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Mer mjukvaruförsäljning ger bättre resultat 
H&D Wireless intäkter i kv3 2021 blev 24 procent lägre än vår prognos. Lägre  
kostnader och en ökad försäljning av mjukvara med högre marginaler bidrog 
till att rörelseresultatet översteg vår prognos med 31 procent. Bolaget för-
handlar om annan finansiering än nyemission med besked i kv4. Givet våra 
uppdaterade helårsprognoser för 2021-2025 minskar aktiens motiverade 
värde enligt Bas-scenariot till 0,46 kronor per aktie (tidigare 0,51 kronor). 
 

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 ka-
pitalbindning samt påskyndar produktion och ökar kvaliteteten. Genom etablerade 
samarbeten med bland annat Volvo och Scania är H&D Wireless väl positionerat på en 
marknad med hög förväntad tillväxt. 
 

Lägre intäkter men också kostnader jämfört med prognos 
I och med att H&D Wireless hade annonserat ett antal orders under första och andra 
kvartalet 2021 hade vi räknat med intäkter på 5,0 miljoner kronor under det tredje kvar-
talet 2021. Utfallet stannade på 3,8 miljoner kronor men bekräftar att affärsaktiviteten 
börjar ta fart. Försäljningen har sin tyngdpunkt inom fordonsindustrin men sker även 
till Ericsson (mot teleoperatörer) samt den europeiska återförsäljaren Avnet. Vi ser 
även goda tillväxtmöjligheter för HDW inom förpackningar, bygg och transport.  

Rörelseresultat kom in på minus 4,5 miljoner kronor. Det var 2 miljoner kronor bättre 
än vår prognos om minus 6,5 miljoner kronor. Både personal- och övriga kostnader 
blev lägre än vad vi hade trott. Denna förskjutning av försäljningsmixen mot en större 
andel mjukvara slog igenom i ett bättre rörelseresultat redan i tredje kvartalet2021. Vi 
räknar i våra prognoser att andelen mjukvaruförsäljning ska fortsätta att öka under 
2022 och 2023, något som ger utrymme för marginalexpansion. 

GEPS-utvärderingsprojekt har genomförts på tre industriföretag i södra och västra 
Sverige, medan ett liknande projekt fortfarande pågår hos Scania. Antalet kunder som 
kan beställa GEPS i kommersiell fullskaledrift har därmed ökat. Konjunkturen har åter-
hämtat sig kraftigt under 2021. Drivkraften för att öka kontrollen på varor i arbete 
borde öka i takt med råvaruprishöjningar som utgör en risk för marginalpress för alla 
producerande industriföretag idag. 

H&D Wireless har beslutat att bolagisera sina produktlinjer och förhandlar om ny 
finansiering från partners med besked under kv4. Det kan innebära att bolaget blir mer 
av ett holdingbolag framöver. Det innebär också att en ytterligare nyemission kan und-
vikas, vilket är positivt mot bakgrund av tidigare kurspress i aktien. 

Ny riktkurs 0,46 kronor per aktie i Bas-scenariot  
Vi justerar ned våra intäktsprognoser för det fjärde kvartalet2021 samt inledningen på 
2022. Då detta antas slå igenom med cirka 40 procent på rörelseresultatet och där-
med kassaflödet minskar vår motiverade aktiekurs i Bas-scenariot till 0,46 kronor per 
aktie. Givet våra Bear- och Bull-scenarion blir motsvarande värden per aktie 0,22 kro-
nor och 0,70 kronor (tidigare 0,25 kronor respektive 0,76 kronor per aktie). 

Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 

Nettoomsättning 4,9 20,3 16,0 14,9 45,5 81,6 

Totala intäkter 18,5 31,5 23,0 18,0 48,7 85,1 

EBITDA -29,2 -33,1 -23,3 -20,6 -0,5 16,0 

EBIT -29,5 -37,1 -26,4 -24,4 -4,7 11,4 

Just. EBIT -43,1 -48,3 -33,5 -27,4 -7,9 8,0 

Vinst per aktie -1,41 -0,83 -0,28 -0,14 -0,03 0,06 

Tillväxt, nettoomsättning n..a. 70% -27% -22% 171% 75% 

EBITDA-marginal -158% -105% -101% -114% -1% 19% 

EBIT-marginal -159% -118% -115% -136% -10% 13% 

EV/Sales 1,9x 1,1x 1,5x 2,0x 0,7x 0,4x 

EV/EBIT neg. neg. neg. neg. neg. 3,1x 

P/E n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 3,7x 

P/BV 1,0x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x 0,7x 

     

