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En stark orderbok och en extremt låg värdering 
H&D Wireless intäkter i kv1 2022 blev ca 27 procent lägre än vår prognos. 
Samtidigt överskred bolagets orderbok 10 miljoner kronor. Den största poten-
tialen finns i ett blivande samarbetsavtal med en industriell partner som po-
tentiellt är värt minst 200 miljoner kronor i framtida intäkter. H&D Wireless är 
dock i behov av finansiering i samband med det. En jämförande värdering vi-
sar att andra svenska IoT-bolag idag värderas 3-5 ggr högre än H&D Wireless.  
 

Bra position på växande IoT-marknad 
H&D Wireless erbjuder sina kunder skräddasydda lösningar inom IoT och automatise-
ring. Fokus ligger på RTLS-lösningen GEPS™ men också på MES-tjänster Casat™. Inom 
industrin effektiviserar lösningarna processflöden, vilket reducerar kostnader och kapi-
talbindning samt påskyndar produktion och ökar kvaliteteten. Genom etablerade sam-
arbeten med bland annat Volvo och Scania samt med distributörer som Avnet är H&D 
Wireless väl positionerade på en marknad med hög förväntad tillväxt. 
 

Stark orderbok 
H&D Wireless rapporterade ca 3,7 miljoner kronor i nettoomsättning i kv1/2022, jämfört 
med 5,1 miljoner kronor som var vår prognos före rapporten. Resultatet efter finans-
netto blev minus 10,3 miljoner kronor jämfört med vårt estimat om minus 5,9 miljoner 
kronor. Förutom lägre intäkter förklaras avvikelsen av inget aktiverat arbete på intäkts-
sidan samt väsentligt högre avskrivningar än vår prognos.  

Samtidigt passerade H&D Wireless 10 miljoner kronor i orderstock och levererade under 
första kvartalet 2022 till sina industriella kunder som t.ex. Atlas Copco, Ericsson, Scania 
och Volvo. Antalet industriella kunder som kan beställa GEPS i kommersiell fullska-
ledrift har ökat efter flera genomförda pilotprojekt. H&D Wireless kommer att höja sina 
priser från och med andra kvartalet 2022 för att kompensera sig för prishöjningar på 
komponenter och energi.  

H&D Wireless har bolagiserat sina fyra produktlinjer och förhandlar om ny finansiering 
främst en större industriell partner.  Förändringarna kan innebära att H&D Wireless blir 
mer av ett holdingbolag framöver. Bolaget behöver trots en nyligen genomförd företrä-
desemission lösa sin finansiering för det kommande året. En del av detta lär komma 
som en följd av det nya samarbetsavtalet med den industriella partnern. Vi bedömer att 
bolaget kommer att behöva låna 35 miljoner kronor senare under 2022 för att täcka 
verksamhetens kapitalbehov innan ett break-even resultat nås under kv4/2023. 

Ny riktkurs 0,49 kronor per aktie i Bas-scenariot  
Vi höjer våra intäkts- och resultatprognoser framförallt avseende 2023-2025 mot bak-
grund av den potential vi ser i det väntade samarbetsavtalet med den industriella part-
nern. Vår nya riktkurs blir 0,49 kronor per aktie i Bas-scenariot jämfört med tidigare 0,35 
kronor per aktie. Riktkursen varierar från 0,14 kronor per aktie i vårt Bear-scenario (tidi-
gare 0,19 kronor per aktie) till 0,90 kronor per aktie i ett Bull-scenario (tidigare 0,51 kro-
nor per aktie).  

En jämförande värdering mellan H&D Wireless och tio andra svenska IoT-bolag visar att 
ett börsvärde omkring vårt Bull-scenario bara skulle innebära att H&D Wireless-aktien 
handlas i paritet med jämförelsegruppen. 

Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 

Nettoomsättning 20,3 16,0 13,4 27,7 85,8 167,1 

Totala intäkter 31,5 23,0 16,7 29,2 87,8 169,5 

EBITDA -33,1 -23,3 -23,1 -21,2 8,2 49,3 

EBIT -37,1 -26,4 -26,9 -34,9 -6,8 32,7 

Just. EBIT -48,3 -33,5 -30,2 -36,4 -8,8 30,3 

Vinst per aktie -0,83 -0,28 -0,15 -0,16 -0,05 0,11 

Tillväxt, nettoomsättning 310% -27% -28% 75% 201% 93% 

EBITDA-marginal neg. neg. neg. neg. neg. 18% 

EBIT-marginal neg. neg. neg. neg. neg. 20% 

EV/Sales 2,8x 3,4x 3,5x 1,6x 0,5x 0,3x 

EV/EBIT neg. neg. neg. neg. neg. 1,4x 

P/E n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. -4,4x 

P/BV 0,9x 1,1x 0,8x 2,0x 3,6x 1,2x 

     

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Utfall och kommentarer på första kvartalet 2022 
H&D Wireless rapporterar en fortsatt god orderingång från sina industrikunder. Resultatet i kv1/2022 
blev dock sämre än vår prognos. Företaget avser att kompensera prishöjningar på komponenter och 
energi med höjda priser på levererade produkter från och med andra kvartalet 2022. Det kan ge högre 
omsättning och ett bättre resultat. 
 

