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Mycket stor potential med energilösningar 
Ecoclime växer snabbt med ökad lönsamhet via nyförvärvade 
bolag och en ökad andel produktförsäljning där Evertherms 
energilösningar bedöms ha störst potential. Vi får en riktkurs 
om 13,5 kronor per aktie i vårt sammanvägda Bas-scenario, 
där vi har antagit att bolagets förvärvsdrivna tillväxt fortsätter. 
 

Säljer energi- och klimatprodukter 
Ecoclime säljer och integrerar produkter i fastigheter för energiåtervinning 
samt komfortkyla- och inomhusklimat främst till fastighetsägare och kom-
muner. Försäljning sker via egna kanaler samt genom förvärv som Flexibel 
Luftbehandling och H-Gruppen Totalinstallatör som är ventilations- och rör-
bolag som jobbar med installationer i Stockholmsregionen samt SDC Auto-
mation som integrerar och installerar fastighetsautomation med en egen 
plattform. Bolaget har till dags dato i huvudsak levererat enligt de scenarier 
som kommunicerats med marknaden tidigare. 
 
Inom segmentet cirkulära energisystem är drivkrafterna stora för fastighets-
ägare att sänka sina uppvärmningskostnader. Det gäller främst för bostads-
hus där driftnetto och därmed värdet på fastigheterna kan öka markant ge-
nom att implementera energisparsystem. Ecoclime ska inleda en exportsats-
ning för sina produkter inom cirkulära energisystem mot främst Tyskland 
men även Kina. Enbart i Sverige riktar sig Ecoclime mot klimat- och värme-
förbrukningssegment som är värda flera hundra miljarder kronor per år.  
 
I Ecoclime-koncernen ingår SDC Automation som säljer produkter och tjäns-
ter för styrning av fastighetsdata, så kallad fastighetsautomation. Bolaget   
firade stora framgångar med försäljning mot dataserverhallar under 2019, då 
bolaget ökade sina intäkter med 91 procent till 42 miljoner kronor. 
 

Expanderar genom förvärv 
Ecoclime inledde år 2018 en strategi för en förvärvsdriven tillväxt. Tillväxt-
scenariot är att nå 500 miljoner kronor i rullande årsomsättning i slutet av 
2021. Bolagsköpen sker till låga vinstmultiplar om 5-6x och ger ett positiv 
vinstbidrag efter räntekostnader. Bolagen kan sälja Ecoclime-produkter med 
högre rörelsemarginaler än de installationstjänster som erbjuds idag. Sedan 
2 januari 2020 ingår H-Gruppen i koncernen vilket adderar en omsättning på 
70 miljoner kronor per år. Fortsatta förvärv från Ecoclimes sida, dock inte 
ända upp till bolagets scenario ingår i våra prognoser. 
 
Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Totala intäkter (MSEK) 72,3 88,7 171,6 245,2 342,1 

Nettoomsättning (MSEK) 56,1 72,7 154,8 227,5 323,6 

EBITDA (MSEK) 9,5 2,3 17,2 35,9 55,7 

EBIT (MSEK) 7,6 -1,5 12,1 30,3 49,3 

Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,0 -1,9 11,7 29,8 48,9 

Årets resultat (MSEK) 7,1 -1,9 11,5 26,8 41,5 

EBITDA-marginal, % 13% 3% 10% 15% 16% 

EBIT-marginal, % 11% -2% 7% 12% 14% 

Nettovinstmarginal, % 10% -2% 7% 11% 12% 

Vinst kronor per aktie 0,38 -0,07 0,40 0,93 1,44 

P/E 19,4x neg. 20,8x 8,9x 5,8x 

EV/Intäkter 1,5 2,1 1,4 1,0 0,6 

EV/EBITDA 9,1 65,3 12,9 6,2 3,7 

P/EK 1,2x 1,4x 1,7x 1,4x 1,1x 

Utdelning (kronor per aktie)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 

Direktavkastning, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

   

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Investment case 
Förvärvsdriven tillväxt med korsförsäljningsstrategi: Ecoclime har utvecklat egna unika cirkulära ener-
gisystem för värmeåtervinning samt komfortsystem (kyla/värme/ventilation) för kontorslokaler. Med 
dessa som bas har koncernen byggt en förvärvsdriven tillväxt där bolag inom värme- och rörinstallation 
samt fastighetsautomation adderats. I nästa steg ska de förvärvade bolagen öka sin försäljning av 
Ecoclimeprodukter. 
 

Cirkulära energisystem bildar basen 
Ecoclime har efter förvärv etablerat verksamhet inom tre affärsområden; Inomhusklimat 
med Flexibel Luftbehandling och KVS Montage, Cirkulära energisystem med Evertherm 
samt Hansson & Hansson Rör och SDC Automation inom fastighetsautomation. Av dessa 
har Evertherm funnits med sedan starten 2013, medan Flexibel Luftbehandling, SDC Auto-
mation samt H-Gruppen Totalinstallatör (där KVS Montage och Hansson & Hansson Rör 
ingick) har förvärvats av Ecoclime från år 2017 och framåt när den nya strategin med för-
värvsdriven tillväxt inleddes. Ecoclimes förvärvsmodell etablerar nya försäljningskanaler 
för bolagets produkter via installatörer. 
 
Vid sidan av det etableras sedan september 2019 ett säljbolag för bolagets produkter för 
Mälardalsregionen, som utgör omkring 40 procent av Sveriges totala byggmarknad. För-
säljning mot nyproduktion eller renovering av bostäder och kommersiella fastigheter är det 
lättaste sättet för bolaget att komma in mot fastighetsägare i dessa segment. 
 

Mycket stora värden i att spara energi i bostadshus 
Sett ur ett fastighetsägareperspektiv och speciellt vad gäller hyresbostäder är värdet av 
sparad energi (uppvärmning) mycket stort. Förklaringen är att den reglerade bruksvärde-
hyresnivån för begagnade bostäder i Sverige är förhållandevis låg, medan uppvärmnings-
kostnaderna inklusive el och vatten kan utgöra omkring hälften av samtliga driftskostna-
der. Andelen värmekostnader som kan sparas genom att använda Evertherms system kan 
variera inom ett intervall från 25 till 50 procent beroende om vi talar om ett nyproducerat 
eller begagnat bostadshus. Givet ett direktavkastningskrav på bostadsfastigheter på om-
kring 4 procent blir den initiala besparingen för en fastighetsägare år 1 omkring 100 pro-
cent på investerat kapital vid en avskrivningstid om 12 år för hela investeringen och mer 
än 150 procent om investeringen delas upp i fastighetstillbehör respektive maskiner. Detta 
förklaras av en värdeökning på fastigheterna beroende på ett förbättrat driftsöverskott.  
 

En ökad produktförsäljning ger kraftig utväxling 
Ecoclime säljer sina produkter med mellan 50 och 75 procent bruttomarginal samt mellan 
30 och 50 procent rörelsemarginal före centrala administrationskostnader. De högre mar-
ginalerna erhålls på leverans av egna produkter, medan den lägre siffran avser systemleve-
ranser där även andra externa produkter ingår. För tjänster och servicearbeten ligger rörel-
semarginalerna inom intervallet 10-15 procent. Då huvuddelen av Ecoclime-koncernens 
försäljning efter de senaste årens förvärv består av värme- och rörinstallatörer med huvud-
saklig service- och tjänsteförsäljning, är utväxlingen på marginaler och lönsamheten bety-
dande om företagen lyckas öka inslaget av sålda egna produkter.  
 

Företagsförvärv till låga multiplar ökar vinst per aktie 
Ecoclime köper rörelsedrivande bolag i ventilations- och rörinstallationsbranschen m.fl. 
ofta för p/e-tals-multiplar på omkring 5-6x årsvinsten. Det innebär att varje nytt anskaffat 
bolag skapar ett ganska stort arbitrage i form av en vinstökning efter räntekostnader på 
köpeskillingen. Detta arbitrage förbättras ytterligare om säljaren är villig att acceptera nye-
mitterade Ecoclime-aktier som betalning för en del av köpeskillingen. Utmaningen ligger i 
att upprätthålla vinstnivån i de förvärvade bolag, där de tidigare ägarnas incitament att 
driva vidare affären inom Ecoclime-koncernen blir närmast avgörande. Bolaget har så här 
långt lyckats förbättra vinstmarginalerna i de två första förvärvade bolagen- Flexibel Luft-
behandling och SDC Automation. 