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Utfall och kommentarer på tredje kvartalet 2021 
Även om H&D Wireless nettoomsättning var 24 procent lägre än vår prognos för kv3 2021, så är det 
märkbart att försäljningen har börjat komma igång brett hos bolagets kunder, om än från små nivåer. 
På den positiva sidan redovisar bolaget en högre försäljning av mjukvara till bättre marginaler än vi pro-
gnostiserat. Utfallet i mjukvaruförsäljningen resulterar i ett bättre rörelseresultat än väntat. Till det kan 
läggas beskedet om att bolaget förhandlar om ny finansiering, annan än en nyemission, med besked 
under kv4 2021. 
 

Lägre intäkter, men bättre resultat än prognos 
Produktmixen förskjuts mot mer mjukvara i väntan på större GEPS-ordrar 
Nettoomsättningen i  tredje kvartalet på 3,8 miljoner kronor blev 24 procent lägre än vår 
prognos. H&D Wireless har under tredje kvartalet 2021 levererat ut i huvudsak order er-
hållna under första halvåret 2021. Det är främst fordonskunder som Volvo Cars, Volvo 
Penta, Parker och Scania, men även Ericsson och återförsäljaren Avnet. 
 
Vi hade antagit en något högre försäljning till dessa och andra kunder under kv3 2021. 
Skillnaden mellan prognos och utfall förklaras av något färre totala antalet affärer samt 
lägre försäljningsintäkter per affär.  
 
Pilotprojekten rörande GEPS med Scania i Södertälje, Volvo Cars samt ett förpackningsfö-
retag i Skåne pågick under tredje kvartalet 2021 och avslutades i de två sistnämnda fallen. 
Det innebär att de två sistnämnda bolagen samt ett större fordonsföretag i Skövde nu 
skulle kunna lägga beställningar om kommersiell drift. 
 
Väsentligt lägre kostnader bidrog till att H&D Wireless rörelseresultatet blev bättre än vän-
tat, minus 4,5 miljoner kronor jämfört med vår prognos om minus 6,5 miljoner kronor. Ett 
annat sätt att se på det är att gjorda leveranser har skett till goda marginaler med en 
ganska hög andel mjukvaruförsäljning, vilket drog upp resultatet.  
 
Nedan visas utfall för det tredje kvartalet 2021 jämfört med våra prognoser.  
 
Utfall och prognos kv3, 2021 (MSEK) 
 

 Kv3 2021A Kv3 2021P Differens 

Nettoomsättning 3,800 5,028 -24% 

Aktiverat arbete 0,422 0,647 -35% 

Övriga rörelseintäkter 0,350 -0,025 n.m. 

Totala intäkter 4,572 5,650 -19% 

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

Bruttoresultat 4,572 5,650 -19% 

    
Övriga externa kostnader -2,838 -4,561 -38% 

Personalkostnader -5,278 -6,580 -20% 

Av- och nedskrivningar -0,955 -0,980 -3% 

Övriga rörelsekostnader -0,020 -0,065 -69% 

Rörelseresultat efter avskrivningar -4,519 -6,535 31% 

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

Finansnetto -0,095 -0,115 -18% 

Resultat efter finansnetto -4,614 -6,651                  31% 

    
Skatt 0,000 0,000                   n.m. 

Periodens resultat -4,614 -6,651 31% 

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

Hänförligt till moderbolaget -4,614 -6,651 31% 

Vinst per stamaktie (kronor) -0,03 -0,04 n.m. 

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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De minskade kostnaderna och bättre marginalerna på den försäljning som skedde under kvartal tre 2021 bidrog till att koncer-
nens intäkts-/kostnadskvot förbättrades till 0,47 ggr under kvartalet. Detta indikerar både att H&D Wireless har en ökad kost-
nadskontroll, men även en mer fördelaktig produktmix med större andel mjukvara till högre marginaler än tidigare.  
 
