
 

 

Berl in   Copenhagen   Hamburg   London   Munich   Stockholm   

1 september 2020 

H&D WIRELESS AB   |   Mrkt BUZZ 

1 / 2 
 

Equity Research 

H&D WIRELESS AB 

www.hd-wireles.com 
 
Sektor: IT/Teknik 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 51 miljoner kronor 
 
Senast uppdaterad analys: 24 augusti 2020. Motiverat värde : 1,30 kronor/aktie 

 

Nyemission av väntad storlek med bra timing 
H&D Wireless annonserar en till 70 procent garanterad företrädesemission riktad till de 
befintliga aktieägarna som totalt innebär att bolaget kan ta in 18 miljoner kronor före kost-
nader. Villkoren möjliggör att teckna en ny aktie för två befintliga (via units) till tecknings-
kurs om 0,6 kronor per ny aktie under perioden 14-30 september 2020. För varje 2 stycken 
uniträtter ligger förutom rätten att teckna en aktie även en teckningsoption med 13 måna-
ders löptid. 
 
Nyemissionen var av oss förväntad och eftersom det är en riktad företrädesemission där 
befintliga aktieägare får delta tycker vi inte att detta är något problem. Snarare är tidpunk-
ten för emissionen väl vald, då bolaget behöver pengarna och marknaden tar fart igen.  
 
Vi hade i vår uppdatering daterad den 24 augusti 2020 antagit att teckning skulle ske till en 
kurs omkring 0,98 kronor per aktie under tredje kvartalet och brutto ge bolaget 15 miljoner 
kronor. Det innebär att vår motiverade kurs om 1,30 kronor per aktie (med hänsyn till kom-
mande antagna nyemissioner om 25 miljoner kronor 2021 och ytterligare 25 miljoner kro-
nor 2022 omräknat till proportionerligt antagna lägre emissionskurser), minskar till 0,97 
kronor per aktie i H&D Wireless. Ett motiverat värde per aktie om 0,97 kronor överstiger 
samtidigt teckningskursen på 0,6 kronor.  
 
Nyemissionen görs för att stärka produktlinjerna GEPS, Griffin IoT och Casat – alltså i    
huvudsak mjukvara för digitalisering av kundernas produktionsmiljöer. Vidare finns ett 
behov för lageruppbyggnad av radiomoduler för att kunna leverera erhållna ordrar från 
kunderna. Detta handlar om svenska och nordiska kunder. Utanför Norden har H&D Wire-
less börjat etablera samarbete med partners, där Avnet Integrated är det första företaget 
som tecknat ett sådant avtal. 
 
Glädjande är beskedet att de stora kunderna inom framförallt svensk fordonsindustri nu 
återgår till 100 procent produktion i fabrikerna. Det hade vi räknat med, men detta tillfälle 
inföll aningen tidigare än vår bedömning. Det kan innebära att H&D Wireless får möjlighet 
att något överträffa våra lagda intäkts- och resultatprognoser främst för andra halvåret 
2020. 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.hd-wireles.com/
https://www.carlsquare.com/sv/uppfoljning-hd-wireless-extraordinar-transaktion-gav-vinst-i-kv2-2020/
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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. 
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