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Början på ett genombrott i USA 
InCoax har efter några mindre aktiva år gått in i en ny fas med leve-
ranser till slutkundsabonnenter för flera nordamerikanska fiber/LAN-
operatörer. En av dessa lade en uppföljningsorder värd 3 miljoner 
kronor i början av april 2021. Vår uppskattning är att intäkterna från 
den typen av nätoperatör handlar om ordervärden upp mot 50 miljo-
ner kronor per operatör. Givet detta är våra intäktsprognoser de 
närmaste åren inte omöjliga att uppnå för InCoax Networks. Vi kom-
mer fram till en riktkurs om 6,90 kronor per aktie i Bas-scenariot, 
motsvarande en kurspotential om 44 procent. 
 

Inledande slutskundsleveranser på jättemarknad 
InCoax erbjuder telekomoperatörer och fibernätägare ett snabbt bredband 
baserad på Moca Access, en industristandard som är mer etablerad i USA 
jämfört med Europa. Inte helt oväntat ser därför InCoax genombrott nu ut att 
komma i Nordamerika, där en av två aktiva kunder för omkring en vecka se-
dan lade en tilläggsorder värd 3 miljoner kronor. Denna operatör har omkring 
500 tusen abonnenter. Potentialen är alltså mycket stor där det hela nu av-
görs av de utvärderingar av systemet och dess implementering som pågår. 
Dessa operatörskunder tillhör det medelstora segmentet, men har en tillväxt-
potential genom att de erövrar tidigare kabel-TV-kunder som nya abonnen-
ter. Det sistnämnda segmentet är också betydligt större i USA jämfört med 
Europa. 
 

Potential även i Europa 
InCoaxs ursprung och hemmamarknad är Sverige, men här har marknaden 
redan hunnit konsolideras och mogna med en snabb takt av fiberutbyggnad. 
Däremot är potentialen mycket stor inte minst i Tyskland och Storbritannien, 
med en betydligt lägre grad av fiberanslutning. Bolaget marknadsför sig idag 
gentemot kommunala nätverk i Tyskland med typiskt sett 50 tusen abonnen-
ter var. Vi bedömer att detta kundsegment passar InCoax lika bra som        
Fiber/LANs-operatörerna i Nordamerika.  
 

Uppsida i aktien 
Givet våra prognoser för intäkter och resultat i InCoax 2021–2025 och med 
användande av en årlig diskonteringsränta om 18,1 procent kommer vi fram 
till en riktkurs på 6,90 kronor per aktie i Bas-scenariot, motsvarande en kurs-
potential om drygt 44 procent. Genom att variera intäkts- och resultatpro-
gnoserna från 2023 till 2025 kommer vi fram till en riktkurs på 3,68 kronor 
per aktie i Bear-scenariot och 9,58 kronor per aktie i Bull-scenariot. 
 
Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Totala intäkter (MSEK) 3,3 12,9 27,8 59,3 115,0 173,2 

Nettoomsättning (MSEK) 2,8 3,8 20,3 59,3 115,0 173,2 

EBITDA (MSEK) -64,6 -56,4 -28,7 -12,4 21,2 50,7 

EBIT (MSEK) -65,1 -57,4 -32,9 -17,1 16,4 45,9 

Resultat efter finansnetto (MSEK) -65,8 -57,8 -34,2 -19,8 13,8 43,8 

Årets resultat (MSEK) -65,8 -57,8 -34,2 -19,8 12,4 39,4 

EBITDA-marginal, % neg. neg. neg. neg. 18% 29% 

EBIT-marginal, % neg. neg. neg. neg. 14% 27% 

Nettovinstmarginal, % neg. neg. neg. neg. 11% 23% 

Vinst kronor per aktie -5,29 -2,81 -0,96 -0,47 0,28 0,88 

P/E neg. neg. neg. neg. 17,3x 5,5x 

EV/Intäkter 25,6 40,3 8,1 3,2 1,6 0,9 

EV/EBITDA neg. neg. neg. neg. 8,7 3,1 

P/EK 2,5x 6,8x 3,7x 4,4x 3,5x 2,1x 

Utdelning (kronor per aktie)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Investment case 
Efter flera år av produktutveckling står InCoax inför ett förväntat kommersiellt genombrott under 2021. 
Med en ny företagsledning har en fokuserad strategi implementerats där värdeskapande affärer sätts i 
fokus. Trots de utmaningar som Covid-19-pandemin har medfört har InCoax lyckats etablera sig på vik-
tiga marknader utanför Sverige. Bland annat har bolaget hittat en attraktiv marknadsposition hos Fiber-
LAN-operatörer i Nordamerika där en hållbar återanvändning av existerande fastighetsnät i flerfamiljs-
fastigheter sänker kostnaderna och höjer tempot av utrullningen av snabba bredbandstjänster. Samti-
digt kommer bolaget inom kort att inleda en proof-of-concept-fas i samarbete med en tier-1-operatör i 
USA som står inför att uppgradera sitt FTTx-nät. Vid ett positivt utfall är intäktspotentialen betydande. 
Leveransen kan användas i diskussioner med andra möjliga kunder i Nordamerika och Europa. Efter ett 
par utmanande år positionerar sig InCoax på en marknad med stor potential. I takt med att bolaget fort-
sätter att teckna avtal med större och medelstora operatörer i Nordamerika och Europa kommer bola-
gets intäkter att öka väsentligt.  
 

Hög förväntad tillväxt 
InCoax erbjuder telekomoperatörer och fibernätägare kostnadseffektiva lösningar och pro-
dukter för snabbt bredband baserat på industristandarden MoCa Access. Denna standard 
är mer etablerad i Nordamerika jämfört med Europa. Med bolagets systemerbjudande kan 
kunder uppnå samma prestanda som Fiber/LAN-lösningar genom att utnyttja befintliga 
koaxialkablar i flerfamiljsfastigheter, hotell och vårdanläggningar fast till en klart lägre 
kostnad och snabbare implementation. 
 
InCoax erbjudande består av en hårdvarulösning med tillhörande övervakningsmjukvara. 
Hårdvaran har även öppna gränssnitt vilket möjliggör för nätoperatörer att använda befint-
lig mjukvara och driftstödssystem, vilket ger förutsättningar för ett kundanpassat system. 
Vanligtvis genererar kunder återkommande intäktsflöden i korrelation med att nät byggs 
om eller byggs ut samt att nya fastigheter ansluts. 
 
Marknaden för bredbandsnät med bra prestanda byggs i stor omfattning i såväl Europa, 
USA och Asien. Ombyggnation av befintliga kopparaccesspunkter och installation av nya 
fiberaccessnät sker i accelererande takt vilket leder till stora investeringsbehov. Med 
MoCa Access från InCoax kan kunderna på ett effektivt sätt implementera bredbandslös-
ningar med en hög prestanda och till ett konkurrenskraftigt pris.  
 

Nya kunder bland nätägare och Fiber-LAN operatörer i USA och Europa 
Under 2020 fick InCoax ett genombrott på den nordamerikanska marknaden för Fiber-LAN-
nätoperatörer. Genombrottet innebär en viktig referens. Möjligheterna för bolaget att vinna 
ytterligare projekt måste anses som mycket goda. Det finns idag flera hundra mindre       
Fiber-Lan-operatörer på den nordamerikanska marknaden som allt snabbare bygger ut 
sina fibernät. Även i Europa fortsätter utbyggnaden av fibernät i snabb takt,  speciellt i 
Tyskland och Storbritannien. Dessa två marknader utgör potentiellt jättemarknader för 
InCoax. Bolagets lösning kan komma att spela en viktig roll till i utvecklingen av FTTB nät-
verk till flerfamiljsfastigheter (MDU) i dessa länder.   
 
Under 2020 initierade bolaget ett samarbete med en större tier-1 operatör på den nord-
amerikanska marknaden. Operatörer söker ofta efter en lösning för att uppgradera kapa-
citeten i de Fiber-To-The-Curb nät (FTTC) som idag är baserat på G-fast, ett system som 
operatören i regel implementerade för fem till sex år sedan. Man har nu identifierat MoCa 
Access som en tänkbar uppgraderingsstrategi. InCoax har i nära samarbete med operatö-
ren genomfört Lab tester- och produktkundanpassning under kv4 2020/kv1 2021 och en 
betald proof-of-concept installation är planerad till kv2 2021. Vid ett lyckat utfall i denna 
fas är förutsättningarna för ett betydande kommersiellt avtal nära till hands. Det potenti-
ella kommersiella värdet av en order till en Tier 1-operatör är väsentligt större jämfört med 
en Fiber/LAN-operatör. Det kan också innebära ett insteg mot europeiska stora telekomo-
peratörer som British Telecom, Deutsche Telekom och Vodafone. Detta kan idag ses som 
en potentiellt trigger för bolagets aktie. 
 
Konkurrensen på bredbandsmarknaden i USA och Europa är utmanande både avseende 
teknikval och val av leverantör. För att effektivt kunna bearbeta stora- och medelstora ope-
ratörer ser vi en betydande potential i att InCoax etablerar fler försäljningssamarbeten med 

Med en ny ledning och en utvecklad 
strategi förväntar vi oss kraftig till-
växt över prognosperioden.  
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etablerade systemleverantörer av komplementära systemlösningar och med ledande åter-
försäljare inom både telekom och kabel. Exempel på sådana systemleverantörer är Calix, 
Adtran och Nokia i Nordamerika.  
 
Vi har lagt nedanstående prognos för intäkts- och rörelseresultatutvecklingen för InCoax 
Networks. Ett viktigt grundantagande har varit att bolagets produkt- och systemförsäljning 
efter en kortare tid med låga volymer inom drygt ett års tid går från initialt 40 procent till 60 
procent bruttomarginal. Det ger en betydande hävstång på lönsamheten, trots att bolaget i 
utgångsläget har ganska stora personal- och konsultkostnader främst kopplat till produkt-
utveckling som höjer break-even-punkten för ett positivt rörelseresultat. 
 
 
Nettoomsättning och rörelseresultat (MSEK), utfall och prognos 2019-2024 
  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  

 

Motiverat värde om 6,90 kronor i basscenariot 
För att beräkna ett motiverat värde i ett basscenario har vi diskonterat framtida förväntade 
kassaflöden i vår DCF-modell med en årlig diskonteringsränta om 18,1 procent. I bas-sce-
nariot beräknar vi ett aktievärde om cirka 296 miljoner kronor, vilket kan jämföras med da-
gens marknadsvärde på 132 miljoner kronor. Däremellan ligger 37 miljoner kronor i ytterli-
gare kapitaltillskott till bolaget som ingår i de 296 miljoner kronorna. Motiverat värde per 
aktie beräknas till 6,90 kronor för de kommande 6-12 månaderna, vilket ger en kurspot-
ential på 44 procent. 
 
Genom att anta att intäkterna i Bear-scenariot blir 90 procent av Bas-scenariot år 2023, 80 
procent 2024 och 70 procent 2025 samt givet 60 procent bruttomarginal på intäktsdiffe-
rensen får vi en riktkurs om 3,68 kronor per aktie i Bear-scenariot. 
 