Intäkts-/kostnadstal, kv1 2020-kv3 2021 
  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Marginaleffekterna på resultatet vid försäljning av enbart mjukvarulösningar kan uppskatt-
tas till mellan 85 och 90 procent. Med hänsyn till att bolaget kommer att sälja en mix av 
mjuk- och hårdvara bedömer vi att den genomsnittliga marginaleffekten på resultatet blir 
omkring 40-45 procent.  
 
Vi anser att ovannämnda diskussion rörande andelen mjukvaruförsäljningen är och förblir 
kärnan i caset. Skulle trenden med ökad andel mjukvaruförsäljning av den totala nettoom-
sättningen fortsätta stiga kommer vi troligt behöva justera upp den förväntade lönsam-
heten för H&D. Vid ett sådant utfall finns också anledning att tro att investerare skulle se 
bolaget mer som ett digitalt bolag med en attraktiv SaaS-lösning, vilket marknaden gene-
rellt prisar högre, i termer av multiplar.  
 
Medan kassaflödet från den löpande verksamheten var i nivå med andra kvartalet 2021 
(minus drygt 3,6 miljoner kronor) så bidrog förändringar i rörelsekapital om minus 7,9 mil-
joner kronor till att kassaflödet totalt sett blev kraftigt negativt under tredje kvartalet och 
behövde täckas upp med 10,4 miljoner kronor i finansieringsverksamhet inklusive den sen-
aste nyemissionen.  
 
Likvida medel uppgick till 7,4 miljoner kronor per 30 september 2021, jämfört med vår tidi-
gare prognos om 7,8 miljoner kronor. Bolaget har beslutat att bolagisera sina produktlinjer 
och för diskussioner med partners kring finansiering under innevarande kvartal. Finner 
man en strategisk finansieringslösning ihop med partner skulle ytterligare nyemissioner 
kunna undvikas. Bolagiseringen innebär sannolikt att förhandlingar kan pågå om en eller 
flera produktlinjer. 
 

Nyheter, kvartal tre samt 1-29 oktober 2021: 
Nedan följer en sammanfattning av bolagets orderstatus mot kunder: 
 
▪ Avnet Europe, som är en återförsäljare för europeiska kunder, gav en tilläggsorder värd 

1,5 miljoner kronor för en IoT-modul (SP432). 

▪ Volvo lade sin första beställning på cirka 0,2 miljoner kronor av produktionsmjukvaran 
CASAT 4.0. Detta skedde inom ett ramavtal som Volvo har tecknat och som förväntas 
ge H&D Wireless intäkter på cirka 4,5 miljoner kronor över en treårsperiod. CASAT har 
testats i Volvo Pentas fabrik i Vara.  

▪ Parker Hannifin beställde utveckling och leverans av produktionsutrustning för pro-
duktlinjen Dalumverken med ett ordervärde på cirka 0,4 miljoner kronor. 

▪ Scania utvärderar fortfarande GEPS i sin fabrik i Södertälje. Utvärderingar genomfördes 
och slutfördes av Volvo Cars samt ett förpackningsföretag i Skåne under tredje kvarta-
let 2021. 
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Investment case 
H&D Wireless har långt gångna pilotprojekt med sin GEPS™-lösning hos flera större industriföretag, 
med en tyngdpunkt i den svenska fordonsindustrin. Bolaget har liknande lösningar mot bygg- och trans-
portsektorerna. Ett genombrott bör komma inom ett års tid. Intäktspotentialen är stor med återkom-
mande 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 0,46 kronor per aktie 
(tidigare 0,51 kronor). 
 

Piloter och tester på väg mot kommersialisering 
H&D Wireless erbjuder sina kunder skräddarsydda lösningar inom IoT och automatisering. 
Fokus ligger på RTLS-lösningen GEPS™ men också på MES-tjänster Casat™. Inom industrin 
effektiviserar lösningarna processflöden, vilket reducerar kostnader och kapitalbindning 
samt påskyndar produktion och ökar kvaliteteten.  
 