God orderingång, men lägre resultat än väntat 
Nettoomsättningen på ca 3,7 miljoner kronor blev 27 procent lägre än vår prognos 

(5,1 miljoner kronor). Bolaget redovisar inget aktiverat arbete för egen räkning 

detta kvartal, där vi hade estimerat ca 0,6 miljoner kronor.  

 

Avskrivningarna på 3,29 miljoner kronor var också väsentligt högre än vår prognos 

-0,97 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev som en följd av ovanstående 

minus 10,3 miljoner kronor jämfört med vår prognos om minus 5,9 miljoner kronor.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Utfall och prognos kv1, 2022 (MSEK) 
 

 Kv4 2021A Kv4 2021P Differens 

Nettoomsättning 3,741 5,096 -27% 

Aktiverat arbete 0,000 0,623 -100% 

Övriga rörelseintäkter 0,340 0,428 -21% 

Totala intäkter 4,081 6,147 -34% 

    
Kostnad sålda varor 0,000 0,000 n.m. 

Bruttoresultat 4,081 6,147 -34% 

    
Övriga externa kostnader -4,777 -4,417 8% 

Personalkostnader -6,043 -6,298 -4% 

Av- och nedskrivningar -3,290 -0,975 238% 

Övriga rörelsekostnader -0,199 -0,221 -10% 

Rörelseresultat efter avskrivningar -10,228 -5,763 -77% 

    
Resultatandel andelar koncernföretag 0,000 0,000 n.m. 

Finansnetto -0,106 -0,152 -30% 

Resultat efter finansnetto -10,334 -5,915                 -75% 

    
Skatt -0,014 0,000                   n.m. 

Periodens resultat -10,348 -5,915 -75% 

Hänförligt till minoritetsintresse 0,000 0,000 n.m. 

Hänförligt till moderbolaget -10,348 -5,915 -75% 

Vinst per stamaktie (kronor) -0,05 -0,03 n.m. 

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Bolaget passerade 10 miljoner kronor i orderstock under perioden. Leveranser på-

går till bl.a. Volvo Cars, Volvo Penta, Swegon, Parker, Scania, Ericsson och Avnet. 

Efter 31 mars 2022 har Avnet och Atlas Copco lagt beställningar på totalt 1,65 mil-

joner kronor. 

 

Den avsiktsförklaring (MoU) som slöts mellan ett större multinationellt bolag och 

H&D Wireless i december 2021 rörande H&D Wireless produkter och tjänster inom 

trådlös kommunikation väntas leda till ett färdigt avtal under andra kvartalet 2022. 

Förhandlingarna har dragit ut på tiden till följd bl.a. av teknisk utvärdering. Värdet 
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av samarbetsavtalet har angetts till  2 miljoner Euro initialt samt till 20–50 miljoner 

Euro inom tre till fem år. 

Företagets intäkts/kostnadstal har fallit tillbaka från 0,47 ggr under kv3 2021 till 

0,34 ggr under kv1 2022, där kostnadshöjningar på komponenter och energi har 

drabbat lönsamheten under det senaste kvartalet. Bolaget räknar med att höja pri-

serna under kv2/2022. Det kommer i så fall att höja omsättningen och förbättra 

bolagets resultat.  

 

Intäkts-/kostnadstal, kv2 2020-kv1 2022 
  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Marginaleffekterna på resultatet vid försäljning av enbart mjukvarulösningar är 

uppskattningsvis mellan 85 och 90 procent. Med hänsyn till att bolaget kommer 

att sälja en mix av mjuk- och hårdvara bedömer vi den genomsnittliga marginalef-

fekten på resultatet till mellan 40 och 45 procent.  

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital 

uppgick till minus 7,9 miljoner kronor och ligger ungefär på samma nivå som de 

närmast föregående kvartalen. Det vägs upp av en nyemission på 11,6 miljoner 

kronor som netto efter emissionskostnader dock endast gav knappt 9,0 miljoner 

kronor. Likvida medel ökade från 1,3 miljoner kronor per 31 december 2021 till 3,3 

miljoner den 31 mars 2022. Det finns en risk för att nya kapitalförstärkningar kom-

mer att behövas i närtid.  