På motsvarande sätt antar vi att intäkterna i Bull-scenariot når 110 procent av Bas-scenari-
ots år 2023, 120 procent 2024 och 130 procent 2025. Givet 60 procent bruttomarginal på 
de ökade intäkterna får vi en riktkurs om 9,58 kronor per aktie i Bull-scenariot. 
 

Behov av ytterligare finansiering 
InCoax Networks har historiskt tagit in betydande nyemissionsbelopp och har sedan 2017 
haft huvudägare som varit positivt inställda till detta med en expansion som en målsätt-
ning. Vi räknar med att de teckningsoptioner som följer med i de units som erbjudits be-
fintliga aktieägare i nu pågående företrädesemission utnyttjas till fullo i december 2021. 
Det ger i så fall 22 miljoner kronor i kapitaltillskott utöver de 41 miljoner kronor som nu 
tecknas. Till det räknar vi med ett tillkommande nyemissionsbehov om 15 miljoner kronor 
under 2022 i Bas-scenariot. I Bear-scenariot tillkommer nyemissionsbehov om totalt 58 
miljoner kronor under åren 2023–2025, kalkylerade som differensen i kassaflöde mellan 
Bear- och Bas-scenariot dessa tre år.  
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Potentiell uppsida i basscenariot. är 
44 procent Skillnaden mellan Bear- 
och Bull motsvarar skilda tillväxtför-
utsättningar för åren 2023-2025.   

CAGR = 128% 
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Bolagsbeskrivning 
InCoax Networks grundades 2009 och har fram till idag lagt ett stort fokus på produktutveckling. Sedan 
bolagets start har man tagit fram fyra generationer av produkter för bredbandsaccess över koaxila nät-
verk. Den fjärde generationen är baserad på standarden inom området, MoCA Access™. Genom att ut-
veckla innovativa lösningar för bredbandsanslutningar s.k ”Fiber Access Extension” möjliggör InCoax 
nätverksuppkoppling med Gigabit-hastighet. Bolaget tillhandahåller nästa generations effektiva- och 
hållbara nätverksprodukter samt systemlösningar till leverantörer av telekom- och bredbandstjänster 
på en global marknad.  
 

Introduktion till InCoax 
InCoax Networks har sitt ursprung från 2009. Bolaget var först i världen med att ta fram 
produkter och lösningar för bredbandsanslutning över koaxiala nätverk baserat på 
MoCA®-teknologin. Utifrån denna kunskap vidareutvecklade bolaget under 2016 dagens 
standardisering inom MoCA® Access™ 2.5. Företaget är idag en aktiv medlem och repre-
senterad i styrelsen för Multimedia over Coax Alliance (MoCA®). Bolagets senaste pro-
duktgeneration går under namnet In:xtnd™, vilket bygger på standarden MoCA® Access™ 
2.5. Den möjliggör att bredband kan nå Gigabit-hastighet på befintligt koaxiala nätverk. 
Detta är i mångt och mycket en standardlösning inom hotell, flerbostadshus och radhus-
områden som baseras på en robust MoCA®-lösning för hemmanätverk där det hitintills 
har levererats över 270 miljoner enheter. Med hjälp av In:xtnd™ kan internetleverantörer 
erbjuda sina kunder samma prestanda som Fiber/LAN-lösningar, men till en betydligt lägre 
kostnad och snabbare implementering.  
 
Under 2020 genomgick bolaget en strategi- och ledningsförändring med målet att foku-
sera organisationen mot en ökad tillväxt- och kommersialisering. Bland annat tillsattes 
Jörgen Ekengren som Vd under mars månad. Han anställdes redan 2018 men då i rollen 
som COO. Jörgen har betydande kompetens inom affärsverksamhet och elektronik med 
en gedigen erfarenhet från bland annat Ericsson, Sony Ericsson och Sony Mobile. Samma 
år implementerades en strategisk översyn av bolagets kostnader för att optimera kapital-
allokeringen till områden där större värde kan generas, primärt inom kommersialisering på 
strategiskt utvalda marknader, bland annat Nordamerika och Tyskland.  
 
Koncernen har idag cirka 30 medarbetare inklusive konsulter. Den operativa verksamheten 
är fokuserad till två kontor, ett i Gävle – där stor del av produktutvecklingen sker samt, 
sedan oktober 2020, ett huvudkontor i Lund. Utöver det återfinns representanter inom sälj i 
både Europa och Nordamerika. Idag erbjuder InCoax en färdig systemlösning som innefat-
tar både hård- och mjukvara.  
 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
 

 
 

InCoax befinner sig mitt i en trans-
formativ fas. Bolaget avancerar 
från utveckling till expansiv kom-
mersialisering med hög förväntad 
tillväxt kommande år.   

Vd Jörgen Ekengren har en gedigen 
kompetens och erfarenhet från 
bland annat Ericsson.  
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Ledning och de tio största ägare 
InCoax ledning består av fyra personer med en bred erfarenhet inom produktutveckling, 
kommersialisering och affärsutveckling. Med Jörgen som förhållandevis ny Vd implemen-
teras nu en tydligare strategi för värdeskapande. Peter Agardh är ny styrelseordförande i 
InCoax sedan slutet av det tredje kvartalet 2020, men har varit en del av styrelsen sedan 
2019. 
 

 

JÖRGEN EKENGREN har varit en del av bolaget sedan 2018 och är idag InCoax 
Vd. Ekengren har cirka 30 års erfarenhet inom operations och elektronik från 
bland annat Ericsson och Sony Mobile. Jörgen äger 45 000 aktier plus 350 000 
teckningsoptioner i bolaget.  

 

HELGE TIAINEN har varit med i InCoax sedan 2009 och besitter idag rollen 
som CSMO. TiaInen är ordförande i MoCA Access Working group och styrelse-
medlem i Broadband World Forum. Helge äger 138 290  aktier plus 200 000 
teckningsoptioner i bolaget.   

 

THOMAS SVENSSON är medgrundare av InCoax och är idag bolagets CTO. 
Thomas har erfarenhet från en rad olika uppdrag, däribland produktchef för IP-
Network och chef för Telia Billing. Thomas äger 33 000 aktier i bolaget.  

 

PETER HASSELBERG är interim CFO sedan 2020. Han är Civilekonom i grun-
den med en gedigen erfarenhet från diverse ekonomroller.  

Källa: Bolagsinformation  

 
Tio största ägare 
  

Ägare Andel av kapital Andel av röster Verifierat 

Saugatuck Invest AB 23,6% 23,6% 2020-12-31 

Norrlandspojkarna AB 12,9% 12,9% 2020-12-31 

BLL Invest AB 12,6% 12,6% 2020-12-31 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 7,8% 7,8% 2020-12-31 

Försäkringsbolaget Avanza Pension 2,6% 2,6% 2020-12-31  

Handelsbanken Liv Försäkringsbolag 1,9% 1,9% 2020-12-31 

Six SIS AG 1,5% 1,5% 2020-12-31 

Axelsson Lars 1,1% 1,1% 2020-12-31 

Getisafe Security Partner Norden AB 1,0% 1,0% 2020-12-31 

Övriga aktieägare, ca 1 668 stycken 35,1% 35,1% 2020-12-31 

         

Källa: Holdings.se  

 

Stor potential I befintliga nätverk 
InCoax är idag verksamt på marknaden för fysisk anslutning av fastigheter till bredband via 
befintliga koaxiala nätverk (antennkabelnätverk). Bolaget tar vara på befintlig kapacitet i de 
koaxiala nätverken för anslutning till höghastighetsbredband utan att nya kablar behöver 
installeras. Teknologin är anpassad till samtliga koaxiala nätverk som används för att distri- 
buera TV-signaler. Det inkluderar bland annat kabel- och satellit-TV samt marksända-signaler. 
Lösningen kan konfigureras så att Ethernetsignalen bärs på en frekvens som inte krockar med 
signalerna från t.ex kabel-TV.    
 

Multimedia over Coax Alliance 
Efter många år av utveckling presenterade bolaget 2016 produkter och lösningar för bred-
bandsanslutning över koaxiala nätverk baserat på MoCA®-teknologin. Multimedia over 
Coax Alliance (MoCA) är ett internationellt standardiserings-konsortium som utvecklar in-
dustristandarder med multi-gigabitprestanda för uppkoppling över koaxkabel. Denna har 
idag över 225 certifierade produkter. Konsortiet har drygt 23 medlemmar och består bland 
annat av ett flertal företag, OEM:s, satellitbolag, internetleverantörer och telekombolag. Det 
är således en stor bedrift att InCoax har en plats i styrelsen inom MoCA samt är ett av de 
bolag som driver produktutvecklingen inom området. Utifrån bolagets kunskap vidareut-
vecklade InCoax under 2016 dagens standardisering inom MoCA® Access™ 2.5, vilket 
förbättrar in-home-tekniken för att tillhandahålla anslutning till hemmet.  

  

InCoax har representanter i styrel-
sen inom de viktiga standardise-
rings-konsortiet MoCA. 
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The Last Mile Challenge 
De senaste åren har det skett en bred utrullning av fiber i världen. Detta är något som vissa 
bedömer missgynnar en aktör som InCoax. Sanningen är däremot att trots den explosiva 
utrullningen av fiber i marken så finns det ett antal utmaningar med att ta uppkopplingen 
från gatan in till fastigheten för att sedan ta den vidare till slutkonsumenten. Detta kallas 
för ”The Last Mile Challenge”. Anledningen till denna problematik är flera – samt skiljer sig 
mellan länder och enskilda marknader. Bland de vanligaste orsakerna är höga kostnader 
och komplexitet förenat med att dra in datakablar och fiber in till varje hem och konsu-
ment. Konsekvensen av detta problem blir att bredbandsanslutningen fastnar i gatan och 
inte når konsumenten. Samma konsumenter har ofta installerade koaxkablar anslutna till 
sitt hem och kan därför gynnas av InCoax lösning för Fiber Access Extension. 
 

Systemerbjudande: In:xtnd™ 
Produktvarumärket In:xtnd™ utgör kärnan i InCoax framtida tillväxt och värdeskapande. Er-
bjudandet säljs som en systemlösning till kunder. Bolagets erbjudande möjliggör att hus-
hållen kan uppnå Gigabit-hastighet via en koaxkabel där det av olika orsaker inte finns till-
räcklig prestanda i dag. Givet In:xtnd™ breda användningsområde är målgruppen för syste-
merbjudandet oerhört stort. De primära fokusområdena för InCoax framöver bedömer vi är 
inom: 
 

• Hospitality-kunder (hotell, fartyg, bostadsplattformar samt sjukvårdsinrättningar) 

• Nätoperatörer och Internet-tjänsteleverantörer 
 
 
 

Illustration av systemuppbyggnad för In:xtnd™.  

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 

  

In:xtnd™ är InCoax systemerbju-
dande för att generera samma pre-
standa som Fiber/Lan-lösningar 
inom bredband.  