Bolagets erbjudande består av mjukvaruapplikationer med analys och AI-funktionalitet 
samt hårdvara. Även konsulttjänster inom design, integration och underhåll ingår. Intäkts-
modellen består av olika intäktsflöden med varierande lönsamhet, där licensintäkter från 
mjukvara har den mest attraktiva marginalen. Avtal tecknas generellt på två till fem år vil-
ket ger återkommande intäkter. 
 
Griffin IoT är bolagets IoT plattform som fått mera uppsving och intresse på senare tid. 
Kunder som Åkerstedts Fläktar och Scania inom lyftkranar har lagt beställningar och flera 
andra företag har visat intresse för H&D Wireless tjänst Behovsstyrt underhåll. Griffin IoT 
är också plattformen som används till EU-projektet inom digitaliserad Hälsovård. Ad-
maiora har fått 5,5 miljoner Euro varav HDWs andel uppgår till 10 procent. Denna affär är, 
trots namnet, ganska hårdvarudriven. 
 
Inom industrin sätts betydande resurser in för digitalisering och effektivisering för att 
bygga den smarta fabriken under konceptet Industri 4.0. H&D Wireless har under de sen-
aste åren utfört flera pilotinstallationer hos större svenska industriföretag eller svenska 
dotterbolag till utlandsägda koncerner. Det visar att erbjudandet är attraktivt. Nästa steg 
bör vara en kommersialisering i full skala.  
 

Flera större referenskunder inom industri och transport 
I dag har H&D Wireless test- och pilotinstallationer hos ledande tillverknings- och byggföre-
tag som Scania, Skanska och Volvo Cars, som också har en internationell närvaro. Det 
finns ytterligare offerter och testinstallationer hos flera andra inte namngivna större före-
tag inklusive en förpackningskoncern i Skåne samt ett fordonsföretag i Skövde. Därtill har 
H&D Wireless starka referenser från bussföretaget Keolis.  
 
H&D Wireless hoppas kunna växa tillsammans med sina internationella kunder utanför 
Norden. Det kan handla om att företagets lösningar även implementeras på en svensk 
fordonstillverkares fabriker i några länder i övriga Europa eller Sydamerika. Vid sidan av 
det har H&D Wireless börjat sälja sina trådlösa moduler via distributörer, där det första 
avtalet tecknades med Avnet Integrated som marknadsför och säljer mot europeiska kun-
der. Marginalen på IoT/wireless moduler som säljs via distributörer är typiskt 40-50%.     
Affärerna avser kunder som bolaget annars inte skulle ha nått. 
 
Konkurrensen på den växande marknaden för industriell digitalisering är en utmaning för 
H&D Wireless. Utvecklingen mot digitaliserade fabriker har kommit en bit på väg i övriga 
Europa och då främst i Tyskland, där BMW blivit något av en föregångare inom området. 
H&D Wireless har enligt vår bedömning en bra position i Norden. Försäljnings- och projekt-
tiderna är långa, ibland över flera år med piloter vilket följs av POFs (Proof of Concept). 
Först därefter kan en kommersiell fullskaleleverans bli aktuell. 
 
Vad gäller bolagets besked om att förhandling om alternativ finansiering, annan än nye-
mission, pågår med besked under kv4 2021 så öppnar det i kombination med bolagisering 
av företagets produktlinjer för flera möjliga alternativ. Förutom lån kan det handla om sam-
riskbolag (JV) för något eller några av bolagets produktlinjer med en industriell partner. I 
ett sådant scenario skulle H&D Wireless förvandlas till ett holdingbolag med delägda in-
tressebolag.  Det är heller inte helt osannolikt att någon av dessa divisioner avyttras. 
 

  

Intäkterna utgörs av återkommande 
licensavgifter för applikations-mjuk-
varan med hög marginal.  

GEPS är installerat i Scanias kon-
ceptfabrik samt hos Volvo Cars. 
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Justerade prognoser 
Nedan till vänster visas den historiska utvecklingen för koncernens nettoomsättning sedan 
2018 samt våra prognoser för 2021-2025. I ett basscenario räknar vi med en nettoomsätt-
ning på 14,9 miljoner kronor under 2021. Det är en nedjustering från tidigare 19,3 miljoner 
kronor. Nedjusteringen är baserad på frånvaron av annonserade större kundorder fram till 
rapportdagen (29 oktober).  
 