Med cirkulära energisystem som 
bas (Evertherm) har Ecoclime växt 
via förvärv av bolag som säljer 
tjänster och produkter mot fastig-
hetsägare och kommuner 
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Bolagsbeskrivning 
Ecoclime har växt som grupp genom förvärv. Koncernen består av den ursprungliga verksamheten, pro-
duktbolaget Evertherm, samt de förvärvade bolagen Flexibel Luftbehandling, SDC Automation och  H-
Gruppen Totalinstallatör. Den sistnämnda gruppen utgörs av tre dotterbolag: Hansson & Hansson Rör, 
KVS Montage och Bröderna Hansson Energisystem. Ecoclime-koncernens intäkter har via förvärven 
förskjutits mot Stockholms- och Mälardalsregionen. 
 

Introduktion till Ecoclime 
Ecoclime Group (Ecoclime, gruppen eller bolaget) grundades i slutet av 2013. Syftet var att 
kommersialisera den egenutvecklade och patenterade tekniken ETX som används i bola-
gets klimattak anpassade för inomhusmiljöer som kontor och offentliga lokaler. Aktien 
listades på Spotlight under 2014 (ett listbyte till Nasdaq First North Premier är planerat). 
Två år därefter, 2016, breddades erbjudandet med systemlösningar för energiåtervinning 
från avloppsvatten i fastigheter. Under 2017 initierades en förvärvsstrategi som stärkte 
Ecoclimes position i värdekedjan. Detta genom att gå från att vara ett produktbolag och en 
systemleverantör till en helhetsleverantör med projekterings- och installationstjänster 
inom energilösningar och VVS liksom avtalsbundna underhålls- och driftservicetjänster. 
 
Ecoclime erbjuder lösningar för effektiv energiåtervinning 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
I dag är Ecoclime verksamma i Sverige som Mälardalen som huvudmarknad. Per 30 juni 
2020 hade koncernen 82 anställda, varav 70 stycken i Stockholmsregionen, tre vid huvud-
kontoret i Umeå, fem i Vilhelmina (produktion) och fyra i Arvika. Under 2019 nådde 
Ecoclime en nettoomsättning om 72,7 miljoner kronor och uppvisade en tillväxt om cirka 
23 procent. Samma år landade EBITDA-resultat på 8,3 miljoner kronor (11 procent rörelse-
marginal). Under första halvåret 2020 visar bolaget en nettoomsättning om 73 miljoner 
kronor med 8,7 miljoner kronor i EBITDA (12 procent rörelsemarginal). Koncernens affärs-
områden illustreras i grafen nedan. I gruppen finns också intressebolaget Bioeco Techno-
logies som utvecklat och kommersialiserar en produktionsteknologi för biomassa. 
 
Illustration av Ecoclime-koncernen med dess tre affärsområden 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation   

Bolagets klimatsmarta lösningar  
reducerar fastighetsägarens drifts-
kostnader vilket ökar fastigheternas 
värde. Bolagets erbjudande garan-
terar både klimateffekt och bespa-
ringar. Erbjudandet är attraktivt från 
flera perspektiv.  
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Påskyndad tillväxt via förvärv 
Ecoclimes ursprungsaffär kretsar kring ETX-teknologin som utgör basen i bolagets klimat-
tak och det cirkulära energisystemet Evertherm. 2017 initierades en förvärvsstrategi med 
fokus på bolag möjliga att addera till affärsområdena inomhuskomfort och energieffektivi-
sering. Det första förvärvet, av Flexibel Luftbehandling AB som erbjuder installation och 
underhållstjänster inom ventilation, presenterades i juni 2017. I maj 2018 breddades verk-
samheten med förvärvet av SDC Automation som utvecklat en IoT-plattform för fastighets-
automation (BMS – Building Management System). I december 2019 förvärvades H-grup-
pen Totalinstallatör AB som levererar installationstjänster för rör-, värme-, och ventilations-
system. Detta förvärv är det hittills största i termer av intäkter då det förväntas ungefärli-
gen dubbla gruppens nettoomsättning under 2020. Förvärvsstrategin har stärkt bolagets 
position som en helhetsleverantör.  
 
Under 2019 utvidgades förvärvsstrategin som nu även inkluderar objekt som ger synergier 
med Ecoclimes verksamhet och varumärke i energi- och fastighetsbranschen. I juli 2019 
förvärvades 20 procent av Bioeco Technologies AB som utvecklat en teknologi samt meto-
der och affärslösningar för produktion av biomassa inom skogsbruk med energi- och mas-
saindustrin som slutkund. Under våren 2019 fick Bioeco avtal med Stockholms och Umeå 
Energi om leveranser av skogsråvara för 28 miljoner kronor. Ecoclime har en option att 
förvärva ytterligare 31 procent i Bioeco Technologies, som idag har samma majoritets-
ägare som Ecoclime. 
 

Erfaren ledning med påvisad förmåga 
Lennart Olofsson är bolagets grundare, VD och tillika största ägare. Lennart är utbildad 
byggnadsingenjör och har tidigare jobbat som teknik- och organisationskonsult i projekt 
för bl.a. Volvo Flygmotor och Boliden. Han har också grundat och drivit ett flertal bolag, 
som Duroc ett bolag listat på Nasdaq Stockholm Small Cap med ett marknadsvärde på 1 
084 miljoner kronor. Vid sin sida har Lennart styrelseordförande Peter Nygårds som bland 
annat varit statssekreterare i Näringsdepartementet. Peter har även varit styrelseledamot 
för bland annat Vattenfall och Saab liksom för 4:e och 5:e AP-fonden. Lennart Olofsson 
med övrig ledning har enligt vår bedömning en erfarenhet samt påvisat förmåga att bygga 
organisationer och expandera affärer. 
 

Tio största ägare 
VD Lennart Olofsson är privat bolagets andra största ägare med ett innehav om motsva-
rande 13,9 procent av aktiekapitalet. Han är även huvudägare i Celsium Group i Umeå AB, 
som är bolaget största ägare med 25,3 procent av aktiekapitalet. Bland övriga delägare i 
Celsium Group i Umeå AB finns andra befintliga och tidigare nyckelpersoner. I övrigt är 
ägarbilden förhållandevis spridd. 
 
Ägarbild, 30 juni 2020: 
 

Ägare Andel av kapital Andel av röster 

Celsium Group i Umeå AB 25,27% 70,11% 

JLO Invest AB 13,94% 5,58% 

Avanza Pension 5,20% 2,08% 

B Tedebo Holding AB 2,79% 1,12% 

Nordnet Pensionsförsäkring 2,35% 0,94% 

MCPaul AB 2,31% 0,92% 

Bengt Tedebo 1,88% 0,75% 

Niklas Ekblom Konsulting AB 1,76% 0,70% 

Kent Spångberg 1,67% 0,67% 

Gold Line Management & Financials AB 1,42% 0,57% 

Övriga aktieägare 41,40% 16,56% 

   
Källa: Bolagsinformation, Holdings.se. 

 

  

Förvärvet av H-gruppen Totalinstal-
latör AB som konsoliderades per 
den 2 januari 2020 förväntas dubbla 
bolagets nettoomsättning. 

Förvärv har varit en starkt bidra-
gande faktor till den goda tillväxten 
under de senaste åren. 

Celsium Group i Umeå AB och 
Lennart Olofsson kontrollerar 75,7 
procent av rösterna i Ecoclime. 
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Affärsområde: Inomhusklimat 
Affärsområdet Inomhusklimat erbjuder Ecoclimes komforttak för reglering av upplevt kli-
mat i inomhusmiljöer med tillhörande styrsystem. Affärsområdets kundbas utgörs främst 
av fastighetsägare men även hyresgäster som kommuner. Bland referenskunderna finns 
fastighetsbolag som Atrium Ljungberg, HSB, Areim och Umehem. Försäljning sker via den 
interna säljorganisationen samt externa partners. Bolaget erbjuder även finansieringslös-
ningar för uthyrning av system. 
 