In:xtnd™ innefattar både hård- och 
mjukvara till sina kunder i ett inte-
grerat system till en konkurrens-
kraftig kostnad.   
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Introduktion till In:xtnd™  
För att uppnå den fulla kapaciteten (Gigabit-hastighet) av InCoax systemerbjudande 
In:xtnd™ så behövs det finnas fibernät i anslutning till fastigheten. Genom In:xtnd™ Control 
tas den inkommande signalen från fibernätet emot samt prioriteras och styrs vidare till be-
fintligt koaxiala nätverk fram till antennuttaget hos slutkonsumenten där ett In:xtnd™ Ac-
cess modem kopplas in. Utifrån detta modem kan sedan router, smart-TV, switch eller 
dator anslutas via Ethernet-kabel för att uppnå bredbandsuppkoppling med hastigheter 
som uppgår till 2,5 Gbps nedladdning och 2,0 Gbps uppladdning. Bolagets systemerbju-
dande utvecklas ständigt utefter marknadens olika krav som främst drivs av alltmer kom-
plexa- och datatunga applikationer och användningsområden. Noterbart är att Koaxialka-
beln anses ha en kapacitet för symmetrisk överföring (lika snabb upp- och nedladdning) 
upp till 25 Gbps. Det indikerar att det finns goda förutsättningar till vidareutveckling av 
InCoax produkter och erbjudande.  
 
In:xtnd™ består av både hård- och mjukvara och omfattar de fyra huvudkomponenterna:  

• In:xtnd™ Control, kontrollenhet. 

• In:xtnd™ Access, modem. 

• In:xtnd™ Combine, koaxialkabelkomponenter. 

• In:xtnd™ Manage, programvara. 
 
 
Illustration av systemintegration för In:xtnd™ mot slutkonsument.  

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Den goda kapaciteten i koaxialanät-
verk möjliggör för fortsatt vidareut-
veckling av InCoax produktvaru-
märke In:xtnd™.  
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In:xtnd™ for Hospitality 
InCoax arbetar aktivt med partnerbolag för att installera In:xtnd™ hos hotellkedjor och vård- 
Inrättningar. Idag finns de flesta accesspunkterna hos exempelvis hotellkedjor och sjukhus, 
utplacerade i korridorerna. Resultatet av detta är ofta en begränsad prestanda vad gäller 
uppkoppling för slutanvändaren. I takt med att mediekonsumtionen och krav på en effektiv                                                             
internetuppkoppling växer så ökar behovet av bra bredbandlösningar inom detta seg- 
ment oerhört snabbt. InCoax systemerbjudande erbjuder idag en lösning för hotell och vård- 
inrättningar där man exkluderar avbrott i verksamheten, vilket ofta sker vid fiber-                                                                                    
anslutningar där det behövs bygga om eller dra nya kablar till befintliga fastigheter och rum. 
Den snabba och enkla installationen av In:xtnd™ kan göras parallellt med ordinarie verksam- 
het vilket skapar en tydlig konkurrensfördel.  
 

In:xtnd™ för fibernätägare och Internet-tjänsteleverantörer  
Över hela världen bygger nätoperatörer fiberaccessnät, Fibre-to-the-Home (FTTH) och 
Fibre to-the-Building (FTTB), för snabbt bredband med accesskapacitet på mer är 1Gbps. I 
flerfamiljsfastigheter går det inte använda de gamla existerande kopparkablarna samtidigt 
som nya fastighetsnät krävs som baseras på Ethernet TP-kabel eller fiber. Nya fastighets-
nät är en dyr investering och kostnaden per användare överstiger ofta ett par tusen kronor. 
Med In:xtnd™ kan man ta vara på befintliga koaxkablar som tidigare använts för kabel-TV 
eller centralantenner. Via dessa kan kunderna erbjudas en Fiber/LAN-lösning med gigabit-
kapacitet till en avsevärt lägre investeringskostnad. 
 
 
 
 
 
 

  

Genom att erbjuda ett kostnadsef-
fektivt systemerbjudande till Kabel-
TV-operatörer belyser InCoax en 
tydlig konkurrensfördel gentemot 
standardiserade uppdateringar.  
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Försäljning och intäktsmodell 
InCoax framtida försäljning baseras på försäljning av bolagets produkter, både inom hård 
och mjukvara. För att uppnå detta är en del av bolagets strategi att etablera samarbeten 
med så kallade VAR (Value added reseller), där återförsäljaren får provisionsbaserad er-
sättning eller rabatterade inköp. Dessa utvalda partners är ofta lokalt starka aktörer på 
sina hemmamarknader med hög kompetens inom området, ett brett nätverk och etable-
rade försäljningskanaler. Dessa återförsäljare arbetar nära med utvalda aktörer som i sin 
tur kan generera slutanvändare av In:xtnd™. Under 2020 tecknades bland annat avtal med 
Technetix Group. Det möjliggör att In:xtnd™ kommer att marknadsföras mot nätoperatörer 
via Technetix omfattande nätverk i Europa, Afrika, Asien-Stillahavsregionensamt samt 
Nord- och Sydamerika. Vid utgången av det första kvartalet 2020 tecknades också ett av-
tal med nederländska systemintigratören Hirschmann Multimedia för den nederländska 
och belgiska marknaden. Totalt har InCoax ca tio utvalda återförsäljare som tillsammans 
täcker de viktigaste marknaderna i Nordamerika och Europa.  
 
InCoax befintliga VAR-avtal samt bolagens huvudmarknader 

 

Bolag Huvudmarknad 

ANEDis Gmbh Tyskland 

Bredband2 (fd A3) Sverige 

Barcom Sverige 

Core Telecom System USA 

ELPA Sverige 

Hirschmann Nederländerna/Belgien 

Lan1 Tyskland 

Smart Cable technology Nederländerna 

TDL Canada Kanada 

Technetix Storbritannien, USA 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
Direktförsäljning generar stora möjligheter  
En annan viktig del av InCoax affärsmodell ligger i bolagets direktförsäljning mot strate-
giskt utvalda nätoperatörer. Dessa samarbeten bygger ofta på en inledande proof-of-con-
cept fas med ett mindre antal abonnenter. Detta kan sedan leda till större orders som 
täcker fler abonnenter av operatörens kunder. Bland annat tecknade bolaget ett ingående 
samarbete med en tier-1 operatör i Nordamerika under 2020. I projektet arbetar InCoax 
och operatören, i ett nära samarbete med att utveckla och verifiera operatörens nödvän-
diga och önskvärda funktionaliteter för slutanvändaren. Inledningsvis genereras inga stora 
intäkter till InCoax. Men vid ett lyckat utfall av proof-of-concept förväntas en betydande 
omsättning kunna uppnås över tid i takt med att fler och fler av operatörens abonnenter 
kopplas på och använder bolagets In:xtnd™.  
 
Kostnaden för att använda In:xtnd™ lösning skiljer sig åt litet beroende på antalet slutan-
vändare som finns i, låt säga, ett lägenhetshus. För en fastighet med 15 slutanvändare är 
kostnaden omkring 1 700 kronor per användare. För en större fastighet med 120 slutan-
vändare är samma systemlösning tillgänglig för omkring 1 000 kronor per användare. Gi-
vet att InCoax får betalt per system plus en eventuell årlig licensavgift är det en central del 
av bolagets affärsmodell att uppnå en betydande abonnentsbas av sin systemlösning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Externa samarbetspartners nyttjas 
för en global räckvidd.  

Partnersamarbeten med små- och 
medelstora operatörer kan över tid 
genera stora intäkter till InCoax.  
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Marknad, position och konkurrens 
Ett snabbt bredband betraktas idag som en samhällsviktig grundpelare och likställs allt oftare med 
publika vägar, elektricitet, vatten och avlopp i ett modernt samhälle. Idag har de flesta industriländer en 
fastlagd plan, en s.k bredbandsstrategi, för att kunna erbjuda medborgare, företag och institutioner 
snabbt bredband genom fibernät, s.k Fibre to the home (FTTH) eller Fibre to the building (FTTB), i en 
nära framtid. Utan bredband med god prestanda kan inte samhället utnyttja eller tillgodogöra sig de 
möjligheter som ges av den digitala utvecklingen- och digitaliseringen som sker av samhället. Bred-
bandsnät- och tjänster måste göras tillgängligt för alla, både geografiskt i form av nättäckning och eko-
nomiskt i form av ett överkomligt pris för bredbandstjänsten. De gamla kopparnäten klarar inte av att 
leverera den prestanda som marknaden idag kräver av bredbandstjänster. Det resulterar i en stark      
efterfrågan på innovativa erbjudanden samtidigt som ny fibernätinfrastruktur  behöver implementeras.  
 
Runt om i världen pågår en utbyggnad av fiberoptiska bredbandsnät inklusive de systemlösningar som 
bär bredbandstjänsterna till kunderna. Många miljarder kronor investeras i nät- och system världen 
över och affärsmodellerna varierar kraftigt. Gemensamt för alla projekt är att de strävar efter att på ett 
kostnadseffektivt sätt förse människor och företag med en riktigt snabbt och skalbar Internet access. 
 

Snabbt bredband för alla – en global megatrend 
En global omställning av telekomnäten pågår världen över för att uppgradera de gamla 
kopparbaserade accessnäten vilket ursprungligen byggdes för telefoni. Ett modernt sam-
hälle kräver snabba bredbandstjänster för att kunna tillgodogöra sig de fördelar som ges i 
den digitala omställning som sker idag. 
 
Accessnät med optisk överföring via fiber har en enorm kapacitetpotential och kan erbjuda 
det snabba bredband som dagens och framtidens tjänster kräver. Ombyggnationen från 
koppar till fiber kräver dock enormt stora investeringar och olika teknologier, som i bilden 
nedan. Det ger möjlighet till en mer gradvis utbyggnad där investeringen sprids över en 
längre tid. Målbilden är dock tydlig och endast fiber fram till fastigheten, villa eller flerfa-
miljshus, ger ett framtidssäkert bredbandsnät.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stor investeringsvilja inom internet 
med bra prestanda gynnar en aktör 
som InCoax. 

Omställning från kopparnät till fibernät 
 

 
 

Källa: FTTH handbook, edition 8, FTTH council Europe 
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Ambitiösa mål ligger till grund för framtida tillväxt 
Sverige följer en ambitiös plan för att bygga ut infrastrukturen för ett snabbt bredband och 
kunna erbjuda minst 1 Gbps till de allra flesta hushåll och företag senast 2025. Sverige 
och Norden ligger i framkant ur ett globalt perspektiv och har kommit en bra bit på vägen i 
sina digitala agendor.  
 
Enbart i Sverige har ca 25 miljarder kronor investerats av marknadens olika aktörer i fiber-
infrastruktur- och system under de senaste 10–15 åren. Lika mycket till krävs för att uppnå 
målet för 2025. Huvuddelen av pengarna avser nedgrävning och dragning av fiberkabel 
som har en lång teknisk och ekonomisk livslängd (>10 år). Ca 10 procent avser systeme-
lektronik med en avsevärt kortare (3–5 år) ekonomisk livslängd p g a den snabbt ökande 
efterfrågan på en allt snabbare bredbandsaccess. 
 