I vårt basscenario räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 52 procent under 
perioden 2020-2025 (tidigare tillväxtprognos 61 procent). Nedan till vänster visar vi våra 
nettoomsättnings-prognoser för fjärde kvartalet 2021 samt första till fjärde kvartalet 2022. 
 
Nettoomsättning (MSEK), 2015-2025P   Nettoomsättning (MSEK), kv4 2021-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 break-even resultatmässigt (före av-
skrivningar) i kv3/2022 och på helårsbasis år 2023. Vi räknar med att rörelsemarginalen 
successivt förbättras för att nå 25 procent för helåret 2025. 
 
EBIT och EBIT-marginal, 2017-2025P 
  

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Per 30 september 2021 hade koncernen en kassa på 7,4 miljoner kronor och räntebärande 
skulder på 4,3 miljoner kronor. För att balansera kassaflödets variationer med kravet på att 
bolaget hela tiden behöver likviditet har vi antagit att H&D Wireless tar upp ett lån på 8 mil-
joner kronor under första kvartalet 2022 i vår värderingsmodell. 
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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 17,1 procent. Vi har 
använt de avkastningskrav som investerare i PwC:s riskpremiestudie per april 2021 har 
sagt sig ha. Som riskfri ränta har vi använt avkastningen på en svensk statsobligation per 
29 oktober 2021. 
 
Vi har antagit att bolaget kommer att börja betala skatt på sina vinster från år 2024. 
 
I bas-scenariot beräknar vi ett aktievärde i H&D Wireless om cirka 80 miljoner kronor. Det 
motiverade värdet blir då 0,46 kronor per aktie. Det kan jämföras med 0,51 kronor per aktie 
i vår senaste uppdatering den 1 september 2021. 
 
DCF-värdering 
 

DCF värdering        Disk.ränta prognosperiod              Antaganden          

Nuvärde kassaflöde (UFCF) -8,8  Riskfri ränta, prognostiserad period 0,4%  CAGR, 2020-2025 52,0% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 85,8  Marknadsriskpremie 7,1%  Just. EBITDA 2025 34,7 

Rörelsevärde (EV) 77,0  Småbolagspremie 4,2%  Just. EBIT-marginal, 2025 22,5% 
   Beta 1,2x    

Kassa 7,4  Avkastningskrav, EK 13,9%  Skattesats 20,6% 

Räntebärande skult -4,3     Bolagsspec. tillägg 35% av Re 

Aktievärde 80,1  Skattejust. Kreditränta 7,9%  Disk.ränta TV 18,4% 
   Belåningsgrad 15,9%    

Befintligt antal aktier 174,0     Implicita värderingsmultiplar 

Nya akter efter emissioner 0,0  WACC(vägd kalkylränta) 17,1%  EV/sales, 2021P 4,3x 

Antalet aktier 174,0  Bolagsspecifikt tillägg 4,9%  EV/EBITDA, 2021P neg. 
      P/S, 2021P 4,5x 

Värde per aktier i ett basscenario 0,46     P/E, 2021P neg. 

                
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

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

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

P/S 3,9x 5,0x 5,4x 1,8x 1,0x 0,7x 0,6x 

P/E n.m. n.m. n.m. n.m. 10,1x 5,0x 3,5x 

EV/Sales 3,8x 4,8x 5,1x 1,7x 0,9x 0,7x 0,6x 

EV/EBITDA n.m. n.m. n.m. n.m. 6,1x 3,2x 2,2x 

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Värderingsintervall: Bull och Bear-scenarion 
I en känslighetsanalys räknar vi med att bolagets i vårt Bear-scenario endast når 80 pro-
cent av Bas-scenariots prognosticerade EBITDA 2023, 70 procent av motsvarande 
EBITDA-prognos för 2024 samt 60 procent av bedömd EBITDA 2025 och 2026 enligt Bas-
scenariot. Vi kommer då fram till en riktkurs om 0,22 kronor per aktie (tidigare 0,25 kro-
nor). 
 