Komforttaken är en del av ursprungsaffären men efter förvärvet av Flexibel Luftbehandling 
i juni 2017 och K.V.S. Montage i januari 2020 har affärsområdet stärkts med kringliggande 
tjänster som projektering, installation, underhåll och löpande servicetjänster. Genom att 
addera produktförsäljning i form av bland annat Ecoclimes komforttak kan försäljnings-
synergier erhållas. Under helåret 2019 var Inomhusklimat bolagets näst största affärsom-
råde och bidrog med cirka 42 procent av gruppens totala nettoomsättning. Under första 
halvåret 2020 uppgick motsvarande andel till 34 procent. 
 

Två klimatpaneler: Invisma och Charisma 
Bolagets komforttak lämpar sig väl för exempelvis butiker, offentliga lokaler eller kontors-
miljöer. Det har i undersökningar, i kundutlåtanden och i simuleringsmodeller påvisats 
hålla en överlägsen kvalitet i förhållande till andra alternativ. Komforttakens främsta fördel 
är dess förmåga att skapa ett behagligt och jämt fördelat upplevt klimat utan höga lufthas-
tigheter/drag och oljud med reducerad energiförbrukning. Egenskaper möjliggörs med de 
patenterade ETX-värmeväxlarna som effektivt överför termisk energi mellan vatten och 
luft. Med konstruktionen distribueras värme och komfortkyla via en kombination av ter-
miska metoder vilket medför en minskad energiförbrukning givet ett minskat behov av 
tilluft och höga lufthastigheter. 
 
Ett komforttak kan monteras hängande i en standardiserad ram (se bild nedan till höger) 
eller som ett standardiserat undertakssystem (se bild till vänster nedan). Ett undertaksy-
stem kräver att hela taket sänks. Bygghöjden med bolagets komfortpaneler är förhållande-
vis låg, vilket innebär att sänkningen av takhöjden är begränsad. Det möjliggör också för 
installation i utrymmen med låg takhöjd. 
 
Integrerat undertaksystem  Hängande komforttak i ram 

 

 
 

  

 
 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

Tre val av klimatpaneler passar 
Bolagets klimattak består av en eller flera klimatpaneler av typ Invisma eller Charisma. 
Båda klimatpanelerna är tillverkade i 100 procent återvinningsbart material. 
 
Invisma är en passiv klimatpanel byggd med bolagets patenterade ETX-värmeväxlare som 
återvinner den befintliga luften och distribuerar komfortkyla/värme via konvektion (ström-
ning) och strålningsenergi. Utan tilluft lämpar sig Invisma bäst för komfortkyla. En av de 
stora fördelarna med Invisma är dess låga höjd om 2,7 cm som möjliggör för installation i 
rum med låg takhöjd. Storleken på panelen uppgår till 120cm x 60cm med en kyleffekt om 
100-300 W/m2. 
 

Fastighetsägare och hyresgäster  
utgör den främsta kundgruppen. 

En värmeväxlare är en metod/tek-
nik för att överföra värme från ett 
medium till ett annat, exempelvis 
från en vätska till luft. 

Komfortkyla är kyla som sänker    
inomhustemperaturen. 
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Klimatpanelen Charisma är liksom Invisma byggd med ETX-värmeväxlaren men levereras 
som aktiv eller semiaktiv. Således integreras Charisma med tilluft från fastighetens befint-
liga ventilationssystem och ger därmed en ökad effekt. Klimatpanelen värmer eller kyler 
den befintliga liksom tilluften som distribueras i en kombination via tilluft, konvektion och 
strålning. Kyleffekten ligger på 300 W/m2 med ett luftflöde om 20 l/s. Givet integration av 
tilluft kräver Charisma en något högre bygghöjd om cirka 14 centimeter.  
 

Reducerad energiförbrukning utan drag och höga oljud 
I klimatpanelerna finns som bekant den patenterade ETX-värmeväxlaren med en unik kon-
struktion tillverkade i ett polymert material. Vid uppvärmning eller kylning cirkulerar varmt 
respektive kallt avluftat vatten mellan ETX-värmeväxlarens plattor. Rummets befintliga luft 
och eventuell tilluft möter ETX-värmeväxlaren som tempererar denna luft. Distribution av 
den tempererade luften sker energisnålt genom konvektion (en sorts värmetransport) och 
strålning via små munstycken under låg lufthastighet. Ecoclimes klimattak kan också 
skapa en behagligt upplevd temperatur jämt fördelat i hela rummet. Det sker genom att de 
installerade klimatpanelerna är rätt dimensionerade till antal och placering. 
 
ETX-värmeväxlare 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
De dragfria och tysta egenskaperna samt förmågan att reducera energiförbrukningen alltid 
med ren filtrerad luft ut är de främsta konkurrensfördelarna. Detta jämte klimatpanelernas 
låga vikt som underlättar vid hantering och installationsarbetet. Traditionella inomhuskli-
matsystem, baserade på exempelvis värme- och kylbafflar kräver normalt höga arbetstryck 
och lufthastigheter för att skapa ett bra klimat. Dessa för ofta med sig drag och oönskade 
ljud och är också mer utrymmes- och energikrävande.  
 

Konkurrenskraftig prissättning 
Prissättningen beror på volym och övriga affärer. Prisbilden för Charisma ligger uppskatt-
ningsvis mellan 400 och 500 kronor per kvadratmeter tak. Sedan tillkommer kostnader för 
projektering, installation, styrning samt underhåll och serviceavtal. Prissättningen för In-
visma bedömer vi vara något lägre. Vår uppfattning är att bolagets produkter prismässigt 
är konkurrenskraftiga och bolaget har valt att inte prisa in sig på marknaden. 
 

  

Installationen är enkel och kan     
genomföras medan hyresgästen är 
kvar på arbetsplatsen. 
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Affärsområde: Cirkulär energi 
Sedan 2016 driver Ecoclime affärsområdet Cirkulär energi under produktbolaget 
Evertherm Reenergy Systems. Produkterbjudandet består av systemen Evertherm SEW 
och Evertherm ARV som lagrar, utvinner och återvinner av spillvärme från avloppsvatten 
med bolagets energikollektorer byggda med bolagets ETX-värmeväxlare.  
 
Under 2019 var Cirkulär energi gruppens minsta affärsområde med cirka 17 procent av 
den totala omsättningen. Men första halvåret 2020 ökade detta affärsområdes andel till 
36 procent av koncernens totala omsättning och var därmed störst inom gruppen. Den 2 
januari 2020 konsoliderades förvärvet av H-Gruppen Totalinstallatör som med dotterbola-
gen Hansson & Hansson Rör och B.G.Hansson Energisystem vilket har stärkt affärsområ-
det med installations- och underhållstjänster inom energisystem och VVS.  
 

Evertherm SEW, en klimatsmart lösning som ökar fastighetens värde 
Evertherm SEW är bolagets systemkoncept anpassad för flerbostadsfastigheter. Systemet 
återvinner spillvärme från avloppsvatten, exempelvis från handfatet, duschen, diskmaski-
nen eller tvättmaskinen. Systemet distribuerar den återvunna energin i fastighetens värme- 
och/eller varmvattensystem. Med Evertherm SEW recirkulerar den inköpta energin i fastig-
heten upp till 20 gånger vilket reducerar energiförbrukningen kraftigt. Systemet är skalbart 
och kan således dimensioneras och anpassas efter fastighetens storlek.  
 
