viktiga ordrar och avtal och mycket hänger nu på en smidig och 

snabb leverans av större volymer av PWR BLOK. Detta kommer även 

fungera som en katalysator in till andra branscher och marknader, då 

framgångsrika volymleveranser kommer öka förtroendet för bolaget. 
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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 inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats 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. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner 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  

 