I vårt Bull-scenario räknar vi istället med att bolaget når 120 procent av Bas-scenariots 
EBITDA 2023, 130 procent av Bas-scenariots EBITDA 2024 samt 140 procent av Bas-sce-
nariots EBITDA 2025 och 2026. Vi hamnar då på en riktkurs om 0,70 kronor per aktie (tidi-
gare 0,76 kronor/aktie). 
 

  

DCF-värdet motsvarar ungefär 
dubbla dagens aktiekurs. Det breda 
värderingsintervallet mellan Bear 
och Bull reflekterar den höga osä-
kerheten vad gäller lönsamheten 
framöver.  
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Risker 
Tidiga kommersialiseringar innebär en hög risk 
Samtidigt som beställningar från Scania, Volvo Cars och andra kunder visar att H&D Wire-
less erbjudande är attraktivt, befinner sig bolaget fortfarande i en tidig kommersialiserings-
fas. Industriföretagen har ofta långa cykler med överväganden på flera olika nivåer innan 
ett investeringsbeslut tas. Många projekt avbryts därför i PoC-fasen (”Proof of Concept”). 
Det finns också risker när pilotinstallationer skall skalas upp att något oväntat inträffar. En 
sådan uppskalning kräver att kundföretaget kan sätta in tillräckligt med anställda i fabri-
kerna. Det har varit en utmaning de senaste ett och ett halvt åren innan samtliga tidigare 
besöksrestriktioner kopplade till Covid-19 pandemin har släppts och fabrikerna åter är fullt 
bemannade.  
 

Svagt kassaflöde ger behov av kapitalanskaffning  
Per 30 september 2021 uppgick H&D Wireless kassa till 7,4 miljoner kronor. Koncernen 
hade vid samma tidpunkt räntebärande skulder om 4,3 miljoner kronor och alltså en netto 
kassa på 3,1 miljoner kronor. 
 
Koncernens kassaflöde för den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 
blev negativt under kv3 2021, minus 3,7 miljoner kronor räknat på den löpande verksam-
heten före förändringar i rörelsekapital.  Därtill kom minus 11,5 miljoner kronor som en 
följd av ökad bindning i rörelsekapital. De senaste tolv månaderna har H&D Wireless haft 
ett kassaflöde om minus 36,7 miljoner kronor om löpande verksamhet och förändring i 
rörelsekapital adderas till varandra.  
 
Vi ser en risk att H&D Wireless inom sex månader åter kan hamna i en situation med en 
ansträngd likviditet. Följden kan bli att nytt kapital behöver anskaffas. Den positiva ny-
heten denna gång är att bolaget har börjat diskutera en alternativ finansiering med intres-
serade partners. Dessa är sannolikt knutna till industrin på ett eller annat sätt. För detta 
talar också att bolaget har beslutat att bolagisera sina produktlinjer. Det kan exempelvis 
handla om ett lån men kanske också delägarskap i den aktuella produktlinjen, men alltså 
inte någon ytterligare nyemission där emissionskursen vid tidigare tillfällen har pressats 
ned till botten av garantikonsortierna.  
 
 
 

  

Även om teknik och erbjudande kan 
anses vara validerade befinner sig 
H&D Wireless fortfarande i en tidig 
fas. 
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Räkenskaper och nyckeltal
 
Resultaträkning 2018-2025P (MSEK) 
 