 

På bolagsstämman den 26 april 2022 godkändes ett incitamentsprogram för de 

anställda att teckna totalt ca 13,1 miljoner teckningsoptioner. Om detta leder till 

att nyemitterade aktier i H&D Wireless kan det ge bolaget ett kassatillskott på ca 

5,7 miljoner kronor 26 maj-6 juni 2025. Lösenkursen är 0,439 kronor per aktie vid 

denna tidpunkt. 

 

Bolaget har bolagiserat sina produktlinjer. Detta innebär att förhandlingar kan pågå 

om en eller flera produktlinjer, i första hand med partners kring en finansiering av 

olika delar av verksamheten.  
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Nyheter första kvartalet samt 1–29 april 2022: 
 

▪ En företrädesemission på 11,6 miljoner kronor genomfördes under fjärde kvar-

talet 2021. Denna belastades samtidigt med emissionskostnader på ca 2,6 mil-

joner kronor. 

▪ Avnet (en distributör med olika dotterbolag) beställde moduler och support av 

H&D Wireless till ett totalt värde av 2,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet 

2021. 

▪ Volvo Cars inledde sin GEPS-satsning med en order värd 500 tusen kronor. 

▪ Scania förlängde sitt pilot-projekt vid fabriken i Södertälje för 250 tusen kronor. 

▪ JC Equipment beställde utveckling till ett ordervärde av 350 tusen kronor. 

▪ Haglunds lade en order på utveckling värd 150 tusen kronor. 

▪ Swegon förnyade sin licens på produktionsmjukvaran Casat till ett värde av 100 

tusen kronor. 

▪ Volvo och Parker-Hanifinn utökade sina Casat-licenser till ett värde av 150 re-

spektive 100 tusen kronor. 

▪ Under perioden 1-29 april beställde Avnet ytterligare IoT-moduler för totalt 1150 

tusen kronor till olika slutkunder.  

▪ Atlas Copco lade under samma period en order om utveckling till ett värde av 

500 tusen kronor. 
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Investment case 
H&D Wireless har långt gångna projekt med sin GEPS™-lösning hos flera större industriföretag, med en 
tyngdpunkt i den svenska fordonsindustrin med några genombrottsorder med GEPS hos Volvo och IoT-
moduler till Atlas Copco. Det väntade avtalet med ett multinationellt bolag innebär en ännu större poten-
tiell intäktskälla för H&D Wireless. Lönsamheten lär bli god givet återkommande mjukvaruintäkter med 
hög marginal. Samtidigt är risken hög och bolaget har ännu inte nått en resultatmässig break-even. I ett 
basscenario beräknar vi ett motiverat värde om 0,49 kronor per aktie (tidigare 0,35 kronor). 
 

IoT-lösningar för industrin 
H&D Wireless erbjuder sina kunder skräddarsydda lösningar inom IoT och automa-

tisering. Fokus ligger på RTLS-lösningen GEPS™ men också på MES-tjänster Ca-

sat™ som är en produktionsmjukvara. Inom industrin effektiviserar lösningarna 

processflöden, vilket reducerar kostnader och kapitalbindning samt påskyndar pro-

duktion och ökar kvaliteteten.  

 

Bolagets erbjudande består av mjukvaruapplikationer med analys och AI-funktion-

alitet samt hårdvara. Även konsulttjänster inom design, integration och underhåll 

ingår. Intäktsmodellen består av olika intäktsflöden där licensintäkter från mjuk-

vara har den högsta marginalen. Avtal brukar tecknas på två till fem år vilket ger 

återkommande intäkter. 

 

Griffin IoT är bolagets IoT plattform. Åkerstedts Fläktar och Scania inom lyftkranar 

har lagt beställningar. H&D Wireless erbjuder tjänsten Behovsstyrt underhåll. Grif-

fin IoT är plattformen som används till EU-projektet inom digitaliserad Hälsovård.  

 

Flera större referenskunder inom industri och transport 
I dag har H&D Wireless test- och pilotinstallationer hos ledande tillverkningsföretag 

som till exempel Scania enligt konceptet Industri 4.0. Det finns ytterligare offerter 

och testinstallationer hos andra inte namngivna större företag som t.ex. en för-

packningskoncern i Skåne. Därtill har H&D Wireless starka referenser från bussfö-

retaget Keolis. Den 13 januari 2022 meddelades att Volvo Personvagnar lagt en 

order på 0,5 miljoner kronor avseende H&D Wireless GEPS-lösning under en tre-

års-period. Detta får betraktas som en genombrottsorder mot industrikunder.  
 

H&D Wireless hoppas kunna växa tillsammans med sina internationella kunder ut-

anför Norden. Vid sidan av det har H&D Wireless börjat sälja sina lösningar via dis-

tributörer, där det första avtalet tecknades med Avnet Integrated som marknadsför 

och säljer mot europeiska kunder. Affärerna avser kunder som bolaget annars inte 

skulle ha nått. 