Sveriges bredbandsstrategi för snabbt bredband 
 

 
 

Källa: PTS Dnr: 18-18810 

 
I diagrammet nedan kan vi se hur Sverige växlat om från bredband via det gamla kopparn-
ätet (xDSL) till fiberbaserade accessnät (Fiber-LAN och Fiber-Koax/Docsis) under de sen-
aste tio åren. Snabba bredbandstjänster erbjuds i vertikalintegrerade lösningar från de 
stora nätoperatörerna som Telia (Fiber-LAN), Telenor (Fiber-LAN) och Tele2 (Fiber-Koax) 
alternativt via de öppna stadsnäten där ekosystemet är uppdelat mellan tjänsteleverantö-
rer, kommunikationsoperatörer och fibernätägare. Samtidigt som antal abonnenter med 
ett snabbt fiberbaserat bredband ökar så minskar abonnenterna med en äldre variant bred-
band baserat på kopparnät. I Sverige närmar sig utbyggnaden för fiberaccess en mättnad 
och tillväxten av abonnenter förväntas att sakta ned, i takt med långsammare utbyggnad 
av fiberinfrastrukturen. Idag har ca 95 procent av Sveriges hushåll möjlighet att få ett bred-
band om minst 1Gbps. En liknande utveckling har skett i Danmark och Norge.  
 
Utvecklingen av snabbt fiberbaserat bredband i Sverige  
 

 
 

Källa: PTS , ” Svensk telekommarknad första halvåret 2020” 
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Global marknadstrend i ryggen 
Digitala agendor liknande den i Sverige finns implementerat i de flesta länder världen över. 
Utbyggnad av fiberaccess för ett snabbt bredband pågår på många håll. I de flesta fall har 
man ännu inte kommit så långt som i Norden men utvecklingen går snabbt. Inom EU har 
man definierat den digitala omställningen i form av ett index (DESI) som bland annat mä-
ter tillgången på snabbt bredband i medlemsländerna. Ambitionsnivån är hög men utbygg-
nadstakten varierar kraftigt mellan länderna. Det uttalade målet inom EU är att alla EU-
medborgare och företag ska ha ett bredband på minst 100 Mbps år 2025. 
 
EU Digital Economy and Society Index (DESI) 
 

 
 

Källa: European Commission Web 

 

Stora operatörer driver marknaden 
På de flesta marknader finns en balans mellan de stora nätoperatörerna, som med förkär-
lek erbjuder vertikalintegrerade tjänster, och mer lokalt förankrade fibernätägare. Dessa 
arbetar med affärsmodeller liknande den öppna nätmodellen i Sverige. Oftast är det de 
stora operatörerna som driver marknaden och står för de stora investeringarna, speciellt i 
storstadsregioner och mer tätbefolkade områden. Det mer lokalt förankrade fibernätä-
garna finner man oftast i mindre tätbebyggda områden eller i glesbygden. 
 
Ekosystem för vertikalintegrerad och öppen bredbandstjänst 
 

 
 

Källa: PTS 
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Mediamarknaden under transformation 
En annan stark drivkraft för snabbt bredband kommer från den omställning som sker på 
mediamarknaden. TV, som tidigare skickats över etern via det marksända TV distributions-
nätet, via satellit eller över kabel-TV-nätet, distribueras allt oftare över telekomoperatörer-
nas bredbandsnät. Initialt har det skett som en separat bitström, så kallad IPTV, som bars 
parallellt med bredbandstjänsten i det gemensamma nätet. Idag bärs TV-kanalerna allt 
oftare som en integrerad del av bredbandet, så kallad Over-The-Top (OTT). Detta har lett 
till en konvergens bland nätoperatörerna där telekomoperatörer och kabel-TV operatörer 
erbjuder likartade tjänster. 
 
De linjära kanalpaketen ersätts alltmer av ”video-on-demand” från t.ex Neflix, HBO, Ama-
zon och Disney samt en allt större grad av personligt skräddasydda kanaler och kanalpa-
ket. En växande andel video konsumeras också från Internet-plattformar som t.ex Youtube, 
Facebook och TikTok. Nya videoformat som HD och UHD kräver högre bandbredd. Sam-
mantaget driver omställningen på mediamarknaden snabbt på det ökade behovet av bred-
bandskapacitet i hemmet. 
 
Transformering av mediamarknaden 

 

 
 

Källa: Carlsquare 
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Snabbt bredband för det fasta nätet – Global jättemarknad 
Datatrafiken i det globala och publika internet har under många växt med en närmast      
exponentiell hastighet. Antalet användare i både fasta och mobila nät ökar. Även access-
kapaciteten, dvs kapaciteten på användarnas anslutning till de fasta och mobila näten 
ökar explosivt.  
 
Utvecklingen på det globala internet i termer av trafik och anslutningar 
 

 
 

Källa: Cisco VNI 2018 to 2023 report 

 

Kraftig tillväxt över nätet 
Trafiken från privata tjänster över det globala internet fortsätter att växa snabbt. Under 
2022 förväntas den sammantagna trafiken nå 333 exabyte (10**18) per månad. Det inne-
bär en ökning om 27 procent jämfört med året innan år. Räknat från 2017 innebär det en 
ökning av trafiken i nätet på över 300 procent. 
 
Tillväxt för Konsument-internet data trafik 

 

 
 

Källa: www.statista.com, J. Clement, Feb 28, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

100

129

167

212

267

333

0

50

100

150

200

250

300

350

2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Datavolym I exabyte per månad

http://www.statista.com/


 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

15 april 2021 

InCoax Networks AB   |   Grundanalys     

16 / 38 
 

Accelererad tillväxt inom global videotrafik 
En signifikant del av trafikökningen kan härledas till de fasta näten samt ökningen av video 
över bredband. I Ciscos VNI trafikprognos över det globala internet mellan åren 2014–
2019 antogs videotrafiken växa med i snitt 23 procent per år.  
 
 
Tillväxten inom global IP 
 

 
 

Källa: Cisco VNI report , 2017 to 2019 traffic forecast 
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Stor underliggande efterfrågan 
Antalet användare som är anslutna till Internet via fasta- och mobila nät har ökat stadigt 
de senaste åren och uppgick till cirka 3,9 miljarder användare 2018. Denna siffra förväntas 
öka till drygt 5,3 miljarder vid utgången av 2023. 
 
Tillväxten I användning av data hos konsumenter, miljarder användare 

 

 
 

Källa: Cisco VNI report , 2018 - 2023 

 
Den globala genomsnittliga bredbandsaccessen till fasta nät förväntas mer än fördubblas 
från 46 Mbps under 2018 till 110 Mbps år 2023. Som tidigare påtalats drivs den underlig-
gande efterfrågan på bredband i första hand av intresset för OTT video. Mer bredbandiga 
tjänster som lanseras absorberas relativt snabbt av marknaden. 
 
Global utveckling av snabbt bredband i det fasta nätet 

 

 
 

Källa: Cisco VNI report 2018-2023 
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FTTH och FTTB 
FTTx är en samlingsbeteckning för fiberoptiska accessnät. När vi talar om framtidssäkra 
nät som har en kapacitet att erbjuda snabbt bredband på 1Gbps eller mer avser vi primärt 
Fiber till hemmet (FTTH) eller Fiber till flerfamiljshus (FTTB).  
 
Med FTTH byggs fibernätet från telestationen hela vägen till modemet i hemmet. Vanligt-
vis handlar det om en villafastighet. 
 
Med FTTB byggs fibernätet typisk fram till en punkt i källaren på en flerfamiljsfastighet. 
Där placeras vanligtvis en Ethernet switch som sedan distribuerar bredbandstjänsten över 
ett fastighetsnät till de olika lägenheterna. Fastighetsnätet utgörs vanligtvis av fiber eller 
TP (dvs vanlig Ethernet kabel). Det innebär som oftast att man är tvungen att bygga ett 
nytt fastighetsnät. 
 
Med FTTDp byggsfibernätet fram till en distributionspunkt 100-200 från abonnenterna och 
från distributionspunkten används de existerande kopparkablarna med hjälp av teknolo-
gier som VDSL2 och G.fast. 
 
Principer för fiberoptiska accessnät - FTTx 

 

 
 

Källa: Wikipedia, FTTx 

 

Lösningar för snabbt bredband – PON, Fiber-LAN eller Fiber-Koax 
Fiberoptiska bredband kan byggas med flera olika teknologier. Dagens standard baseras 
på tre olika teknologier som konkurrerar med varandra med olika för- och nackdelar.  
 
När de första FTTH/B näten började byggas för ca 15 år sedan var den vanligaste metoden 
att man byggde Fiber-LAN. En förklaring kan vara att de nätoperatörerna som inledningsvis 
drev på utbyggnaden hade begränsad erfarenhet av att bygga telekomnät. De flesta av de 
stadsnät som började byggas i Norden- och runt om i världen för ca 15 år sedan byggdes 
med Fiber-LAN av kommunala nätägare eller stadsförvaltningar. Deras kompetens låg 
närmast i att bygga LAN-nät. Det föll sig naturligt att tillämpa samma nät-principer för de 
nya fibernät som byggdes. Man byggde också mest fiber till flerfamiljshus (FTTB) där      
Fiber-LAN har sin största styrka. 
 
I Sverige skapades det närmast en de facto standard som tvingade de traditionella nätope-
ratörerna som Telia och Telenor att anamma samma bygg principer. Även senare nätbyg-
gare som IP-Only följer samma byggnadssätt. 
 
I övriga Europa, USA och Asien har det sett helt annorlunda. När AT&T och Verizon drog i 
gång sina satsningar på fiberaccess för 15 år sedan valde man att bygga med PON-
teknologi. Likaså i Asien där de stora operatörerna så som China Telecom, NTT och Korea 
Telecom huvudsakligen byggt med PON-teknologi. Även i Europa har de större operatö-
rerna som Telefonica och Orange valt att bygga FTTH/B med fiber PON. Sammantaget har 
det lett till att PON är den överlägset mest vanliga teknologin ur ett globalt perspektiv. 
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Fördelar med Fiber-Koax 
Fiber-Koax kommer från de hybrid-fiber-coax-nät (HFC-nät) som kabel-TV-operatörerna 
tidigare byggt upp för att kunna bära analog- och digital-TV tillsammans med bredband. 
HFC-näten innehöll ursprungligen analoga RF-förstärkare längs koaxialkablarna för att 
klara överföringsavstånden. Men näten har succesivt uppgraderats med längre fiberdelar. 
Idag har många av HFC-näten fiber ända fram till flerfamiljsfastigheten samtidigt som det 
inte finns någon övrig aktiv elektronik i nätet förutom den mediakonvertering som sker vid 
övergången från fiber- till koaxialkabel. På så sätt får Fiber-Koax-näten en liknande arkitek-
tur som Fiber-LAN. Den avgörande skillnaden ligger i vilken typ av kabelinfrastruktur som 
används i fastighetsnätet som fiber, TP eller koaxialkabel. Kabel-TV-näten använder van-
ligtvis en global standard, Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) för 

att bära bredbandstjänsten . 
 
Principer för fiberoptiska accessnät 

 

 
 

Källa: Wikipedia, FTTx 

 

Snabbt bredband i Europa 
I Europa pågår utbyggnaden av fiberoptiska bredbandsnät FTTH/B i de flesta länder. Un-
der de senaste tio åren har utbyggnadstakten varit hög. Idag har ca 50 procent av Europa 
tillgång till snabbt bredband via FTTH/B, vilket motsvarar omkring 172 miljoner hushåll.  
 