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

Nettoomsättning 4,9 20,3 16,0 14,9 45,5 81,6 107,1 129,3 

Aktiverat arbete 12,9 11,0 1,7 2,2 1,4 1,2 0,9 0,8 

Övriga rörelseintäkter 0,7 0,2 5,4 0,9 1,8 2,3 2,8 3,4 

Totala intäkter 18,5 31,5 23,0 18,0 48,7 85,1 110,8 133,5 

Övriga extera kostnader -18,4 -21,4 -17,3 -14,8 -17,4 -24,6 -29,7 -33,8 

Personalkostnader -28,8 -42,9 -28,8 -23,6 -30,8 -42,4 -50,5 -57,4 

Av- och nedskrivningar -0,3 -4,0 -3,2 -3,8 -4,2 -4,6 -5,1 -5,6 

Övriga rörelsekostnader -0,6 -0,2 -0,2 -0,1 -1,0 -2,1 -2,8 -3,5 

EBIT -29,5 -37,1 -26,4 -24,4 -4,7 11,4 22,7 33,2 

Just. EBIT -43,1 -48,3 -33,5 -27,4 -7,9 8,0 18,9 29,0 

EBITDA -29,2 -33,1 -23,3 -20,6 -0,5 16,0 27,7 38,8 

Just. EBITDA -42,8 -44,3 -30,4 -23,6 -3,7 12,5 24,0 34,7 

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

Resultat efter finansnetto -30,2 -39,5 -23,1 -24,1 -5,5 10,4 22,2 33,6 

Just. Resultat efter finansnetto -43,8 -50,7 -33,5 -27,4 -7,9 8,0 18,9 29,0 

Skatt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -3,3 -6,9 

Resultat efter skatt -30,2 -39,5 -23,0 -24,1 -5,5 10,4 18,9 26,7 

Just. resultat efter skatt -43,8 -50,7 -33,4 -27,4 -7,9 8,0 15,6 22,1 

Hänförligt till moderbolaget -30,2 -38,8 -22,8 -24,1 -5,5 10,4 18,9 26,7 

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

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

Nettoomsättning  310% -21% -6% 205% 79% 31% 21% 

Totala intäkter  70% -27% -22% 171% 75% 30% 20% 

EBITDA  13% -30% -12% -98% -3243% 74% 40% 

Just. EBITDA  3% -31% -22% -84% -439% 91% 44% 

EBIT  26% -29% -8% -81% -343% 99% 47% 

Just. EBIT  12% -31% -18% -71% -201% 138% 53% 

EBT  31% -42% 4% -77% -289% 113% 51% 

Just. EBT  16% -34% -18% -71% -201% 138% 53% 

Resultat efter skatt  31% -42% 5% -77% -289% 81% 41% 

Just. resultat efter skatt  16% -34% -18% -71% -201% 96% 42% 

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

EBITDA-marginal neg. neg. neg. neg. neg. 19% 25% 29% 

Just. EBITDA-marginal neg. neg. neg. neg. neg. 15% 22% 27% 

EBIT-marginal neg. neg. neg. neg. neg. 13% 20% 25% 

Just. EBIT-marginal neg. neg. neg. neg. neg. 10% 18% 22% 

EBT-marginal neg. neg. neg. neg. neg. 13% 21% 26% 

Just. EBT-marginal neg. neg. neg. neg. neg. 10% 18% 22% 

Vinstmarginal neg. neg. neg. neg. neg. 12% 17% 20% 

Just. Vinstmarginal neg. -250% -210% -184% -17% 10% 15% 17% 

         
 

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

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

Anläggningstillgångar         

Balanserade utvecklingskostnader 36,8 56,0 55,2 55,0 54,2 52,8 51,1 48,9 

Övriga immateriella tillgångar 0,4 5,4 5,0 4,5 4,2 3,9 3,6 3,2 

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

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

Summa anläggningstillgångar 37,6 68,9 65,1 63,6 62,2 60,2 57,7 54,7 

Omsättningstillgångar         

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

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

Övriga ford., förutbet. kost & upplup int. 1,7 4,0 2,0 2,1 2,7 3,4 4,1 4,8 

Kassa och bank 6,2 12,5 12,3 3,2 4,3 13,8 32,1 58,6 

Summa omsättningstillgångar 9,5 23,5 17,2 8,9 11,6 22,8 43,0 71,5 

Summa tillgångar 47,1 92,4 82,3 72,5 73,8 83,0 100,7 126,2 

Eget kapital         

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

Övrigt eget kapital 85,8 145,5 163,3 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1 

Balanserad vinst eller förlust -16,5 -46,7 -86,2 -129,5 -139,2 -132,1 -115,1 -90,4 

Periodens resultat -30,2 -39,5 -23,0 -3,8 0,4 3,7 5,6 7,6 

Eget kapital hänf. till moderbol 40,3 62,3 59,2 53,5 48,0 58,4 77,3 104,1 

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 53,5 48,0 58,4 77,3 104,1 

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

Långfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut & övriga LF skul-
der 

0,0 1,9 1,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Summa långfristiga skulder 0,0 1,9 1,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut 0,0 11,6 1,4 1,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Leverantörsskulder 2,5 4,0 2,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 