 

Konkurrensen på den växande marknaden för industriell digitalisering är ganska 

betydande. Utvecklingen mot digitaliserade fabriker har kommit en bit på väg i öv-

riga Europa och då främst i Tyskland. H&D Wireless har enligt vår bedömning en 

bra position i Norden. Försäljnings- och projekttiderna är långa, ibland över flera år 

med piloter vilket följs av POFs (Proof of Concept). Först därefter kan en kommer-

siell fullskaleleverans bli aktuell. 

 

H&D Wireless har nu bolagiserat sina produktlinjer i fyra olika divisioner: En med 

GEPS och Casat, en annan med Griffin IoT-moduler, en tredje med IoT Labs samt 

den fjärde bestående av mekanisk verkstad som utgörs av tidigare förvärvade 

Dalumverken   

Intäkterna utgörs av återkommande 
licensavgifter för applikations-mjuk-
varan med hög marginal.  
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Justerade prognoser 
Nedan till vänster visas den historiska utvecklingen för koncernens nettoomsätt-

ning 2018–2021 samt våra prognoser för 2022–2025. I vårt basscenario räknar vi 

med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 68 procent under perioden 2020–2025 

(tidigare tillväxtprognos var 56 procent). Som framgår av nettoomsättnings-pro-

gnosen för kv2-kv4 2022 nedan till höger, har vi sänkt omsättningsprognoserna 

något för kv2 och kv3/2022 men höjt omsättningsprognoserna från och med 

kv4/2022. Anledningen är att det nya kontraktet med den industriella partnern vän-

tas kommersialiseras i närtid med en större sannolikhet än tidigare. 

 

Nettoomsättning (MSEK), 2018-2025P   Nettoomsättning (MSEK), kv2-kv4 2022P 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Nedan visas historiska rörelseresultatet och rörelsemarginal samt våra prognoser 

för åren 2021–2025. Givet våra prognoser når H&D Wireless ett break-even resultat 

(före avskrivningar) i kv4/2023 och på helårsbasis år 2024. Vi räknar med att rörel-

semarginalen successivt förbättras för att nå 25 procent helåret 2025. 

 

EBIT och EBIT-marginal, 2018-2025P 
 

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Per 31 mars 2022 hade koncernen en kassa på 3,3 miljoner kronor och räntebä-

rande skulder på 3,9 miljoner kronor. Vi ser ett fortsatt behov för att finansiera verk-

samheten till dess att bolaget når ett break-even-resultat. Sannolikt kommer en 

viss finansiering att erhållas från den industriella partner där tidigare avsiktsförkla-

ring nu håller på att förhandlas om till ett färdigt avtal under kv2/2022. Vi har i vår 

finansiella modell antagit att H&D Wireless tar upp lån om totalt 35 miljoner kronor 

från industriella partners under kv2-kv4 2022. Lån som antas betalas tillbaka av 

bolaget under kv1-kv4 2025. 
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Värdering 
För att beräkna ett motiverat värde i ett basscenario har vi diskonterat framtida 

förväntade kassaflöden i vår DCF-modell. Vi har använt en diskonteringsränta om 

14,7 procent. Vi har använt de avkastningskrav som investerare i PwC:s riskpremi-

estudie 2021 har sagt sig ha. Som riskfri ränta använder vi avkastningen på en 

svensk statsobligation på 1,65 procent den 28 april 2022. 

 

Vi har antagit att bolaget kommer att börja betala skatt på sina vinster från år 2024. 

 

I bas-scenariot beräknar vi ett aktievärde för H&D Wireless om 113,1 miljoner kro-

nor. Det motiverade värdet blir då 0,49 kronor per aktie med hänsyn till antalet ak-

tier per 31 mars 2022 samt en beräknad genomsnittlig belåning om 30 miljoner 

kronor under prognosperioden 2022-2025. Denna nya riktkurs kan jämföras med 

0,35 kronor per aktie i vår senaste uppdatering den 28 februari 2022.  