Större system för mycket stora fastigheter och grupper av fastigheter installeras företrä-
desvis utomhus. Mindre system kan installeras inomhus. Systemen består av en pump-
grop som avleder det varma avloppsvattnet från avloppsstammen till bufferttanken. Denna 
lagrar det varma avloppsvattnet och fylls på under toppar – på morgon och kvällar, när 
aktiviteten i hemmet är som högst. Avloppsvattnet från bufferttanken flödar och återvinns 
kontinuerligt eller vid behov i kollektortanken. Denna är i sin tur kopplad till fastighetens 
värmepump som är avgörande för systemets verkningsgrad. Evertherm SEW kan också 
integreras med energi från exempelvis solfångare, bergvärme eller fjärrvärme. För att opti-
mera energiåtervinning ur spillvattnet tillkommer styr- och optimeringsutrustning som mä-
ter, kontrollerar och reglerar temperaturnivåer och flöden för det integrerade systemet. 
 
Evertherm SEW, utomhus  Energikollektor med stackar av ETX-värmeväxlare (18 st.) 

 

 
 

  

 
 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Det finns flera olika tekniker för värmeåtervinning av avfallsvatten. Energivärdet är som 
högst ju närmare spolningen som tekniken installeras. Flertalet liknande system ligger 
därför närmare spolningen men kan endast återvinna energi när tappvatten nyttjas. Den 
stora fördelen med bolagets system är enligt vår bedömning bufferttanken som möjliggör 
ett jämt utvinnande av spillvärmen. Det öppnar för ett fördelaktigt nyttjande av energin för 
uppvärmning inte bara av tappvatten utan även av hela fastigheten. 
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95 procent återvinning 
I kollektortanken finns fyra energikollektorer (EcoTherm) som absorberar värmeenergin i 
spillvattnet. Energikollektorerna är byggda med 18 stycken ETX-värmeväxlare. Som tidi-
gare nämnts är ETX-värmeväxlarna konstruerade med ett polymert material. Det medför 
att de är extra tåliga för att motstå korrosion/rost. Konstruktionen av systemet tillsam-
mans med en värmepump möjliggör för en hög verkningsgrad och energieffektivitet. Sy-
stemet kan återvinna cirka 95 procent av den värme-energi som tillförts systemet.  
 
Systemet lämpar sig bäst vid nyproduktion och större ROT-projekt där avloppsstammar 
kan dras på ett optimalt sätt. Vidare är systemet optimalt om fastigheten har en hög varm-
vattenförbrukning – som hotell och restauranger eller fastigheter med många aktiva hus-
håll, t.ex. barnfamiljer- för att få maximal effekt. Men även fastigheter med lägre varmvat-
tenförbrukning drar stor nytta då närmast all värme som spolas ut via avloppen återvinns.  
 

Dubbla incitament för fastighetsägare 
Evertherm SEW säljs främst till fastighetsägare. Lösningarna är klimatsmarta och leder till 
en lägre energiförbrukning – den av bolaget angivna energibesparingen uppgår till mellan 
22-41 kWh/m2. 
 

Flera referensinstallationer 
På hemsidan marknadsför bolaget flertalet referensinstallationer, driftsatta eller under 
installation. Ett exempel är Skanskas fastighet Solterassen i Umeå där Evertherm SEW 
driftsattes i maj 2018 för återvinning av spillvattenvärme. Byggnaden har 42 bostads-      
lägenheter. Systemet återvinner i detta fall 93 procent av den tillförda värmeenergin oh är 
även integrerat med solceller. I Växjö har bolaget ett system som driftsattes 2019 som 
levererar mer än 90 procent energiåtervinning, som en del av ett EU-projekt där även sol-
fångare och solceller är integrerade i systemlösningen. 
 
Solterassen i Umeå  Studentlägenheter vid Sockenplan i Enskede 

 

 
 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Stockholmshem bygger i Enskede i södra Stockholm studentlägenheter med planerad in-
flyttning 2021. Evertherm SEW installeras för två fastigheter med totalt 115 lägenheter. 
Simuleringarna visar att systemet skall minska mängden köpt energi med mer än 33 
kWh/kvm och år. Ytterligare ett antal order, bl.a. för SKB Stockholms Kooperativa bostads-
förening har vunnits under 2019. 
 

IMD-krav kan ge utökat intresse 
Från den 1 juli 2021 kommer regeringen införa nya krav för IMD (individuell mätning och 
debitering). Dessa nya krav medför att fastigheter med en energiprestanda över 200 
kWh/m2 (180 kWh/m2 i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län) måste installera 
IMD värme. Alla fastigheter kommer också behöva installera IMD tappvarmvatten i sam-
band med en ombyggnation.  
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Fastighetsägarnas organisation uppskattar att cirka 14 procent av flerbostadshusbestån-
det i Sverige har en energiprestanda som ligger över kravnivåerna. För dessa finns en möj-
lighet att sänka energiprestandan till godtagbara nivåer under 200 kWh/m2 (alternativt 180 
kWh/m2). Evertherm SEW kan således vara ett alternativ för dessa. IMD-kraven ställer 
dock inga krav på fastighetsägare att reducera energinivåerna. Däremot är de ekonomiska 
fördelarna med kombinationen förbättrat driftnetto och en lägre investeringskostnad som 
alternativ till IMD ett intressant alternativ för svenska fastighetsägare som kan nyttja ett 
svenskt undantag från EU:s regelverk. Vår bedömning är således att inte dra allt för stora 
växlar på IMD-kraven i detta skede.  
 

Evertherm ARV 
Evertherm ARV är bolagets systemkoncept för energiåtervinning i hårt förorenade miljöer 
som avloppsreningsverk och industrianläggningar. Även detta system är skalbart då tekni-
ken kan anpassas efter reningsverkets storlek liksom behov.  
 

ETX-värmeväxlare är nyckeln till hög prestanda 
För avloppsreningsverk kan en pumpgrop och bufferttank undvikas. Istället placeras sänk-
bara kollektorer direkt i avloppsreningsverk som absorberar den termiska energin i av-
loppsvattnet.  
 
Ecoclimes Evertherm ARV absorberar värmeenergin via bolagets EcoTherm kollektorer 
som kan kombineras med en värmepump. Systemet har en garanterad verkningsgrad om 
70 procent återvunnen energi. Med systemet kan energibesparingen uppgå till omkring 75 
procent. Där all energi för uppvärmning av fastigheterna normalt kan ersättas med den 
energi som produceras av systemet.  
 
Tack vare materialvalet i ETX-värmeväxlarna kan underhållskostnaders minimeras och 
filter undvikas i de sänkbara kollektorerna. Materialvalet ger också en god hållbarhet och 
gör systemet enkelt att installera.  
 
Evertherm ARV, avloppsreningsverk  Sänkbar kollektor med stackar av ETX-värmeväxlare 

 

 
 

  
 

 
 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

Flera referensinstallationer 
Efter ett installationsarbete som pågick i två dagar kunde avloppsreningsverket i Bjurholm 
i Västerbottens län driftsätta Evertherm ARV i mars 2016. Den återvunna energin används 
för at värma upp fastigheten. Elförbrukningen har därmed minskat med 75 procent.  Idag 
finns Everthem ARV lösningar installerat i ett tiotal anläggningar i Västerbotten, Jämtland 
och Västernorrland. 
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Affärsområde: Fastighetsautomation (SDC) 
SDC Automation (SDC) som förvärvades i april 2018 bildar affärsområdet Fastighetsauto-
mation. Detta affärsområde stod för cirka 40 procent av koncernens omsättning helåret 
2019, en andel som minskade till 27 procent under första halvåret 2020. Bolaget erbjuder 
en IoT-baserad automationsplattform för övervakning, styrning och optimering av energi i 
realtid i fastigheter. Bolagets plattform har en unik lösning för standardisering av data som 
kan integreras med befintliga system och komponenter från olika tillverkare. SDC erbjuder 
installation, drift och service, projektering samt certifiering av drifts- och installationspart-
ners.  
 