Övriga skulder., och förskott fr. kund 1,8 3,2 10,5 8,0 7,4 6,7 6,1 5,4 

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

Summa kortfristiga skulder 6,8 27,1 20,8 15,6 22,4 21,2 20,0 18,8 

Summa skulder 6,8 28,9 22,6 18,5 25,3 24,1 22,9 21,7 

Summa eget kapital och skulder 47,1 92,4 82,3 72,5 73,8 83,0 100,7 126,2 

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

Rörelsekapital (utan kassa) -3,5 -16,1 -15,9 -10,0 -15,1 -12,2 -9,1 -5,9 

Rörelsekapital, rörelsen 2,7 -3,6 -3,6 -6,8 -10,8 1,6 23,0 52,7 

Rörelsekapital/Nettoomsättning 0,6x -0,2x -0,2x -0,5x -0,2x 0,0x 0,2x 0,4x 

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

Balanslikviditet 1,4 0,9 0,8 0,6 0,5 1,1 2,1 3,8 

Likviditetsgrad 1,3 0,8 0,8 0,5 0,4 1,0 2,0 3,6 

Kassalikviditet 0,9 0,5 0,6 0,2 0,2 0,6 1,6 3,1 

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

Nettoskuld(-)/nettokassa (+) 6,2 -1,0 9,1 -1,1 -8,0 1,4 19,8 46,3 

Nettoskuld/EBITDA 0,2 0,0 0,4 -0,1 -15,8 -0,1 -0,7 -1,2 

Nettoskuld/just. EBITDA 0,1 0,0 0,3 0,0 -2,2 -0,1 -0,8 -1,3 

Nettoskuld/EK -15% 2% -15% 2% 17% -2% -26% -44% 

Skuld/EK 0% 22% 5% 8% 26% 21% 16% 12% 

Soliditet 86% 67% 72% 74% 65% 70% 77% 82% 

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

Avkastning på totalt kapital neg. neg. neg. neg. neg. 13% 22% 27% 

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. neg. 18% 24% 26% 

Avkastning på investerat kapital neg. neg. neg. neg. neg. 15% 21% 23% 

          
 

Källa: Bolagsinformation samt Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde 2018-2025P 
 

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

Den löpande verksamheten         

Resultat efter skatt -30,2 -39,5 -22,5 -24,9 -6,9 9,3 18,0 25,9 

Av- och nedskrivningar 0,3 4,0 6,2 3,8 4,2 4,6 5,1 5,6 

Andra justeringar 0,0 -8,5 -10,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring rörelsekapital         

Delta Varulager 0,0 0,2 0,0 -0,3 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 

Delta rörelsefordringar 3,5 -5,7 0,6 -0,4 -1,0 -1,1 -1,2 -1,2 

Delta  rörelseskulder -6,9 9,3 8,7 -5,3 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Kassaflöde från den löp. verksam. -33,3 -40,1 -17,7 -26,6 -5,6 10,9 20,0 28,4 

Investeringsverksamheten         

Förvärv av imm. anläggningstillg. -13,1 -12,0 -1,7 -2,1 -1,3 -1,5 -1,6 -1,8 

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 -2,0 -1,3 -1,5 -1,6 -1,8 

Finansieringsverksamheten         

Nyemission, nettolikvid 26,1 61,1 20,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettoförändring lån & krediter -0,5 -0,3 -0,5 1,2 8,0 0,0 0,0 0,0 

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 19,6 8,0 0,0 0,0 0,0 
         

Periodens kassaflöde -21,0 6,3 -0,2 -9,0 1,1 9,4 18,3 26,5 

Likvida medel, periodens börj. 27,2 6,2 12,5 12,3 3,2 4,3 13,8 32,1 

Likvida medel, periodens slut 6,2 12,5 12,3 3,2 4,3 13,8 32,1 58,6 
         

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

Kassaflöde, löp.verk/nettoomsätt. neg. neg. neg. neg. neg. 0,1x 0,2x 0,2x 

Kassaflöde, löp.verk/tillgångar neg. neg. neg. neg. neg. 0,1x 0,2x 0,2x 

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. 
 