Norden har varit ledande i omställningen genom de kommunala stadsnät som började 
byggas för redan mer än 15 år sedan. Detta tvingade de större nätoperatörerna som Telia 
och Telenor att bygga fiberaccess och lockade även in nya investerare som IP-Only (EQT) 
att bygga fiberaccess i större omfattning. Liknande omställning har även skett i Norge och 
Danmark via de lokala energibolagen, vilket placerat Norden i framkant för snabbt bred-
band. Idag håller marknaden i Norden på att konsolideras och de lokala nätägarna köps 
upp av de nationella nätoperatörerna. 
 
Utvecklingen av snabbt bredband baserat på FTTH/B i Europa 

 

 
 

Källa: FTTH Council /IDATE DigiWorld 2020 
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Stor skillnad gentemot Norden  
I övriga Europa har omställningsprocessen varit mycket olik den i Norden. I stället för 
mindre regionala nätägare är det de stora nätoperatörerna som varit ledande. I Spanien, 
Portugal och Frankrike har nätoperatörer som Telefonica, MEO (Portugal Telecom) och 
Orange under de senaste fem åren gjort stora investeringar för en snabb ombyggnad av 
näten. Dessa länder är ännu inte i kapp Norden, men är på god väg. 
 
FTTH/FTTB i antalet abonnenter historik och prognoser  Utveckling av FTTH/FTTB inom hushåll 
 

 
     

  

 
 

Källa: Bolagsinformation   Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Stark underliggande tillväxt på viktiga marknader i Europa 
Några stora europeiska länder släpar fortfarande efter. I Storbritannien Tyskland och Ita-
lien har de ledande operatörerna valt en gradvis ombyggnad av näten för att förlänga livs-
längden på kopparnäten och skjuta en del av investeringarna framför sig. Man har därför 
inte kunnat erbjuda snabbt fiberbaserat bredband utan använt teknologier med kapacitets-
begränsningar. 
 
Sedan några år tillbaka ser vi dock en utveckling i de länderna liknanden vad som skedde i 
Norden för 15 år sedan. Mindre och regionala nätägare bygger FTTH/B-nät och tillämpar 
öppna nätmodeller. Riskkapital strömmar i en ökande omfattning till den typen av projekt i 
speciellt Tyskland och Storbritannien. Troligtvis kommer det inom några år att tvinga de 
stora nätägarna som British Telecom och Deutsche Telekom att ändra sin strategi på ett 
liknande sätt som skedde i Norden. 
 
I prognoserna avseende utbyggnaden i Europa för de närmaste åren går det att se en svag 
avmattning av den totala utbyggnaden. Samtidigt kommer huvuddelen av nya FTTH/B-
anslutningar från just de eftersläpande länderna medan övriga länder visar en viss mätt-
nad i utbyggnadstakten. 
 
Utvecklingen av snabbt bredband baserat på FTTH/B i Europa 

 

 
 

Källa: FTTH Council /IDATE DigiWorld 2020 
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FTTB i dominerande ställning  
När vi studerar omfattningen av fibernätsinstallationer för FTTH alternativt FTTB så kan 
vi konstatera att FTTB dominerar i jämförelse mot FTTH. Detta samtidigt som andelen 
FTTB förväntas öka ännu mer under de närmaste åren. Anledningen till denna utveckling 
kan förklaras med att andelen fiberanslutna flerfamiljsfastigheter ökar relativt sett mer 
än antalet fiberanslutna villor. I flera länder i Europa har nätoperatörerna, till skillnad från 
i Norden, i första hand byggt fibernät i mer välsituerade villaområden medan man för 
flerfamiljshus valt att använda kopparnätsbaserade xDSL-lösningar. När man nu förvän-
tas accelerera utbyggnaden av fibernät betydligt är det framför allt flerfamiljshus som 
ansluts och andelen FTTB förväntas därför växa. 
 
Utvecklingen av snabbt bredband baserat på FTTH/B i Europa 

 

 
 

Källa: FTTH Council /IDATE DigiWorld 2020 

 
Det stora utbyggnaderna som Telefonica och Orange har gjort i Spanien respektive Frank-
rike gör att fiber-PON blir den alltmer dominerande teknologin för fiberaccess. Denna do-
minans förväntas öka ytterligare när British Telecom, Deutsche Telekom och Telecom Ita-
lia sätter i gång sina FTTH/B på riktigt under de närmaste fem åren. Fiber-LAN används 
huvudsakligen av mindre regionala nätägare i Europa.  
 
Utvecklingen av snabbt bredband baserat på FTTH/B i Europa 

 

 
 

Källa: FTTH Council /IDATE DigiWorld 2020 

Snabbt bredband i USA 
Bredbandsmarknaden i USA har under de senaste tio-femton åren dominerats av de stora 
nationella nätoperatörerna. Samtidigt har det skett en konsolidering bland telekom- och 
kabel-TV-operatörerna. De kvarvarande större operatörerna är i dag AT&T, Verizon, Cox, 
Comcast, Mediacom och Charter. Förutom de stora spelarna innehåller bredbandsmark-
naden i USA hundratals lokala och regionala nätoperatörer med nät som har typiskt 
mindre an 1 miljon abonnenter var. 
 

Verizon FiOS och AT&T U-verse 
Verizon och AT&T började sin satsning av FTTH/B för över 15 år sedan. Man riktade hu-
vudsakligen in sig mot välbärgade villaområden som försågs med ett snabbt bredband 
baserad på PON-teknologi. Under senare år har utrullningen stannat av väsentligt. Idag har 
Verizon FIOS ca tio millioner bredbandskunder utspridda över nio olika delstater. AT&T U-
verse finns tillgängligt över hela USA och har idag också ca tio miljoner bredbandskunder. 
 
En annan aktör på marknaden är Lumen (f.d. Century Link), har idag mer än fem miljoner 
bredbandskunder utspridda över 37 delstater. Under 2015 och 2016 gjordes en satsning 
på FTTC/B (Quantum Fiber) på ett begränsat antal utvalda delmarknader för att erbjuda ett 

USA förväntas bli en av InCoax vik-
tigaste marknader över vår pro-
gnosperiod. Bolagets system ser ut 
att erbjuda ett konkurrenskraftigt 
system på en den kraftigt fragmen-
terade marknaden.  
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snabbt bredband med en kapacitet på 1 Gbps. Bland annat använder Lumen idag G-fast i 
flerfamiljsfastigheter för att tillgodose sina kunders behov.  
 
FTTH/B i USA med Verizon och AT&T 

 

 
 

Källa: Wikipedia 

 

Andra nätoperatörer för FTTH/B baserat snabbt bredband 
Förutom den handfull stora nätoperatörer som dominerar bredbandsmarknaden i USA 
finns det ett 100-tal mindre nätägare som bygger FTTH/B. En av de mer omfattande sats-
ningar kom från Google Fiber som drevs som en egen division inom Alphabet. Verksam-
heten startade 2010 och har idag byggt fibernät i ett tiotal städer runt om i USA. Företaget 
har mer än 500 tusen bredbandskunder. Idag sker ingen utrullning i nya städer. Däremot 
förtätas de befintliga näten kontinuerligt. 
 
Google Fiber med en stark närvaro i USA 

 

 
 

Källa: Google Fiber, Wikipedia 

 

Många mindre och lokala nätägare har under senare år börjat bygga fibernät. Oftast är 
näten små och projekten kommundrivna. USA ligger efter Europa avseende fiberutbygg-
nad, men många små projekt startar i en rörelse som liknar det vi ser i Tyskland och Stor-
britannien idag. 

 

Konkurrens och bolagets plats på marknaden 
Multimedia-Over-Coax-Alliance är en industristandard för att bära Ethernet över koaxial-
kablar. Teknologin utvecklades initialt för att kunna använda antennkoaxialnät i större en-
familjsvillor för att distribuera internet inom hemmet tillsammans med TV-signalerna. I 
FTTH/B utrullningarna som Verizon och AT&T har gjort har flera miljoner MoCa adaptrar 
sålts som LAN-extenders i hemnäten. 
 
MoCa Access chipet är en vidareutveckling som möjliggör att Ethernetsignalen kontrolle-
ras från en centralt placerad kontroll, vilket är nödvändigt för en ISP applikation. Chipset 
utvecklades ursprungligen av den amerikanska chiputvecklaren Entropic. Entropic förvär-
vades under 2015 av halvledarföretaget MaxLinear som idag står för huvuddelen av pro-
duktionen av MoCa chipset.  
 

InCoax positionerar sig som en av 
marknadens bästa lösning för en 
god prestanda till en låg kostnad.  
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MoCa Access – Snabbt bredband till lägsta möjliga kostnad 
MoCa access är förmodligen den mest kostnadseffektiva lösningen för snabbt bredband 
när ett koaxialnät finns tillgängligt i en flerfamiljsfastighet, hotell eller vårdinrättning. Ett 
nytt fastighetsnät baserat på TP- eller fiberkabel innebär oftast en merkostnad på flera 
tusen kronor per användare, vilket ger ett kraftigt utslag på den totala abonnentkostnaden. 
Lösningen har en låg instegskostnad och god skalbarhet. 
 
Idag är InCoax i princip ensamma om att erbjuda bredbandslösningar baserad på MoCa 
access. Bolagets varumärke In:xtend är varumärkesskyddat- I övrigt saknas IPR och lös-
ningen bygger på kommersiellt tillgängligt chipset från MaxLinear. InCoax har dock många 
års erfarenhet av utveckling av MoCa samt utveckling av driftstöd- och övervakningssy-
stem. Sammantaget utgör det ett visst skydd mot konkurrens enligt vår uppfattning. 
 
MoCa – Ethernet över koaxialkabel 

 

 
Källa: MoCa Alliance 
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Konkurrens mellan bredbandsteknologier 
Som vi tidigare beskrivit konkurrerar idag ett par olika teknologier på den gigantiska bred-
bandsmarknaden. De stora telekomnät-operatörerna använder huvudsakligen lösningar 
baserat på fiber PON, medan nätoperatörerna som kommer från kabel-TV-sidan jobbar 
med bredband över DOCSIS. Tillsamman täcker de lejonparten av bredbandsmarknaden. 
Under de stora aktörerna svävar Fiber-LAN. Oftast är det mindre nätägare med en lokal 
förankring. Under senare år har dessa projekt attraherat riskkapital och mängden projekt 
har ökat stadigt. Från ett marknadsperspektiv utgör idag dessa projekt en mindre del av 
marknaden. Men eftersom den totala bredbandsmarknaden är gigantisk så talar vi ändå 
om en mångmiljardmarknad mätt i svenska kronor för Fiber-LAN projekt, InCoax huvud-
marknad.  
 

Docsis eller Moca 
Eftersom både MoCa och Docsis är teknologier för Ethernet över koax så föranleds man 
lätt att tro att de är tuffa konkurrenter. Så är dock inte riktigt fallet. Kabel-TV- marknaden 
har genomgått en mycket stark konsolidering världen över- och skapat ett fåtal större spe-
lare med en lång och djup förankring i Docsis-teknologi. Det är inte troligt att InCoax har 
möjlighet att bryta in bland dessa nätoperatörer enligt vår bedömning. 
 