 

DCF-värdering 
 

DCF värdering        Disk.ränta prognosperiod              Antaganden          

Nuvärde kassaflöde (UFCF) -85,1  Riskfri ränta, prognostiserad period 1,7%  CAGR, 2020–2025 68,1% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 198,8  Marknadsriskpremie 6,7%  Just. EBITDA 2025 70,6 

Rörelsevärde (EV) 113,8  Småbolagspremie 4,2%  Just. EBIT-marginal, 2025 24,4% 
   Beta 1,2x    

Kassa 3,3  Avkastningskrav, EK 14,7%  Skattesats 20,6% 

Räntebärande skuld -3,9     Bolagsspec. tillägg 30% av Re 

Aktievärde 113,1  Skattejust. Kreditränta 7,9%  Disk.ränta TV 14,9% 
   Belåningsgrad 39,3%    

Befintligt antal aktier 232,0     Implicita värderingsmultiplar 

Nya akter efter emissioner 0,0  WACC (vägd kalkylränta) 14,7%  EV/sales, 2021P 3,9x 

Antalet aktier 232,0  Bolagsspecifikt tillägg 4,4%  EV/EBITDA, 2021P neg. 
      P/S, 2021P 3,9x 

Värde per aktier i ett basscenario 0,49     P/E, 2021P neg. 

               
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

  

Implicita multiplar på ovanstående rörelsevärde och marknadsvärde för H&D Wireless 
 

 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

P/S 2,8x 4,0x 3,1x 4,1x 1,3x 0,7x 0,5x 

P/E n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 4,4x 2,8x 

EV/Sales 5,6x 7,1x 8,5x 4,1x 1,3x 0,7x 0,5x 

EV/EBITDA n.m.. n.m.. n.m.. n.m. 18,0x 2,4x 1,6x 

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Värderingsintervall: Bull och Bear-scenarion 
I en känslighetsanalys räknar vi med att bolagets i vårt Bear-scenario når 80 pro-

cent av Bas-scenariots prognosticerade EBITDA 2024–2027. Vi kommer då fram 

till en riktkurs om 0,14 kronor per aktie (tidigare 0,19 kronor). 

 

I vårt Bull-scenario räknar vi istället med att bolaget når 120 procent av Bas-scena-

riots EBITDA 2024–2027. Vi hamnar då på en riktkurs om 0,90 kronor per aktie 

(tidigare 0,51 kronor/aktie). 

 

  

DCF-värdet överstiger dagens aktie-
kurs med ca 40%. Det breda värde-
ringsintervallet mellan Bear och Bull 
reflekterar den höga osäkerheten 
vad gäller lönsamheten framöver.  
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Jämförande multipelvärdering med andra svenska IoT-bolag 
H&D Wireless har haft en mycket tråkig aktiekursutveckling sedan bolaget notera-

des på Stockholmsbörsen i slutet av 2017. Orsaken är att bolaget gjort investerare 

besvikna upprepade gånger med ett försenat kommersiellt genombrott mot de 

större industrikunderna. Det har i sin tur inneburit att bolaget tvingats göra flera 

företrädesemissioner till allt lägre kursnivåer. Det har ansetts vara nödvändigt för 

att säkert få in emissionslikviderna. Utvecklingen kan litet drastiskt beskrivas som 

en dödsspiral för bolagets ägare. 

 

I nedanstående tabell har vi tagit fram nyckeltal (värderingsmultiplar) för H&D Wi-

reless och tio andra börsnoterade svenska IoT-bolag. Avstämningen avser de sen-

aste tolv månaderna antingen per 31 december 2021 eller 31 mars 2022 (beroende 

på när respektive bolag har lämnat sin senaste kvartalsrapport). 

 

Inget av dessa företag redovisar någon vinst på nettoresultat-raden och endast två 

stycken levererade ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) de sen-

aste tolv månaderna. Därför blir det mest pålitligt jämförande nyckeltalet EV/Sales 

(Obelånat företagsvärde dividerat med intäkter). Som intäkter räknar vi nettoom-

sättning och övriga intäkter, däremot inte aktiverat arbete.  

 

Jämförelsegruppen av elva bolag värderas i genomsnitt till 14,4 ggr intäkterna i 

förhållande till sina obelånade företagsvärden (dvs justerat för nettoskuld). Samti-

digt värderas H&D Wireless till endast 3,0 ggr sina intäkter, vilket i stort sett är lika 

med börsvärdet då H&D Wireless hade en nettoskuld på ca 0,6 miljoner kronor per 

31 mars 2022. I förhållande till eget kapital värderas jämförelsegruppen till 3,3 ggr 

EK mot 1,0 ggr EK i H&D Wireless fall. Eget kapital är samtidigt ett mått som bola-

gen själva kan manipulera genom att aktivera (inte kostnadsföra) betydande ut-

vecklingskostnader under flera års tid. Kvaliteten i detta nyckeltal är alltså väsent-

ligt lägre än EV/Sales. 

  

Denna jämförande värdering indikerar att börsvärdet på H&D Wireless borde ligga 

omkring 200 miljoner kronor snarare än dagens 47 miljoner kronor, om bolagets 

aktie skulle handlas i paritet med övriga bolag i nedanstående grupp. 