Bolagets lösning för energistyrning och övervakning för fastigheter marknadsförs under 
varumärket SDC Optima med en planerad flytt till det nybildade bolaget Ecocloud Automat-
ion inom vilket produkten skall marknadsföras och säljas på fler marknader. Med hjälp av 
denna kan fastighetsägare säkerställa en hög inomhuskomfort och en minskad energiför-
brukning. SDC Optima har installerats i mer än 500 000 kvadratmeter lokaler hos fastig-
hetsägare som bland annat Akademiska Hus och Fabege. Flertalet av dessa referensin-
stallationer finns i fastigheter belägna i Stockholm och Solna. 
 
Den pågående IoT-utvecklingen inom industrin och på sikt även fastighetssidan kommer 
att innebära att maskiner och andra enheter kan kommunicera med varandra via internet, 
som sedan görs tillgängliga för fastighetsägarna via molnlösningar. Detta är en del i ut-
vecklingen mot intelligenta hus som bolaget har projekterat fram de senaste åren åt några 
större fastighetsägare som till exempel Akademiska Hus. De framtagna lösningarna har 
bolaget utvecklat i samarbete med hård- och mjukvaruleverantörer som Distech, Digilogik 
och Honeywell.  
 
Bärbar enhet som visar översikt över styrning och energiförbrukning 

 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
Mätning, övervakning och styrning av energiförbrukning blir en viktig komponent i ett 
skede när de flesta fastighetsägare har höga hållbarhets- och miljömål. En lägre energiför-
brukning och idealt energimässigt helt självförsörjande fastigheter kan vara en målbild för 
sådana fastighetsbolag.  
 
I mars 2019 vann SDC Automation en stororder värd 55 miljoner kronor för automatisering 
av serverhallar i Norden. Denna order kom från en av världens största molntjänst- och       
e-handelsföretag och avsåg tre serverhallar i Sverige. Ordern vanns i konkurrens med 
starka och etablerade konkurrenter och är givetvis en mycket stark referens för nya order 
inom området framöver. Därtill har projektet resulterat i flera tilläggsorder som efterhand 
adderats så att det totala projektvärdet idag närmar sig 70 miljoner kronor. 
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Strategi och finansiella mål 
Ecoclimes styrelse beslutade i slutet av 2016 att genomföra en ny tillväxtstrategi som bör-
jade implementeras under 2017. Strategin innebär att Ecoclime ska förvärva bolag som är 
integratörer av komfort- och energisystem för att därigenom också nå ut med företagets 
produkter till en större kundkrets. Då bolaget har goda produktmarginaler innebär det en 
förbättrad lönsamhet vid en ökad försäljning av företagets produkter inom värmeåtervin-
ning och klimatkomfort mm. 
 
De förvärvade bolagen integreras i gruppen, där ett team implementerar gemensamma 
processer, system och erbjudanden. Utöver det fortsätter dotterbolagen att drivas själv-
ständigt efter förvärven med sina tidigare VD:ar vid rodret som förhoppningsvis behåller 
sina kunder och affärer.  
 
Från start fastslogs att 80 procent av Ecoclime- koncernens framtida tillväxt ska komma 
från de förvärvade bolagen och resterande 20 procent från den egna kärnverksamheten. I 
detta ingår att de köpta dotterbolagen ska fortsätta att växa med 10-15 procent årligen 
och samtidigt öka sina rörelsemarginaler från i utgångsläget 5-8 procent till 15 procent. 
Det som var Ecoclimes kärnverksamhet med de egna produkterna har rörelsemarginaler 
som varierar inom intervallet 20-75 procent. Det är väsentligt mer än de 10-15 procent rö-
relsemarginal som vvs-installationsfirmor brukar ha, vilket illustrerar den stora skillnaden 
mellan produkt- och tjänsteförsäljning.  Implementeringen av strategin ger omkostnader, 
med följd att de målsatta rörelsemarginalerna beräknas nås först tre år efter att förvärvs-
fasen har inletts.  
 
Givet implementering av denna strategi och fyra förvärv inom tre år skissade Ecoclime år 
2017 på en rullande årsomsättning på 320 miljoner kronor med 11 procent rörelsemarginal 
inom tre år, dvs 2020. Något som till följd av Covid-19 kan bli svårt att uppnå. En aktuell 
målbild vad gäller omsättningen återfinns i grafen nedan. 
 
Expansionen beräknas medföra ytterligare nyemissioner för att finansiera behovet av ett 
ökat rörelsekapital. Samtidigt kan bolaget få vissa bidrag till produktutveckling från EU 
m.fl. organisationer, där miljöteknik och energibesparing är prioriterade områden. Dessa 
anges som övriga intäkter i koncernens resultaträkning. 
 
Illustration tillväxtmål avseende nuvarande samt förvärvad omsättning 2020-2021 (MSEK) 
 

 
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
  

0

100

200

300

400

500

600

kv1/2020 kv4/2020 2021

Nuvarande omsättning Förvärvad omsättning



 

 

Berl in   Copenhagen   Hamburg   London   Munich   Stockholm   

21 augusti 2020 

Ecoclime Group    |   Grundanalys     

13 / 27 
 

Marknad 
Ecoclimes produkter och system vänder sig mot bostäder och kommersiella lokaler, med en relativt 
jämn fördelning mellan de olika fastighetstyperna. Fastighetsägarnas incitament att göra sina fastig-
heter energieffektiva är stort av både ekonomiska och policyskäl, vilken även inkluderar energistyrning 
(fastighetsautomation). De olika delsegmenten är mycket omfattande, miljardmarknader var och en.  
 

Starka kundreferenser  
Ecoclime säljer produkter och system inom inomhuskomfort (kyla) och energibesparar-
ande system mot fastighetsägare. För att få sådana specificerade i nyproduktion och om-
byggnadsprojekt är referensinstallationer viktiga. Sådana har Ecoclime flera stycken. Ett 
par av de viktigare är en installation av bolagets energiåtervinningssystem i ett bostadshus 
som Skanska har uppfört i Umeå (Solterrassen) samt inom ett EU-projekt med Växjöbostä-
der. För komfortkyla finns installationer i ett par av Atrium Ljungbergs kontorsfastigheter i 
Stockholmsregionen samt ytterligare ett par installationer på Kungsholmen i Stockholm 
och vid Vattenfalls regionkontor i Trollhättan. SDC Fastighetsautomation gjorde under 
2019 större klimat- och automationsstyrningsleveranser till tre dataserverhallar i Sverige 
på uppdrag av ett större globalt teknologibolag samt olika projekt bland annat för Akade-
miska Hus, Fabege, JM, Förbifart Stockholm, MVB och Skanska. 
 

En miljardmarknad 
Marknaden för installation och service inom Ecoclimes segment är totalt värd omkring 90 
miljarder kronor i Sverige . Det finns ca 2,5 miljoner bostadslägenheter i Sverige med en 
genomsnittlig storlek om 60 kvadratmeter, dvs totalt ca 150 miljoner kvadratmeter uthyr-
bar yta. Investeringskostnaden för Ecoclimes energibesparande system ligger mellan 2,5 
och 4 miljoner kronor för en typfastighet om 4760 kvadratmeter. Översatt till hela det 
svenska bostadslägenhetsbeståndet motsvarar det en potentiell marknad på cirka 110 
miljarder kronor.  
 
Den förvärvsstrategi riktad mot Stockholms- och Mälardalsregionen är logisk då omkring 
40 procent av den svenska byggmarknaden återfinns här. Befolkningstillväxten har också 
varit störst i Stockholmsregionen de senaste tre decennierna, vilket framgår av en graf på 
sidan 15 i denna rapport. Fler människor skapar en ökad efterfrågan på bostäder och kom-
mersiella lokaler, vilket i sin tur driven på nyproduktionsmarknaden. Samtidigt är Stock-
holmsmarknaden den mest konjunkturkänsliga i såväl upp- som nedgång, både vad gäller 
arbetsmarknad och bostadsproduktion.  
 
Det finns sedan 1970-talet konkurrerande värmeåtervinningsprodukter till Everthem i form 
av rör-i-rör-lösningar. En sådan är Power Pipes produkt som ger temperaturverkningsgra-
der mellan 30 och 70 procent. 
 
