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H&D WIRELESS AB 

www.hd-wireles.com 
 
Sektor: IT/Teknik 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 73 miljoner kronor 
Senast betalda kurs: 0,68 kronor 
 
Grundanalys: 2 juni 2020 
Senast uppdaterad analys: 3 mars 2021 
Motiverat värde: 0,76 kronor/aktie  

 

Avtal med Ericsson öppnar upp möjligheter 
H&D Wireless kommunicerade under tisdag förmiddag att bolaget har ingått ett avtal med 
den globala teknik-jätten Ericsson. Avtalet avser ett globalt co-marketingavtal avseende 
hårdvara och tjänster inom Industri 4.0 och IoT. Värt att nämna är att de båda bolagen har 
samarbetat sedan 2018 inom lokaliseringslösningar för konsumenters olika typer av till-
gångar. Vi gläds därför åt att samarbetet nu accelererar och ser Ericssons tilltro till H&D 
Wireless som en samarbetspartner inom området som en tydlig kvalitetsstämpel.  
 
Avtalet avser främst bolagets produkt Raven IoT Tag, som är en sensortagg anpassad för 
konsumentapplikationer som utvecklats i samarbete med Ericsson. Taggen är relativt liten 
och billig, vilket öppnar upp möjligheter även inom Industri- och Enterprise (företags-)- 
applikationer. Enkelheten i produkten ligger också i att den inte behöver övrig infrastruktur 
som Wi-Fi. Detta då den ansluts till de nya standarderna inom IoT Maskin-Maskin LTE-M 
(Cat-M) och Nb-IoT som går över mobilnät.  
 
Utöver detta kommer H&D Wireless inkluderas i ”Ericsson IoT accelerator program”. Det 
öppnar upp möjligheter för bolagets produktportfölj att uppnå utökad synlighet och poten-
tiella intäktsströmmar. Målgruppen inom detta samarbete riktas främst mot:  
 
• Operatörer - Nya IoT-erbjudanden med lokalisering och sensorer till B2B och Industri 
• Operatörer - Konsumenter - lokaliseringslösningar, säkerhet 
• Ericsson Supply Chain - materialspårning, leverans och logistikförbättring 
 
Stark kursutveckling – närmar sig Carlsquares motiverade värde 
Marknaden har tagit emot morgonens nyhet på ett muntert sätt. Bolagets aktie är upp med 
40 procent i skrivande stund till 0,67 kronor per aktie, vilket är 13 procent under det motive-
rade värdet vi såg för bolagets aktie enligt vårt Bas-scenario vid vår senaste uppdatering 
publicerad den 3 mars 2021 . Det är utmanande att bedöma vilken finansiell påverkan 
denna nyhet har för H&D Wireless. Bolaget säger själva att det på kort sikt inte kommer att 
ha någon materiell påverkan på bolagets intäktsströmmar. I vår mening är detta avtal ett 
ytterligare kvitto på att bolagets produkter är konkurrenskraftiga- och att det etablerade 
samarbetet med Ericsson, som nu accelererar, över tid kan komma att generera en god 
intäktstillväxt för H&D Wireless.  
 
Finansiella nyckeltal (MSEK) 

 

 
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

http://www.hd-wireles.com/
https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-hd-wireless-stora-pengar-i-att-digitalisera-industrin/
https://www.carlsquare.com/sv/uppfoljning-hd-wireless-potential-i-nya-order-men-besluten-drojer/
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Stödjer framtida tillväxt 
Dagens nyhet bedömer vi idag inte motiverar förändringar i våra prognoser. Däremot är 
det, i vår mening, något som stärker det underliggande caset i bolaget och ligger till grund 
för den förväntade intäktstillväxten vi ser för H&D Wireless kommande tre år. Vi ser också 
att samarbetet med Ericsson möjliggör en ökad efterfrågan för H&D Wireless mjukvara, 
framför allt Griffin IoT, men också de mer renodlade kommunikationsverktygen GEPS 
samt Casat (produktionsmjukvara).   

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