 

Peer-Värdering 
  

Jämförande värdering  Börsvärde (MSEK) P/E EV/EBITDA EV/Sales P/EK 

Acconeer 1 469 n.m.. n.m.. 39,6 7,9 

Brighter 83 n.m.. n.m.. 25,4 0,4 

Ferroamp Elektronik 1 009 n.m.. n.m.. 8,2 6,6 

Flowscape 161 n.m.. 78,8 4,5 4,4 

Gapwaves 911 n.m.. n.m.. 18,7 4,0 

Greater Than 1 351 n.m.. n.m.. 74,0 11,0 

H&D Wireless 47 n.m.. n.m.. 3,0 1,0 

Irisity 1 187 n.m.. 173,4 14,4 1,6 

Insplorion 115 n.m.. n.m.. 10,4 1,9 

Jondetech 173 n.m.. n.m.. 26496,1 3,3 

Netmore 348 n.m.. n.m.. 5,1 2,6 

Median 348 n.m.. 126,1 14,4 3,3 

Motsvarar värdering av H&D Wireless (MSEK)     230 160 

Do SEK per aktie       0,99 0,69 

     

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Risker 
Tidiga kommersialiseringar innebär en hög risk 
Samtidigt som beställningar från industriella kunder visar att H&D Wireless erbju-

dande är attraktivt, befinner sig bolaget fortfarande i en tidig kommersialiserings-

fas. Industriföretagen har ofta långa cykler med överväganden på flera olika chefs-

nivåer innan ett investeringsbeslut kan tas. Många projekt avbryts därför i PoC-

fasen (”Proof of Concept”). Det finns också risker när pilotinstallationer skall ska-

las upp att något oväntat inträffar.  

 

Svagt kassaflöde ger behov av kapitalanskaffning  
Per 31 mars 2022 hade H&D Wireless en kassa på 3,3 miljoner kronor. Koncernen 

hade vid samma tidpunkt räntebärande skulder om 3,9 miljoner kronor och därmed 

en räntebärande nettoskuld om 0,6 miljoner kronor. Kassan stärktes ändå med en 

företrädesemission som netto efter emissionskostnader gav ca 9,0 miljoner kronor 

under första kvartalet 2022.  

 

Under helåret 2021 hade H&D Wireless ett negativt kassaflöde på 26,7 miljoner 

kronor från rörelsen och minus 20,0 miljoner kronor om även förändringar i rörel-

sekapital och investeringar räknas med. Kassaflödet förbättrades något till minus 

7,1 miljoner kronor i kv1/2022 från den löpande verksamheten jämfört med minus 

8,2 miljoner kronor under kv1/2021.  

 

Dagens kassa räcker i nuvarande takt mindre än ett kvartal. Bolaget har börjat dis-

kutera en alternativ finansiering med intresserade partners. Dessa är sannolikt 

knutna till de industriella partner-affärerna på ett eller annat sätt. Det kan exempel-

vis handla om ett lån men kanske också om delägarskap i den aktuella produktlin-

jen. Detta minskar behovet av ytterligare nyemissioner (och framförallt företrädes-

emissioner). En tänkbar del-lösning skulle också kunna kapitalanskaffning via ex-

terna investerare utan att det handlar om en nyemission (exempelvis ett lån).  

 

 

 

  

Även om teknik och erbjudande är 
validerade befinner sig H&D Wire-
less i en tidig kommersiell fas. 
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Räkenskaper och nyckeltal
 
Resultaträkning 2018-2025P (MSEK) 
 

 2018 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning 4,9 20,3 16,0 13,4 27,7 85,8 167,1 214,3 

Aktiverat arbete 12,9 11,0 1,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga rörelseintäkter 0,7 0,2 5,4 0,9 1,5 1,9 2,4 2,9 