Principer för Fiber - Koax via Docsis och MoCa 

 

 
 

Källa: Wikipedia, FTTx 

 

Sweet-spot för Fiber-koax baserat på MoCa 
Enligt oss är det bland Fiber-LAN projekten som InCoax kan finna sina bästa affärsmöjlig-
heter. Speciellt de nya mindre Fiber-LAN-projekt som växer fram i USA och Europa idag, 
främst i form av stads- och kommunnät utgör attraktiva kommersiella mål för ett bolag 
som InCoax. Dessa projekt innehåller flerfamiljsfastigheter, hotell eller vårdinrättningar 
med befintliga fastighetsnät som baseras på koaxialkabel vilket kan ta till sig MoCa Ac-
cess-lösningen effektivt och minska investeringsbehovet kraftigt. Den typ av nätägare som 
är involverade i litet mindre projekt har vanligtvis ingen erfarenhet av att jobba via Docsis. 
Den lägre instegströskeln gör det enkelt att selektivt använda InCoax lösning där den gene-
rar bäst värde. 
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Nyckelspelare och konkurrenter 
Marknaden för snabbt fiberbaserat bredband är uppdelad i olika teknologisektorer med 
rätt vitt spridda aktörer. 
 

FTTH/B 10GPON/GPON leverantörer 
PON (GPON/10GPON) är en teknologistandard som har utvecklats inom den internation-
ella telekomunionen. Ledande leverantörer av PON-baserade lösningar är de stora tradit-
ionella systemleverantörerna. Den centrala switchenheten och modem är delvis låsta till 
varandra och levereras ofta i en lösning av samma leverantör. Standarden tillåter dock att 
olika leverantörer blandas 
 
I Europa dominerar Nokia (genom det tidigare förvärvet av Alcatel-Lucent) och Huawei. 
I USA är PON-marknaden uppdelad mellan Nokia och utmanarna Calix och Adtran. I Asien 
dominerar Huawei och ZTE. 
 

FTTH/B Fiber-LAN leverantörer 
I en Fiber-LAN lösning är det en svag koppling mellan central switch/router och abonnent-
modem. Typiska leverantörer av centrala switchar är t.ex Cisco(Pub), Huawei, HPE(Pub), 
Extreme Networks (Pub) och ECI.  
 
På modem-sidan finns ett stort antal leverantörer. Större leverantörer är t.ex Netgear 
(Pub), D-Link (Pub), Compal (Pub) och Technicolor (Pub). Här finner vi även de svenska 
bolagen Waystream (Pub) och Inteno 
 

FTTH/B Fiber-Koax/Docsis leverantörer 
I en bredbandslösning baserad på Fiber-Koax/Docsis hittar vi, förutom Cisco och Huawei, 
ett antal systemleverantörer med en stark förankring från media och kabel-TV som t.ex 
Harmonic (Pub), Teleste(Pub) och Commscope(Pub). Här finner vi även nyare bolag som 
Gainspeed. 
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Finansiell historik och Carlsquare prognoser 
InCoax Networks har varit ett start-up bolag under ganska många år, i väntan på det stora försäljnings-
genombrottet i form av volymorder. Sedan 2017 har bolaget nya huvudägare som stödjer en expansiv 
strategi. Följden har blivit att bolaget har ganska höga kostnader främst i form av anställda och konsul-
ter, där omkring hälften jobbar med produktutveckling. 
 

Finansiell historik 
Historisk nettoomsättning 
InCoax Networks har haft en låg nettoomsättning fram till och med utgången av 2020, 
även om intäktstillväxten har varit kraftigt i procentuella termer sedan 2018. Bolaget har 
etablerat ett antal återförsäljare med fokus på Tyskland, USA och Kanada. Den svenska 
hemmamarknaden bearbetats historiskt av ett antal partners som varit med i stort sedan 
starten. Förutsättningen för intäktstillväxt i Sverige bedöms dock vara relativt svagare, 
givet att bredbands- och fiberpenetration här är relativt hög samtidigt som marknaden för 
de tjänster som InCoax erbjuder redan har mognat och konsoliderats. Däremot finns se-
dan några en satsning mot hotell i Norden, där en order nyligen erhålls från en norsk hotell-
kedja.  
 
Förutsättningarna för bolaget att nå en kraftig tillväxt bedöms vara bättre i Tyskland och 
Storbritannien jämfört med Norden (där marknadsförutsättningarna liknar de som råder i 
Sverige). Detta mot bakgrund av en betydligt lägre bredbandspenetrationsgrad i Tyskland, 
där marknaden är mindre mogen. Samtidigt har jätteoperatörer som Deutsche Telekom 
och Vodafone en stark ställning på den tyska marknaden, vilket kan vara en utmaning. I 
USA ser det som tidigare beskrivits betydligt mer lovande ut, med ett par testorder mot två 
olika operatörer som i första hand tar slutkunder från nordamerikanska kabel-TV-företag.  
 
Investerat belopp i InCoax-utrustning i Nordamerika uppgår till ca 1000 kronor per abon-
nent. 100 miljoner kronor i intäkter för InCoax Networks vid försäljning mot en operatör 
skulle alltså motsvara omkring hundra tusen abonnenter i Nordamerika. Däremot är det 
inte sannolikt att bolaget når en högre marknadsandel än omkring 20 procent på en en-
skild kund. Detta då inte alla abonnenter bor i fastigheter som lämpar sig för InCoax lös-
ning. 
 
I nedanstående diagram visar vi InCoax Networks intäkter per helår (2017-2020) till väns-
ter samt per kvartal (kv1/2019-kv4/2020) till höger. Som synes är trenden ganska tydligt 
uppåtgående framförallt i det fjärde kvartalet 2020. Till dessa intäkter adderades ca 3 mil-
joner kronor i aktiverat arbete i kv3/2020 till de totala redovisade intäkterna och ytterligare 
ca 4 miljoner kronor i kv4/2020.  
 
Det totala intäktsnivåerna är fortfarande blygsamma. Tidigare företagsledningar har haft 
målsättningar på helårsomsättningar om 50-300 miljoner kronor i årstakt, något som den 
nuvarande ledningen varit mer försiktig med utan istället fokuserat på ett förbättrat kassa-
flöde för att sänka break-even-nivån.  
 
Nettoomsättning 2017-2020 (MSEK)  Nettoomsättning på kvartalsbasis 2019-2020 (MSEK) 

 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 
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InCoax har haft en låg omsättning 
till och med 2020, med en stark pro-
centuell tillväxt sedan 2018. 
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Historiska rörelseresultat och kostnader 
InCoax har en ganska stor kostnadsmassa för anställda, konsulter, marknadsföring och 
lokaler mm. Den totala kostnadsbasen exklusive kostnad för sålda varor reducerades från 
ca 65 miljoner kronor helåret 2019 till ca 60 miljoner kronor helåret 2020. Här bidrag pos-
ten övriga kostnader som inkluderar konsultarvoden mest där ledningen lyckades kapa 
den från ca 29 miljoner kronor 2019 till ca 22 miljoner kronor 2020 och ytterligare bespa-
ringar blir synliga under 2021.  
 
Totala rörelsekostnader och EBIT (rörelseresultat) 2018-2020 

 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
I nedanstående diagram har vi delat upp koncernens kostnader i fyra olika huvudkatego-
rier, där personalkostnader är en betydande post. I posten övrigt ingår en stor del konsult-
kostnader som även den till stor del är kopplad till produktutveckling. Handelsvaror (=kost-
nad såld vara) är av förståeliga skäl begränsade så länge som bolagets intäkter är låga. 
 
Totala rörelsekostnader och EBIT (rörelseresultat) 2018-2020 

 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Historiska kassaflöden 
Bolagets kassaflöde från den operativa verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital 
och investeringar uppgick till minus 73 miljoner kronor 2019 samt minus 68 ½ miljoner 
kronor 2020. Därav uppgick investeringarna till knappt 1 miljon kronor 2019 samt till drygt 
8 miljoner kronor 2020. Med tanke på de låga intäkterna har kassaflödet alltså i stort sett 
varit likvärdigt med rörelsens kostnader. Som tidigare nämnts aktiverades drygt 7 miljoner 
kronor av nedlagt utvecklingsarbete under andra halvåret 2020.  
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Prognoser, basscenario 
Gradvis upprampning av nya order  
Vi räknar med att InCoax successivt får större order av befintliga och nya kunder bland te-
lekomoperatör, men även inom Fiber/LAN-nät. Det sistnämnda segmentet är det som vi 
bedömer att bolaget har relativt sett bäst konkurrensförutsättningar inom. Medan intäk-
terna på kort sikt bör komma från de nordamerikanska operatörer som bolaget idag har 
sina första leveranser till, är potentialen minst lika stor om inte större i Tyskland. Här behö-
ver dock bolaget bygga en fungerande försäljningsorganisation. Detta även beaktat att det 
idag finns en återförsäljare för den tyska marknaden mot kommunala så kallade 
”Stadtwerke” med typiskt sett 50 000 abonnenter var. Att kunderna är litet mindre bör 
också vara en fördel för InCoax. Detta då de allra största operatörerna ställer helt andra 
krav som kräver produkt- och systemanpassningar som kan bli långdragna och kost-
samma för bolaget.  
 

Följdorder mot nordamerikansk operatör 
InCoax idag viktigaste kund är en nordamerikansk Fiber/LAN-operatör med omkring 500 
tusen abonnenter i ett tiotal storstadsområden i USA. Med en investering motsvarande 
omkring 1000 kronor per abonnent skulle en full leverans till enbart denna kund innebära 
ca 500 miljoner kronor i intäkter för InCoax. Den senaste följdordern som kommunicera-
des den 6 april och som kommer att levereras under andra kvartalet 2021 uppgick till ca 3 
miljoner kronor. Men så mycket lär det inte bli ens i ett positivt scenario- 100 miljoner kro-
nor är en mer rimlig prognos beaktat hur pass diversifierad kundens abonnentbas sanno-
likt är.  
 
Den normala intäktsmodellen mot nya kunder är att först får InCoax en testorder på om-
kring tusen abonnenter. När den är avklarad och kvalitetssäkrad, kommer förhoppningsvis 
en nästa större beställning på typiskt sett tio tusen abonnenter. Därefter kan ett mer konti-
nuerligt flöde från operatören förändras där nya kunder installeras motsvarande en tillväxt-
takt på omkring 10 procent i årstakt.  
 

Vi antar att intäktstillväxten tar fart på allvar från och med år 2022 
Vårt intäktsscenario för InCoax försäljning av sina produkter och tjänster framgår av 
nedanstående graf. Som synes antas försäljningsutvecklingen vara närmast logaritmisk till 
följd av den intäktsmodell som beskrivs ovan. Även om marknadsutvecklingen har 
sprungit ifrån InCoax i Norden, är förutsättningarna betydligt bättre i Tyskland, Storbritan-
nien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och inte minst USA. Med tanke på den potentiella 
marknadens storlek, vilket vi har beskrivit under marknadsavsnittet anser vi inte att våra 
intäktsprognoser förutsätter annat än att InCoax lyckas erövra en mindre del av den poten-
tiella marknaden de närmaste åren. Utväxlingen blir ändå mycket hög i så fall. 
 