En annan konkurrent till Evertherm ARV är Isaksson i Borlänge som med sin produkt 
Ekoflow avloppsvärmeväxlare uppger sig kunna halvera uppvärmningskostnaden för varm-
vatten och minska den totala energiförbrukningen. 
 
Även i övrigt finns det många konkurrenter inom detta segment, oftast dock produkter 
utvecklade tidigare än Everthems, med avsevärt större krav på service- och underhållsåt-
gärder. Där Evertherm är den enda aktören i marknaden som erbjuder funktionsgarantier 
med serviceavtal som garanterar återvinningen och lönsamheten samt direktavkastningen 
för fastighetsägarna.  
 

Bra avkastning för fastighetsägarna på energibesparingsinvesteringar 
Med stigande fastighetsvärden för förvaltade bostäder och kommersiella fastigheter med 
allt lägre avkastningskrav får allt som ökar fastigheternas driftnetto ett kraftigt genom-
slag. Avkastningskraven är lägst för bostäder. Sedan följer en stigande skala för kontor 
och detaljhandel, med de högsta avkastningskraven för industrilokaler och externhandel 
(”handelsboxar”). Uppvärmningskostnader utgör normalt mer än hälften av driftskostna-
derna för en fastighet. Värmeåtervinningsprodukten Evertherm har en påvisad 

Energibesparingar är mycket lön-
samma för ägare som förvaltar   
bostäder och kommersiella lokaler 
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återvinningsgrad via fastigheternas spillvatten på omkring 90 procent. Bolaget ökar nu 
marknadsföringen mot fastighetsägare för att få genomslag för produkten. 
 

Hållbarhetsaspekten är en nyckel till bidrag för projekten 
Att spara energi och verka för ett mer hållbart samhälle är viktiga beståndsdelar i de flesta 
västliga länders politik. Men även många företag och organisationer har ambitiösa hållbar-
hetsstrategier. När det gäller fastighetsbolag är det mest uppenbara att spara energiför-
brukning och utsläpp från fastigheter. Det kan främst uppnås i nyproduktionsfasen med 
val av hållbara material samt för att nå en låg energiförbrukning. Det finns alltså både eko-
nomiska och politiska incitament att investera i och stödja energibespararande lösningar.  
 

Lägre nyproduktion av bostäder den närmaste tiden 
Ecoclime säljer in sina produkter mot både nyproduktion och renoveringsprojekt. De eko-
nomiska kalkylerna för inomhusanläggningarna är som mest fördelaktiga i kommersiella 
fastighetsrenoveringsprojekt. I nyproduktion har företaget en större möjlighet att komma 
in med sina nya återvinningsprodukter mot fastighetsägare. Som framgår av nedanstå-
ende diagram hade den svenska nyproduktionen av bostäder en stark uppgång under åren 
2012-2017, för att därefter falla tillbaka. Det berodde på en prisnedgång för nyproducerade 
bostadsrätter, vilket i sin tur var kopplat till en överproduktion. Denna trend förstärktes av 
ökade amorteringskrav på köparna från Finansinspektionen. Sedan 2017 har den svenska 
bostadsrättsmarknaden återhämtat sig långsamt och utvecklats förvånansvärt starkt hit-
tills under 2020. Detta trots den BNP-nedgång på 8,6 procent som uppmättes i Sverige för 
andra kvartalet 2020. 
 
Nyproduktion, flerbostads- och småhus 2005-2019 samt prognos 2020-2021 (1 000 st) 
 

 
Källa: SCB Byggföretagen 

 

Ålderstiget fastighetsbestånd 
Sverige har ett förhållandevis gammalt fastighetsbestånd. Det beror på att nyproduktionen 
hade en topp under 1960-talet. Ungefär en fjärdedel av beståndet är byggt mellan 1965 
och 1974 (bland annat det så kallade miljonprogrammet för bostäder), där ett totalt reno-
veringsbehov på omkring 200 miljarder kronor beräknas föreligga. I samband med sådana 
renoveringar byts ofta vatten- och avloppsystem samt ventilationssystem ut. För fastig-
hetsägaren erbjuder renovering av byggnadens skal en möjlighet att kunna installera ener-
gibesparande produkter och system. 
 

Kontors- och handelsfastigheter 
Inom kommersiella fastigheter (kontor och handel) riktar Ecoclime in sig mot centrumbild-
ningar i universitetsstäderna och främst de som är byggda efter 1940. Fastighetsägare 
inom detta segment behöver renovera sina bestånd, inte minst ur konkurrenssynpunkt för 
att kunna attrahera och behålla butikshyresgäster. Investeringskalkylen vid renovering/ny-
produktionen är intressant, med en avkastning som brukar ligga mellan 8 och 10 procent, 
medan avkastningsnivån vid transaktioner med begagnade fastigheter ofta endast är 4-5 
procent. Pensionskapital har de senaste åren köpt upp en allt större del av de större kon-
tors- och handelsfastigheterna i de svenska storstads- och regionstadsområdena. Dessa 
pensionsägda fastighetsbolag betalar ofta bäst i marknaden, men de efterfrågar i princip 
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bara moderna och energieffektiva fastigheter, varför värdet på sådana investeringar ökar 
ytterligare. 
 

Nybyggnations- och renoveringsmarknaden störst i storstäderna 
Som vi tidigare nämnt har Ecoclime genom sina förvärv fått större del av sin omsättning i 
Stockholmsregionen. Det bör vara gynnsamt med tanke på den befolkningsmässiga till-
växt som Stockholms-området har haft de tre senaste decennierna enligt diagrammet ne-
dan. Denna tillväxt återspeglar sig även i snabbare ökning på fastighetsvärden i storstads-
områdena och då speciellt Stockholm, vilket i sin tur gör att fastighetsägare här kan vän-
tas betala mer för energibesparande lösningar som ökar värdet på deras fastigheter extra 
mycket till följd av ett lågt avkastningskrav.  
 
Befolkningsförändringar 1991-2019 i storstäder, regionstäder och övriga Sverige 
 

 
Källa: SCB (kommunnivå), Carlsquare (bearbetning till regionnivå). 

 

IoT och styrning med sensorer växer snabbt 
En betydande potential finns inom Internet of Things (IoT) som innebär uppkoppling och 
styrning av värme och kyla mm i fastigheterna inkluderat kommunikation med förbruk-
ningsapparatur i fastigheten. Det är framförallt antalet sensorer som väntas öka närmast 
explosionsartad och som ger en förutsättning för en intelligent (=central) övervakning och 
styrning av en fastighets energiförbrukning. Vår bedömning är att B2B-segmentet (före-
tagsförsäljning till andra företagskunder) är det som kommer att växa mest framöver. 
Detta beroende på att företag efterfrågar flest och de mest sofistikerade funktionerna, till 
skillnad från hushåll vars behov på området bedöms vara lägre. Potentialen illustreras av 
de stora ordrar som Ecoclime fick mot ett antal dataserverhallar.  
 
Ecoclimes lösningar kan integreras med och styras från vilket system som helst såväl     
lokalt via en enskild server för en separat fastighetsägare med fastigheter på olika mark-
nader och dels via molnlösningar där SDC-Optima-lösningen enligt bolaget, innefattar en 
standardisering av fastighetsdriftsdata som ingen annan till de marknadsdominerande 
oberoende fastighetsautomationsleverantörerna, kan erbjuda idag. Detta är ett område för 
Fastighetsautomation (SDC). Vilket då även möjliggör integration av all övrig driftoptime-
ring med Ecoclimes energi- och inneklimatlösningar.  
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Historik och prognoser 
Ecoclime har rört sig från rörelsemarginaler kring break-even upp mot nivåer omkring 10-15 procent, 
vilket får betecknas som branschstandard. Det har skett genom förvärv till låga EV/EBIT-multiplar av 
lönsamma bolag, vilket har förbättrat koncernens resultatnivå. Lönsamheten bör förbättras ganska 
markant framöver, som en effekt av nyförvärvade bolag till låga p/e-multiplar men även ökade volymer 
inom främst energibesparingssegmentet. 
 