Totala intäkter 18,5 31,5 23,0 16,7 29,2 87,8 169,5 217,2 

Övriga extera kostnader -18,4 -21,4 -17,3 -15,8 -21,7 -33,3 -49,5 -59,0 

Personalkostnader -28,8 -42,9 -28,8 -23,7 -27,6 -43,3 -65,2 -78,0 

Av- och nedskrivningar -0,3 -4,0 -3,2 -3,8 -13,7 -15,1 -16,6 -18,4 

Övriga rörelsekostnader -0,6 -0,2 -0,2 -0,2 -1,2 -2,9 -5,4 -6,8 

EBIT -29,5 -37,1 -26,4 -26,9 -34,9 -6,8 32,7 55,1 

Just. EBIT -43,1 -48,3 -33,5 -30,2 -36,4 -8,8 30,3 52,2 

EBITDA -29,2 -33,1 -23,3 -23,1 -21,2 8,2 49,3 73,5 

Just. EBITDA -42,8 -44,3 -30,4 -26,4 -22,7 6,3 47,0 70,6 

Finansnetto -0,7 -2,4 3,3 0,3 -1,1 -3,8 -3,6 -1,4 

Resultat efter finansnetto -30,2 -39,5 -23,1 -26,6 -36,0 -10,6 29,1 53,7 

Just. Resultat efter finansnetto -43,8 -50,7 -33,5 -30,2 -36,4 -8,8 30,3 52,2 

Skatt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -4,4 -11,1 

Resultat efter skatt -30,2 -39,5 -23,0 -26,6 -36,1 -10,6 24,7 42,6 

Just. resultat efter skatt -43,8 -50,7 -33,4 -30,2 -36,4 -8,8 25,9 41,1 

Hänförligt till moderbolaget -30,2 -38,8 -22,8 -26,6 -36,1 -10,6 24,7 42,6 

Hänförligt till minoritetsintresse 0,0 -0,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         

Tillväxt 2018 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning  310% -21% -16% 107% 210% 95% 28% 

Totala intäkter  70% -27% -28% 75% 201% 93% 28% 

EBITDA  13% -30% -1% -8% -139% 498% 49% 

Just. EBITDA  3% -31% -13% -14% -128% 643% 50% 

EBIT  26% -29% 2% 30% -80% -579% 69% 

Just. EBIT  12% -31% -10% 20% -76% -446% 72% 

EBT  31% -42% 15% 35% -71% -375% 85% 

Just. EBT  16% -34% -10% 20% -76% -446% 72% 

Resultat efter skatt  31% -42% 16% 35% -71% -334% 72% 

Just. resultat efter skatt  16% -34% -10% 21% -76% -396% 59% 

         
Marginaler 2018 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

EBITDA-marginal neg. neg. neg. neg. neg. 9% 29% 34% 

Just. EBITDA-marginal neg. neg. neg. neg. neg. 7% 28% 33% 

EBIT-marginal neg. neg. neg. neg. neg. neg. 19% 25% 

Just. EBIT-marginal neg. neg. neg. neg. neg. neg. 18% 24% 

EBT-marginal neg. neg. neg. neg. neg. neg. 17% 25% 

Just. EBT-marginal neg. neg. neg. neg. neg. neg. 18% 24% 

Vinstmarginal neg. neg. neg. neg. neg. neg. 15% 20% 

Just. Vinstmarginal neg. -250% -210% -226% -132% -10% 16% 19% 

         
 

Källa: Bolagsinformation samt Carlsquare prognoser 
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Balansräkning 2018-2025P (MSEK) 
 

 2 018 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

Anläggningstillgångar         

Balanserade utvecklingskostnader 36,8 56,0 55,2 55,3 43,5 30,7 16,5 0,9 

Övriga immateriella tillgångar 0,4 5,4 5,0 4,4 3,5 2,4 1,2 -0,2 

Inventarier 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Övriga materiella tillgångar 0,0 7,2 4,8 3,9 2,9 1,8 0,6 -0,8 

Summa anläggningstillgångar 37,6 68,9 65,1 63,6 50,0 34,9 18,2 -0,1 

Omsättningstillgångar         

Varulager 0,6 1,4 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 

Kundfordringar 1,0 5,6 1,9 1,8 6,4 11,4 16,8 22,6 

Övriga ford., förutbet. kost & upplup int. 1,7 4,0 2,0 2,1 9,8 17,4 25,5 34,1 

Kassa och bank 6,2 12,5 12,3 1,3 14,6 5,0 31,4 41,6 

Summa omsättningstillgångar 9,5 23,5 17,2 6,5 32,4 35,7 75,9 100,7 

Summa tillgångar 47,1 92,4 82,3 70,1 82,4 70,6 94,1 100,6 

Eget kapital         

Aktiekapital 1,3 3,0 5,1 8,7 11,6 11,6 11,6 11,6 

Övrigt eget kapital 85,8 145,5 163,3 177,5 183,6 183,6 183,6 183,6 

Balanserad vinst eller förlust -16,5 -46,7 -86,2 -109,2 -164,4 -183,4 -167,2 -126,8 

Periodens resultat -30,2 -39,5 -23,0 -26,6 -7,4 1,0 9,5 11,7 

Eget kapital hänf. till moderbol 40,3 62,3 59,2 50,4 23,3 12,7 37,5 80,1 

Inneh. utan bestäm. Inflyt. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa eget kapital 40,3 62,4 59,2 50,4 23,3 12,7 37,5 80,1 

Avsättningar 0,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Långfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut & övriga LF skulder 0,0 1,9 1,7 6,6 9,3 9,3 9,3 -25,7 

Summa långfristiga skulder 0,0 1,9 1,7 6,6 9,3 9,3 9,3 -25,7 

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut 0,0 11,6 1,4 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Leverantörsskulder 2,5 4,0 2,5 1,4 1,9 1,8 1,6 1,5 