Ovanstående förutsätter att testorder faller väl ut och att bolagets produkter och system 
kan valideras genom Proof of Concept. Skulle detta misslyckas faller förutsättningarna för 
vår intäktsprognos, något som vi också påpekar under Riskavsnittet i denna analys. I ett 
sådant scenario skulle det stora intäktslyftet skjutas längre fram i tiden. 
 
Historik och prognos, nettoomsättning (MSEK) 
  

 

Källa: Bolagsinformation (utfall 2019-2020) och Carlsquare prognoser (2021-2024). 
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Lönsamhet och kostnader 
Vi antar att bolaget till följd av begränsade volymer endast når 35-50 procent bruttomargi-
nal på sina leveranser under 2021. Därefter antas bolagets bruttomarginaler förbättras för 
att nå 60 procent i kv1/2023 och därefter plana ut på denna nivå. Detta antagande görs 
mot bakgrund av att bolaget med liknande verksamhet som exempelvis Net Insight ligger 
på denna nivå med en årsomsättning på 300-400 miljoner kronor. Notabelt är samtidigt att 
Net Insight har så pass stora övriga kostnader för sälj och marknadsföring, personal mm 
att bolaget inte har nått break-even ens på denna höga intäktsnivå. 
 
Avgörande för lönsamheten blir förutom intäktsökningen (den kritiska massan för break-
even ligger givet våra kalkyler omkring 100 miljoner kronor i årstakt). Detta förutsätter att 
bolaget lyckas dra ned på övriga kostnader (konsultkostnader) på det sätt som vi skisserat 
fram till år 2023. Därefter bedömer vi att dessa kostnader åter kommer att öka för att 
kunna utveckla en ny produktgeneration under denna period. 
 
Historik och prognos, EBITDA (MSEK) 
  

 
 
 

Källa: Bolagsinformation (utfall 2019-2020) och Carlsquare prognoser (2021-2024). 

 
Utvecklingen för de olika kostnadsposterna framgår av nedanstående diagram. Som synes 
ökar kostnad såld vara kraftigt i takt med en antagen ökad omsättning. Detta samtidigt 
som övriga kostnadsposter ökar i ett betydligt mer måttligt tempo. 
 
Prognos kostnadsutveckling per post, EBITDA (MSEK) 
  

 
 
 

Källa: Bolagsinformation (utfall 2019-2020) och Carlsquare prognoser (2021-2024). 
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Till och med utgången av 2022 antas bolaget inte behöva betala någon bolagsskatt. Däref-
ter har vi belastat bolagets resultat med 10 procent antagen bolagsskatt 2023 och 2024 
samt 20,6 procent bolagsskatt i kalkylen av restvärdet från år 2025.  
 

Kassaflöde och finansiering 
Bolagets kassaflöde kommer att vara negativt fram till och med år 2023 enligt våra pro-
gnoser, vilket illustreras i diagram nedan. Förutom den nu pågående nyemissionen om 41 
miljoner kronor 2021, har vi, förutom fullt tecknade av ca 4,6 miljoner teckningsoptioner för 
5 kronor per aktie i slutet av 2021 som följer med i de unit som tilldelas befintliga aktieä-
gare i nuvarande företrädesemission, lagt in ytterligare en antagen nyemission om 15 mil-
joner kronor under slutet av 2022 i vårt Bas-scenario. 
 
Per den 31 december 2020 uppgick bolagets kassa till 16,8 miljoner kronor och räntebä-
rande skulder till 3,2 miljoner kronor. Utvecklingen för kassan (likviditeten) som är central 
för upprätthållande av driften av bolaget, framgår även i nedanstående diagram. 
 
Kassaflöde och likvida medel 2021P-2024P (MSEK) 

 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Värdering 
I en DCF-modell beräknar vi ett motiverat värde om 6,90 kronor per aktie i basscenariot. Det efter ut-
spädning i form av nuvarande nyemission om 41 miljoner kronor i april 2021, ca 22 miljoner kronor via 
teckningsoptioner under fjärde kvartalet 2021 samt ett kapitaltillskott på 15 miljoner kronor under 
fjärde kvartalet 2022. I Bear-scenariot kommer vi fram till en riktkurs om 3,68 kronor per aktie givet be-
hov av ytterligare 58 miljoner kronor i nyemissioner 2023-2025. Detta till följd av lägre antagna intäkter 
och därmed resultat. Bull-scenariot resulterar i en riktkurs om 9,58 kronor per aktie. 
 

DCF-värdering 
För att värdera InCoax Networks har vi nuvärdesberäknat framtida förväntade kassaflöden 
i vår DCF-modell med en diskonteringsränta om 18,1 procent. Genom denna metod beräk-
nas rörelsevärdet (EV) till cirka 296 miljoner kronor. Till rörelsevärdet har vi adderat en be-
räknad nettokassa per 31 december 2020 om 13,6 miljoner kronor. Aktievärdet hänförligt 
till aktieägare i moderbolaget beräknas därmed till drygt 309 miljoner kronor.  
 
Efter genomförande av den fullt garanterade företrädesemissionen kommer antalet aktier i 
InCoax Networks att uppgå till ca 36,6 miljoner stycken. Även med våra relativt optimist-
iska prognoser ser vi att det kommer att behövas ytterligare ett kapitaltillskott om 15 miljo-
ner kronor under fjärde kvartalet 2022. Vår värdering i basscenariot motsvarar en 
EV/Sales-multipel om 5.0x prognosticerade intäkter 2022.  
 
Sammanställning värdering, basscenario 
 

DCF värdering        Disk.ränta prognosperiod              Antaganden          

Nuvärde kassaflöde (UFCF) 66,5  Riskfri ränta, prog. period 0,4%  CAGR, 2020-2025 129,7% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 229,4  Marknadsriskpremie 7,7%  Just. EBITDA-marginal, 2025 38,8% 

Rörelsevärde (EV) 295,9  Småbolagspremie 4,6%  Just. EBIT-marginal, 2025 41,0% 
   Beta 1,2x  Exit EBIT-multipel (TV) 5,2 

Kassa 16,8  Avkastningskrav, EK 15,1%  Skattesats 20,6% 

Räntebärande skult -3,2     Bolagsspec. tillägg 20% av Re 

Aktievärde 309,5  Skattejust. Kreditränta 7,0%  Disk.ränta TV 19,8% 
   Belåningsgrad 0,0%    

Befintligt antal aktier 27,4     Implicita värderingsmult. 

Nya akter efter emissioner 17,4  WACC 15,1%  EV/Sales, 2022P 5,0x 

Antalet aktier 44,8  Bolagsspec. Tillgägg 3,0%  EV/EBITDA, 2022P n.m. 
      P/S, 2022P 5,2x 

Värde per aktier i ett basscenario 6,90  Disk.ränta 18,1%  P/E, 2022P n.m. 

   

Källa: Carlsquare 

 
Restvärdet (TV) är beräknat genom att evighetskaptalisera ett antaget kassaflöde 2025 
(uppräknat från 2024 års explicita prognos) med en restvärdes-diskonteringsränta om 
19,76 procent. Här har vi istället för dagens riskfria ränta om 0,36 procent antagit 2,0 pro-
cent långsiktig ränta.  
 

Bull och Bear-scenarion för vår DCF-värdering 
I vårt Bear-scenariot har vi antagit att bolaget når 90 procent av Bas-scenariots prognosti-
cerade intäkter 2023, 80 procent av Bas-scenariots intäkter 2024 och 70 procent av Bas-
scenariots intäkter 2025. Detta antas slå igenom med 60 procent bruttomarginal, vilket 
leder till en väsentligt lägre resultatprognos 2023–2025 och därmed också sämre likviditet 
för bolaget. Vi har antagit att det uteblivna kassaflödet 2023–2025 i Bear-scenariot jäm-
fört med Bas-scenariot behöver täckas upp med ytterligare nyemissioner om totalt 58 mil-
joner kronor. Givet dessa antaganden kommer vi fram till en riktkurs om 3,68 kronor per 
aktie, inräknat den utspädningseffekt i form av fler nyemitterade aktier. 
 
I vårt Bull-scenario antar vi istället att bolaget lyckas nå 110 procent av Bas-scenariots 
intäktsprognos 2023, 120 procent av Bas-scenariots intäktsprognos 2024 samt 130 pro-
cent av Bas-scenariots intäktsprognos 2025. Även detta antas slå igenom på resultatet 
med 60 procent bruttomarginal, vilket leder till ett väsentligt bättre kassaflöde och en rikt-
kurs på 9,58 kronor per aktie. I Bull-scenario behövs inga ytterligare nyemissioner genom-
föras jämfört med Bas-scenariot. Detta då kassaflödet blir starkare än i Bas-scenariot. 
  

I vår DCF-modell beräknar vi ett mo-
tiverat värde om 6,90 kronor per ak-
tie i ett Bas-scenario. 
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Intäkts- och EBITDA-prognoser (MSEK) 2023-2025 i Bear, Bas och Bull-scenarion 
 

 

Källa: Carlsquare 

 

Värdering av jämförbara bolag 
Nedan visar en sammanställning av finansiella nyckeltal för den internationella gruppen av 
konkurrenter och/eller andra sektorbolag som presenterades tidigare under Marknadsav-
snittet i denna rapport. 
 
Nyckeltalen för de svenska bolagen blir färre, eftersom dessa ofta fortfarande redovisar 
förluster. Men EV/Sales och EV/EBITDA-multiplarna ger ändå en indikation hur InCoax 
skulle kunna värderas om ett par år när intäkterna bör ha kommit en bit på väg.  
 
Vi har i den nedersta tabellen tagit nyckeltalen för de svenska jämförbara bolagen och 
applicerat dem på InCoax prognosticerade intäkter och EBITDA år 2023. Sedan har vi dis-
konterat tillbaka dessa värden till april 2021 med vårt avkastningskrav (18,1 procent per 
år). Vi kommer då fram till en motiverad aktiekurs om 8,46 kronor per aktie i InCoax. Det är 
alltså den nivå som InCoax-aktien skulle värderas till om den vore i nivå med de fyra 
svenska sektorbolagen och våra intäkts- och EBITDA-prognoser för 2023 skulle infrias. 
 
