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Sektor: Energi- och miljöteknik 
Lista: Spotlight (t.o.m.11 sept.), Nasdaq First North Premier Growth Market (från 14 sept). 
Marknadsvärde: 363 miljoner kronor 
 
Grundanalys: 21 Aug 2020 (motiverat värde per aktie: 13,5 kronor i Bas-scenario). 

 
 

Kurslyft inför byte till First North 
Ecoclime-aktien har gått starkt den senaste tiden. En förklaring förutom en bra halvårsrap-
port är sannolikt att Nasdaq nu har godkänt att Ecoclime-aktien kan börja handlas på Nas-
daq First North Premier Growth Market från den 14 september. Detta bör möjliggöra att 
flera investerare kommer in på bolagets ägarlista, framförallt utländska ägare då Nasdaq 
har betydligt fler anslutna medlemmar.  
 
Bolagets halvårsrapport presenterades den 20 augusti. Dagen därpå offentliggjordes att 
dotterbolaget SDC Automation har fått ett första uppdrag att uppgradera klimatsystemet 
på tre serverhallar i Sverige till ett värde av 5,5 miljoner kronor. Ecoclime har också stärkt 
upp sin försäljningsorganisation med en försäljningschef, Peter Bodin samt Wille Wilkens 
som account manager. Till koncernens säljteam har även Fredrik Hansson från H-Gruppen 
(ett bolag som Ecoclime förvärvade kring årsskiftet 2019/20) knutits. En central del i 
Ecoclimes strategi är också att sälja in bolagets produkter via sina nyförvärvade bolag 
(ventilations- och rörinstallatörer). 
 
Som framgår i graf nedan har Ecoclime med råge passerat nivåerna från innan Corona-
krisen fick aktiemarknaden på fall. Senast betalda kurs var 10,7 kronor och i vår grundana-
lys från den 21 september beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 13,5 kronor (läs 
här). Således finns en kurspotential fortfarande kvar.  
 
Kursgraf Ecoclime 

 

   
Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare  
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http://www.ecoclime.se/
https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-ecoclime-mycket-stor-potential-med-energilosningar/
https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-ecoclime-mycket-stor-potential-med-energilosningar/
https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-ecoclime-mycket-stor-potential-med-energilosningar/
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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. 
 