Övriga skulder., och förskott fr. kund 1,8 3,2 10,5 6,0 7,3 6,6 6,0 5,3 

Upplup. kost. & förutbet. intäkt. 2,5 8,3 6,5 5,2 5,1 4,7 4,3 3,9 

Summa kortfristiga skulder 6,8 27,1 20,8 12,6 49,3 48,1 46,9 45,7 

Summa skulder 6,8 28,9 22,6 19,2 58,6 57,4 56,2 20,0 

Summa eget kapital och skulder 47,1 92,4 82,3 70,1 82,4 70,6 94,1 100,6 

         
Rörelsekapital 2 018 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

Rörelsekapital (utan kassa) -3,5 -16,1 -15,9 -7,4 -31,5 -17,4 -2,4 13,4 

Rörelsekapital, rörelsen 2,7 -3,6 -3,6 -6,1 -16,9 -12,4 29,0 55,0 

Rörelsekapital/Nettoomsättning 0,6x -0,2x -0,2x -0,5x -0,6x -0,1x 0,2x 0,3x 

         
Likviditet 2 018 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

Balanslikviditet 1,4 0,9 0,8 0,5 0,7 0,7 1,6 2,2 

Likviditetsgrad 1,3 0,8 0,8 0,4 0,6 0,7 1,6 2,1 

Kassalikviditet 0,9 0,5 0,6 0,1 0,3 0,1 0,7 0,9 

         
Soliditet 2 018 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoskuld(-)/nettokassa (+) 6,2 -1,0 9,1 -5,3 -29,7 -39,3 -12,9 32,3 

Nettoskuld/EBITDA 0,2 0,0 0,4 -0,2 -1,4 4,8 0,3 -0,4 

Nettoskuld/just. EBITDA 0,1 0,0 0,3 -0,2 -1,3 6,2 0,3 -0,5 

Nettoskuld/EK -15% 2% -15% 10% 127% 308% 34% -40% 

Skuld/EK 0% 22% 5% 13% 190% 347% 118% 12% 

Soliditet 86% 67% 72% 72% 28% 18% 40% 80% 

         
Lönsamhetsmått 2 018 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

Avkastning på totalt kapital neg. neg. neg. neg. neg. neg. 31% 53% 

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. neg. neg. 66% 53% 

Avkastning på investerat kapital neg. neg. neg. neg. neg. neg. 30% 48% 

          
 

Källa: Bolagsinformation samt Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde 2018-2025P 
 

 2018 2019 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

Den löpande verksamheten         

Resultat efter skatt -30,2 -39,5 -22,5 -27,1 -36,0 -10,6 24,7 42,6 

Av- och nedskrivningar 0,3 4,0 6,2 3,8 13,7 15,1 16,6 18,4 

Andra justeringar 0,0 -8,5 -10,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring rörelsekapital         

Delta Varulager 0,0 0,2 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Delta rörelsefordringar 3,5 -5,7 0,6 0,0 -15,0 -12,7 -13,5 -14,3 

Delta  rörelseskulder -6,9 9,3 8,7 -6,3 4,3 -1,2 -1,2 -1,2 

Kassaflöde från den löp. verksam. -33,3 -40,1 -17,7 -29,3 -33,3 -9,7 26,4 45,2 

Investeringsverksamheten         

Förvärv av imm. anläggningstillg. -13,1 -12,0 -1,7 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvärv av mat. anläggningstillg. -0,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Andra investeringar 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från invest.verksam. -13,2 -14,5 -2,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansieringsverksamheten         

Nyemission, nettolikvid 26,1 61,1 20,0 17,8 9,0 0,0 0,0 0,0 

Nettoförändring lån & krediter -0,5 -0,3 -0,5 2,9 37,7 0,0 0,0 -35,0 

Övrig finansieringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utdelningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från fin.verksam. 25,6 60,9 19,4 20,8 46,6 0,0 0,0 -35,0 
         

Periodens kassaflöde -21,0 6,3 -0,2 -10,9 13,3 -9,7 26,4 10,2 

Likvida medel, periodens börj. 27,2 6,2 12,5 12,3 1,3 14,6 5,0 31,4 

Likvida medel, periodens slut 6,2 12,5 12,3 1,3 14,6 5,0 31,4 41,6 
         

Nyckeltal 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Kassaflöde, löp.verk/nettoomsätt. neg. neg. neg. neg. neg. neg. 0,2x 0,2x 

Kassaflöde, löp.verk/tillgångar neg. neg. neg. neg. neg. neg. 0,3x 0,4x 

Utdelning per aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           
 

Källa: Bolagsinformation samt Carlsquare prognoser 
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, 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 tol-
kas 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 med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna 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 värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