Jämförande värdering av internationella och svenska bolag inom nätverkslösningar 
   

Utländska bolag 
Börsvärde       

(Milj Lok.val) P/E EV/EBITDA EV/Sales P/EK 

Cisco 218 290 15,4 10,9 4,0 5,6 

HPE 20 389 8,4 6,0 1,1 1,3 

Extreme 1 175 15,1 9,6 1,3 65,4 

Netgear 1 213 12,0 6,1 0,6 1,8 

D-Link 15 452 - - - 1,7 

Compal 117 671 12,2 8,1 0,2 1,1 

Technicolor 689 - 4,9 0,5 4,0 

Harmonic 888 32,3 19,7 2,0 3,3 

Teleste 99 15,2 6,7 0,7 1,5 

Commscope 3 509 8,7 10,0 1,6 2,5 

Median grupp   13,7 8,1 1,1 2,1 

            

            

Svenska bolag 
Börsvärde 

(MSEK) P/E EV/EBITDA EV/Sales P/EK 

Clavister 493 n.m.. n.m. 4,6 45,9 

Gapwaves 1 642 n.m.. n.m. 86,4 20,7 

Net Insight 1 053 n.m.. 13,9 1,9 1,5 

Sivers  3 945 n.m.. n.m. 38,6 7,4 

Waystream 124 10,6 5,6 1,4 3,2 

Median grupp   10,6 9,8 4,6 7,4 

 
Källa för den övre tabellen: Refinitiv Reuters. 
Källor för den nedre tabellen: Holdings.se (aktiekurser), Carlsquare (bearbetning av bolagsinformation) samt bolagsinformation. 
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Värdeirng InCoax givet EBITDA- och Intäkter (prognos) 2023 relativt svenska peers diskonterat tillbaka till april 2021 

Diskonterat marknadsvärde InCoax på EBITDA-multipel 2023 198 mkr 

Diskonterat marknadsvärde InCoax på Sales-multipel 2023 421 mkr 

Genomsnitt av de två ovanstående värderingarna   310 mkr 

Do per InCoax-aktie efter företrädesemission 8,46 kr 

 
 Källa. Beräkningar av Carlsquare. 
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Risker 
InCoax verkar inom en sektor som kännetecknas av en stor konkurrens, vilket bl.a. kan leda till pris-
press på produkterna. Det är också en bransch med snabba teknologiska förändringar och risker kopp-
lat till både produktanpassning och leverantörstörningar.  
 

Omfattande konkurrens 
InCoax verkar i en sektor som kännetecknas av en omfattande konkurrens. Som vi beskri-
vit i marknadsavsnittet är det främst andra typer av teknik som är det främsta alternativet 
till InCoax lösning. Konkurrenterna är också som regel större företag med större finansi-
ella resurser till forskning- och utveckling. Konkurrensen kan pressa priserna på de tjänster 
och produkter som levereras till kunderna i samband med upphandlingar och liknande.  
 

Snabba teknologiska förändringar 
Den bransch där InCoax verkar, bredbandsuppkoppling över koaxiala nätverk globalt, är en 
bransch som kännetecknas av snabba teknologiska förändringar genom uppgradering av 
befintliga tekniker som DOCSIS, C.fast och Fiber-till-hemmet. Risken är också ganska stor 
att nya alternativa tekniska lösningar tas fram av andra aktörer. Detta gör att InCoax kom-
mer att behöva fortsätta att investera i produktutveckling, vilket medför ett högt kapitalbe-
hov även kommande år.  
 

Risker i samband med leveranser till nya kunder 
De nya operatörskunder som InCoax har fått kontakt med och gjort provleveranser till har 
högt ställda krav på att systemen ska fungera med de nya produkterna installerade. 
InCoax behöver produktanpassa och systemintegrera i samband med leveranser och in-
stallationer nu närmast i USA: Det har momentant ökat bolagets kostnader och innebär en 
risk för att den kan tid och/eller eventuellt inte fungera tillfredsställande i den nya miljön.  

 

Leverantörsrisker 
För att kunna leverera InCoax produkter till kunder är bolaget beroende av leveranser av 
chipset från MaxLinear Inc, ett amerikanskt hårdvarubolag grundat 2003. Det innebär att 
InCoax är beroende av MaxLinears kvalitetssäkring, kapacitet och leveranser av chipset. 
Idag är MaxLinear InCoax enda leverantör inom detta viktiga område, vilket ökar beroendet 
ytterligare. 
 

Beroende av nyckelpersoner 
Relativt få nyckelpersoner inom InCoax-koncernen sitter på den avgörande kunskapen om 
företagets produkter och lösningar samt har kontakten med de största och viktigaste kun-
derna. Skulle en eller flera av dessa personer lämna företaget kan betydande värden för-
svinna eller reduceras för företaget del. Det kan också bli en utmaning att rekrytera ersät-
tare med motsvarande kunskap och kontaktnät. 
 

Kapitalbehov 
InCoax kommer att ha ett fortsatt behov att genomföra emissioner för att täcka behov av 
rörelsekapital och investeringar. Dessa nyemissioner medför en risk att nyemissionskur-
sen behöver sänkas för  att attrahera tillräckligt med nytt kapital, inklusive vid behov ett 
garantikonsortium. Det kan i sin tur ge upphov till en kurspress om dessa aktier behöver 
säljas ut efter en sådan nyemission. 
 
 
  

Många konkurrenter som ofta är    
finansiella starkare än InCoax 

Risk att konkurrerande teknik upp-
graderas och/eller att nya tillkom-
mer 
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Räkenskaper och nyckeltal 
 
Resultaträkning (MSEK) 
 

Resultaträkning (miljoner kronor) 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Försäljning tjänster 1,5 0,1 0,8 2,4 6,0 9,3 

Försäljning varor 1,3 3,7 19,5 56,9 109,0 163,9 

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aktiverade utvecklingskostnader 0,0 7,2 7,5 0,0 0,0 0,0 

Övriga rörelseintäkter 0,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala intäkter 3,3 12,9 27,8 59,3 115,0 173,2 
       

Kostnad sålda vara -3,0 -9,1 -11,2 -26,4 -46,0 -69,3 

Bruttovinst 0,3 3,8 16,6 32,9 69,0 103,9 
       

Lokalkostnader -1,4 -1,4 0,0 -1,3 -1,3 -1,4 

Personalkostnader -25,4 -28,3 -16,9 -18,6 -21,4 -24,3 

Marknadskostnader inklusive arvode och 
sälj 

-6,9 -6,0 -6,3 -7,1 -8,1 -9,2 

Data/tele -0,4 -0,8 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 

Redovisning/revision -1,3 -2,1 -3,7 -3,9 -4,2 -4,4 

Avskrivningar -0,6 -1,1 -4,1 -4,8 -4,8 -4,8 

Övriga kostnader -29,3 -21,7 -15,8 -12,9 -11,2 -12,2 

Summa övriga kostnader -65,4 -61,2 -49,4 -50,1 -52,6 -58,0 
       

Rörelseresultat -65,1 -57,4 -32,9 -17,1 16,4 45,9 
       

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

Resultat efter finansnetto -65,8 -57,8 -34,2 -19,8 13,8 43,8 
       

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

Resultat efter skatt -65,8 -57,8 -34,2 -19,8 12,4 39,4 
       

       

Tillväxt 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Nettoomsättning 89% 35% 436% 192% 94% 51% 

Totala intäkter 103% 292% 115% 113% 94% 51% 

Avskrivningar -67% 91% 292% 16% 0% 0% 

Rörelseresultat 33% -12% -43% -48% -196% 180% 

Resultat efter finansnetto 33% -12% -41% -42% -170% 217% 

Resultat efter skatt 33% -12% -41% -42% -163% 217% 

       
Marginaler 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

EBITDA-marginal neg. neg. neg. neg. 18% 29% 

EBIT-marginal neg. neg. neg. neg. 14% 27% 

Resultat efter finansnetto-marginal neg. neg. neg. neg. 12% 25% 

Nettovinstmarginal neg. neg. neg. neg. 11% 23% 

         
 

Källa: Bolagsinformation (utfall 2019-2020) och Carlsquare prognoser (2021-2024). 
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Balansräkning (MSEK) 

 2 019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Tecknat med inte inbetalt aktiekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anläggningstillgångar 1,7 9,9 17,6 18,0 19,6 22,5 
       

Varulager 16,3 11,4 12,8 17,0 25,0 37,2 

Kortfristiga fordringar 6,0 5,1 5,7 7,4 10,9 16,1 

Likvida medel 29,5 16,8 37,4 29,2 34,3 62,1 

Summa Omsättningstillgångar 51,8 33,3 55,9 53,6 70,2 115,3 
       

SUMMA TILLGÅNGAR 53,5 43,2 73,4 71,6 89,8 137,9 
       

Eget Kapital 39,8 24,6 53,8 49,1 61,5 100,9 
       

Långfristiga skulder 0,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Kortfristiga skulder 13,7 15,3 16,3 19,3 25,0 33,7 

Summa skulder 13,7 18,6 19,6 22,5 28,3 36,9 
       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53,5 43,2 73,4 71,6 89,8 137,9 

       
Likviditet 2 019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Balanslikviditet 163% 108% 113% 127% 143% 158% 

Likviditetsgrad 378% 217% 342% 278% 280% 342% 

Kassa/kortfristiga skulder 215% 110% 229% 151% 137% 184% 

       
Soliditet 2 019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Nettoskuld (+)/Nettokassa (-) 29,5 13,6 34,1 25,9 31,0 58,8 

Nettokassa/EBIT 0,5x 0,2x 0,4x 1,5x -1,9x -1,3x 

Nettokassa/EK 74% 55% 63% 53% 50% 58% 

Skuld/EK 0% 13% 6% 7% 5% 3% 

Soliditet 74% 57% 73% 69% 68% 73% 

       
Lönsamhetsmått 2 019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. 25% 64% 

Avkastning på totalt kapital neg. neg. neg. neg. 23% 51% 

Avkastning på investerat kapital neg. neg. neg. neg. 31% 71% 

      
 

Källa: Bolagsinformation (utfall 2019-2020) och Carlsquare prognoser (2021-2024). 
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Kassaflöde 

 

 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Den löpande verksamheten       

Kassaflöde från den löpande verksamheten -72,0 -60,1 -37,5 -15,0 17,2 44,2 

Ökning (-)/minskning (+) av varulager och ford-
ringar 

0,0 0,0 -2,0 -5,9 -11,5 -17,3 

Minskning (-)/ökning (+) av rörelseskulder 0,0 0,0 1,0 3,0 5,7 8,7 

Investeringar -0,9 -8,4 -4,3 -5,2 -6,4 -7,7 

Periodens kassaflöde efter förändr.rörelsekapi-
tal 

-73,0 -68,5 -42,9 -23,2 5,1 27,8 

       

Nyemissioner, netto efter omkostnader 0,0 0,0 63,4 15,0 0,0 0,0 

Amortering (-)/upptagande av lån +) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utdelning till aktieägarna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 94,7 55,9 63,4 15,0 0,0 0,0 
       

Periodens kassaflöde 21,7 -12,6 20,5 -8,2 5,1 27,8 

Likvida medel vid årets början 7,7 29,5 16,8 37,4 29,2 34,3 

Likvida medel vid periodens slut 29,5 16,8 37,4 29,2 34,3 62,1 
       

Nyckeltal 2 019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Kassaflöde, löp.verk/nettoomsätt. -25,6x -15,9x -1,8x -0,3x 0,1x 0,3x 

Kassaflöde, löp.verk/tillgångar -1,3x -1,39x -0,51x -0,21x 0,19x 0,32x 

    
 

Källa: Bolagsinformation (utfall 2019-2020) och Carlsquare prognoser (2021-2024). 

  



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

15 april 2021 

InCoax Networks AB   |   Grundanalys     

38 / 38 
 

 
 

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, Jonatan Andersson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 
bolaget. 
 