Intäkter och resultat per affärsområde 
Det ursprungliga Ecoclime har sedan tidigare en produktportfölj kring Evertherm (värme-
återvinning) och Ecoclimes inomhusklimatsystem. Förvärven som skett sedan 2017 avser 
ventilations- och rörinstallationsbolag som säljer mot potentiella kunder i Stockholmsreg-
ionen och övriga Mälardalen. Till det kan läggas fastighetsautomationsbolaget SDC. Kon-
cernen säljer som bekant också komfortvärmelösningar och installationer i innertak via 
sitt unika värmeenergiväxlarsystem. Komfortkyla ger en dokumenterad ökad trivsel hos 
kontorshyresgäster, som därmed sitter kvar längre i lokalerna vilket är positivt för de fas-
tighetsägare som lägger beställningarna. Att installationerna därtill är de mest kostnadsef-
fektiva relaterat till komfort-, energi- och klimatprestanda, låg bygghöjd, flexibilitet och de-
sign är andra fördelar. 
 
Omsättning per affärsområde 2018 och 2019 
 

 
Källa: Bolagsinformation. 

 
Under 2018 dominerade affärsområdet Inomhusklimat med det då nyförvärvade bolaget 
Flexibel Luftbehandling med cirka 67 procent av koncernens samlade omsättning. Affärs-
området Fastighetsautomation hade ett mycket starkt år 2019 med leveranser till flera 
stora dataserverhallar och nådde detta år en nästan lika stor omsättning som affärsområ-
det Inomhusklimat. Som tidigare nämnts skedde en större förskjutning under första halv-
året 2020 så att Cirkulär Energi numera är affärsområdet med den största omsättningen, 
följda av Inomhusklimat med Fastighetsautomation på en tredje plats. Förändringarna 
under 2020 beror till ganska stor del på att bolagen inom H-Gruppen Totalinstallatör till-
kommit och inordnats i respektive affärsområde. 
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Rörelseresultat per affärsområde och koncernen 2018 och 2019 
 

 
Källa: Bolagsinformation. 

 
Ecoclime Group nådde ett positivt rörelseresultat 2018 där främst Flexibel Luftbehandling 
med sina ökade produktleveranser drog upp vinsten. Systemleveranserna minskade för 
Flexibel Luftbehandling under 2019 och följaktligen även rörelseresultatet till en väsentlig 
del, vilket sedan återhämtats och överträffats under 2020. Under 2019 hade Inomhuskli-
mat en bruttomarginal på cirka 70 procent, medan motsvarande bruttomarginal blev ca 65 
procent för Cirkulär Energi och strax över 50 procent för Fastighetsautomation. Huvudde-
len av det positiva rörelseresultatet under första halvåret 2020 stod Fastighetsautomation 
för. Koncernens förhållandevis låga resultatnivå bör kunna förbättras med stigande voly-
mer. Detta då tillkommande personal- och övriga externa kostnader i samband med större 
beställningar bör vara förhållandevis begränsade. 
 
Ecoclime, Resultaträkningar kv1 2019-kv1 2020 samt prognos för kv2-kv4 2020: I nedan-
stående tabell redovisar vi det faktiska resultatutfallet i Ecoclime-koncernen kv1 2091-kv1 
2020 samt våra prognoser för kv2-kv4 2020.  
 
Resultaträkning Kv1 2019-Kv4 2020P (MSEK) 

 

 kv1 2019 kv2 2019 kv3 2019 kv4 2019 kv1 2020 kv2 2020 kv3 2020P kv4 2020P 

Nettoomsättning, extern 15,6 20,8 15,5 20,7 34,2 38,8 38,0 43,7 

Aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter 3,1 4,7 3,9 4,4 4,3 4,0 4,1 4,2 

Totala intäkter 18,7 25,5 19,4 25,1 38,6 42,9 42,2 48,0 
         

Inköp varor och förnödenheter -7,6 -13,6 -9,5 -8,1 -16,4 -19,9 -19,5 -22,4 

Övriga externa kostnader -4,4 -2,9 -2,5 -8,3 -6,3 -5,4 -5,3 -6,0 

Personalkostnader -6,6 -7,4 -6,4 -9,1 -14,1 -12,8 -12,7 -13,7 

Avskrivningar -1,4 -1,4 0,4 -1,3 -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 

Totala kostnader -20,0 -25,3 -18,1 -26,9 -38,0 -39,3 -38,7 -43,4 
         

Rörelseresultat -1,3 0,2 1,3 -1,8 0,6 3,5 3,4 4,6 
         

Resultat från intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansnetto -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
         

Resultat efter finansnetto -1,4 0,1 1,1 -1,8 0,4 3,4 3,3 4,5 
         

Skatt 0,8 -0,2 -0,6 0,1 0,2 0,0 -0,2 -0,2 

Resultat efter skatt -0,6 -0,1 0,5 -1,7 0,6 3,4 3,2 4,3 

  

Källa: Bolagsinformation (utfall) och Carlsquare (prognoser). 
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Ecoclime, Resultaträkningar helår 2018-2019 samt prognos 2020-2022: I nedanstående 
tabell redovisas resultatutfallet i Ecoclime-koncernen för åren 2018 och 2019 samt våra 
prognoser för helåren 2020-2022 där vi antagit en fortsatt tillväxt via förvärv under 2021 
och 2022, dock inte ända upp till bolagets målsättning. Givet genomsnittliga bruttomargi-
naler på cirka 50 procent bör resultatgenomslaget bli markant vid en fortsatt intäktstill-
växt. 
 
Resultaträkning Helår 2018-2022P (MSEK) 

 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Nettoomsättning, extern 56,1 72,7 154,8 227,5 323,6 

Aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter 16,2 16,1 16,8 17,6 18,5 

Totala intäkter 72,3 88,7 171,6 245,2 342,1 
      

Inköp varor och förnödenheter -28,5 -38,8 -78,2 -114,6 -162,6 

Övriga externa kostnader -12,8 -18,1 -22,8 -30,2 -41,8 

Personalkostnader -21,5 -29,5 -53,4 -64,5 -82,0 

Avskrivningar -1,9 -3,9 -5,0 -5,5 -6,4 

Totala kostnader -64,7 -90,3 -159,4 -214,8 -292,8 
      

Rörelseresultat 7,6 -1,5 12,1 30,3 49,3 
      

Resultat från intressebolag -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansnetto -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 
      

Resultat efter finansnetto 7,0 -1,9 11,7 29,8 48,9 
      

Skatt 0,2 0,1 -0,2 -3,0 -7,3 

Resultat efter skatt 7,1 -1,9 11,5 26,8 41,5 

      

Tillväxt 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Nettoomsättning, extern 82% 30% 113% 47% 42% 

Totala intäkter 82% 23% 93% 43% 40% 

Personalkostnader 93% 37% 81% 21% 27% 

Rörelseresultat -14% -120% -889% 150% 63% 

Resultat efter finansnetto -19% -128% -700% 155% 64% 

Resultat efter skatt 5% -126% -715% 134% 55% 

      

Marginaler 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

EBITDA-marginal 17% 3% 11% 16% 17% 

EBIT-marginal 14% -2% 8% 13% 15% 

Resultat efter finansnetto-marginal 12% -3% 8% 13% 15% 

Nettovinstmarginal 13% -3% 7% 12% 13% 

  
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Ecoclime, Balansräkningar 2018-2019 (utfall) samt 2020-2022 (våra prognoser). Nedan 
följer bolagets historiska balansräkningar från 2018-2019 samt våra prognoser för balans-
räkningens utseende 2020-2022 kopplat till våra resultat- och kassaflödesprognoser. 
 
Balansräkning (MSEK) 

 

 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 

Immateriella Anläggningstillgångar 55,8 63,2 80,9 101,0 121,0 

Materiella Anläggningstillgångar 32,1 32,9 31,4 30,7 29,4 

Uppskjuten Skattefordran 4,4 4,8 4,8 4,8 4,8 

Finansiella Anläggningstillgångar 0,5 12,9 16,6 16,6 16,6 

Summa Anläggningstillgångar 92,7 113,8 133,8 153,3 171,9 
      

Varulager 5,7 8,2 9,7 12,0 15,0 

Kortfristiga fordringar 19,3 19,1 22,6 27,9 34,9 

Likvida medel 56,8 29,0 18,5 42,4 60,3 

Summa Omsättningstillgångar 81,7 56,4 50,9 82,3 110,2 
      

Summa tillgångar 174,5 170,2 184,7 235,5 282,1 
      

Eget Kapital 118,4 127,7 139,2 186,0 227,6 
      

Långfristiga räntebärande skulder 3,3 2,1 2,1 2,1 2,1 

Övriga långfristiga skulder 8,3 10,7 11,5 12,6 13,9 

Summa långfristiga skulder 11,6 12,8 13,6 14,7 16,0 
      

Kortfristiga räntebärande skulder 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Övriga kortfristiga skulder 43,2 28,5 30,7 33,6 37,3 

Summa kortfristiga skulder 44,4 29,7 31,9 34,8 38,5 
      

Summa eget kapital och skulder 174,5 170,2 184,7 235,5 282,1 

 

Likviditet 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 

Balanslikviditet 56% 92% 101% 114% 130% 

Likviditetsgrad 184% 190% 160% 236% 286% 

Kassa/kortfristiga skulder 128% 98% 58% 122% 157% 

      

Soliditet 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 

Nettoskuld (-)/nettokassa (+) 52,3 25,7 15,2 39,1 57,0 

Nettoskuld/EBIT 6,9x -16,7x 1,3x 1,3x 1,2x 

Nettoskuld/EK 44% 20% 11% 21% 25% 

Skuld/EK 4% 3% 2% 2% 1% 

Soliditet 68% 75% 75% 79% 81% 

      

Lönsamhetsmått 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 

Avkastning på eget kapital 10% -1% 8% 14% 18% 

Avkastning på totalt kapital 8% -1% 7% 13% 17% 

Avkastning på investerat kapital 10% -1% 8% 18% 21% 

 
 

Källa: Bolagsinformation (utfall) och Carlsquare (prognoser). 
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Ecoclime, Kassaflödesanalys 2018-2019 (utfall) samt 2020-2022 (våra prognoser). Vi har 
gjort en sammanställning av bolagets kassaflödesanalyser för 2018-2019 samt våra pro-
gnoser för 2020-2022 med en antagen fortsatt förvärvstillväxt. 
 
Kassaflödesanalys (MSEK) 

 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Den löpande verksamheten      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,3 3,7 16,5 32,4 47,9 

Ökning (-)/minskning (+) av varulager och fordringar -10,5 -2,4 -5,0 -7,5 -10,0 

Minskning (-)/ökning (+) av rörelseskulder 24,7 -9,3 3,0 4,0 5,0 

Investeringar -19,2 -26,7 -25,0 -25,0 -25,0 

Utgivning lån mot utomstående 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 

Periodens kassaflöde efter förändr.rörelsekapital 4,3 -37,1 -10,5 3,9 17,9 
      

Nyemissioner, netto efter omkostnader 34,9 6,2 0,0 20,0 0,0 

Amortering (-)/upptagande av lån +) -1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 

Erhållna bidrag för utvecklingskostnader 2,6 7,0 0,0 0,0 0,0 

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

Betald leasing exklusive räntedel -0,9 -2,6 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35,4 9,4 0,0 20,0 0,0 
      

Periodens kassaflöde 39,7 -27,8 -10,5 23,9 17,9 

Likvida medel vid årets början 17,1 56,8 29,0 18,5 42,4 

Likvida medel vid periodens slut 56,8 29,0 18,5 42,4 60,3 
      

Nyckeltal 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 

Kassaflöde, löpande verksamhet/nettoomsättning 0,2x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 

Kassaflöde, löpande verksamhet/tillgångar 0,1x 0,0x 0,1x 0,1x 0,2x 
      

 
 

Källa: Bolagsinformation (utfall) och Carlsquare (prognoser). 
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Jämförbar värdering 
När vi studerar börsnoterade svenska bolag jämförbara med Ecoclime hittar vi värmeelementföretaget 
Nibe, inomhusklimatföretag Systemair, Lindab inom inomhusklimat och byggprodukter samt Instalco 
som är ett installationsföretag. Värderingsmultiplarna har en stor spridning kopplat till om det är ett 
produkt- eller tjänsteföretag. Ecoclime-aktien framstår som lågt värderad i alla hänseenden. 
 
Värderingsjämförelse mellan Ecoclime och liknade bolag noterade på Stockholmsbörsen: 
Först ska sägas att vi jämför våra helårsprognoser 2020 för Ecoclime med motsvarande 
rullande tolv månaders siffror för Instalco, Lindab och Systemair per antingen 30 juni eller 
31 mars 2020. Då vi antar förbättrad lönsamhet för Ecoclime från andra halvåret 2020 
gynnar det aktiens relativvärdering även avseende P/E. I förhållande till intäkter (EV/Sales) 
och Eget Kapital (P/EK) är Ecoclime-aktien odiskutabel lägre värderad än jämförelsegrup-
pen redan i utgångsläget. 
 
Instalco erbjuder tekniska installationstjänster inom värme och sanitet, el, ventilation, kyla 
och industri där ungefär 75 procent av verksamheten återfinns i Sverige. Instalco jobbar 
främst med uppdrag i storleksordningen 1-75 miljoner kronor, det vill säga mindre till me-
delstora projekt.  
 
Lindab har varit verksamma i 60 år och har en stark ställning i norra Europa och verksam-
het totalt i 32 länder. Företaget levererar produkter inom kanalsystem för ventilation, inne-
klimatlösningar, luftbehandling, brandsäkerhet, takavvattning och byggprodukter, bygglös-
ningar samt kompletta stålbyggnadssystem.  
 
Nibe är en global koncern med produkter inom tre affärsområden; Climate Systems med 
produkter för inomhuskomfort och uppvärmning av tappvarmvatten för fastigheter, Ele-
ment med komponenter och lösningar för uppvärmning och styrning (däribland värme-
pumpar) samt Stoves med brasvärmeprodukter. Nibe-koncernens försäljning skedde till 25 
procent i Norden, 40 procent i övriga Europa, 30 procent i Nordamerika samt 5 procent i 
övriga världen 2019. 
 
Systemair säljer ventilationsprodukter och system med en närvaro i ett 50-tal länder som 
täcker större delen av världen. Företagets produkter är installerade i bostäder, kontor, indu-
stri, offentliga byggnader, simhallar, datacenters etcetera. 22 procent av koncernens för-
säljning skedde i Norden, 58 procent i Europa, 9 procent i Nord- och Sydamerika samt 11 
procent i Mellanös6tern, Afrika och Asien år 2019. 
 
Värderingsmultiplar- Ecoclime jämfört med fyra andra bolag inom energi- och miljöteknik 

 

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

Ecocllime 237 20,8 12,9 1,4 1,7 

Instalco 8 268 27,2 14,2 1,4 5,2 

Lindab 11 066 19,5 9,7 1,3 2,2 

Nibe 127 315 56,7 29,4 5,2 7,0 

Systemair 10 192 22,1 12,4 1,4 3,3 

Genomsnitt   36,6 19,6 2,7 4,8 

  

Källa: Bolagensinformation och Thomson Reuters Eikon 

 
 
Som vi kan se av ovanstående tabell värderas Ecoclime lågt framförallt med avseende på 
samtliga parametrar, men då jämför vi som sagt vår helårsprognos för Ecoclime 2020 med 
de andra bolagens senaste rullande tolv månader-siffror. Fram till nu har Ecoclime haft 
relativt låga rörelseresultat, trots god tillväxt på intäktssidan. Vi bedömer att det framför-
allt handlar om skaldriftsfördelar och bolaget själva nämner i halvårsrapporten att fokus 
nu är på att höja rörelsemarginalerna i dotterbolagen under andra halvåret 2020. 
 
Studerar vi de fem jämförelsebolagens rörelsemarginaler får vi det överraskande resultatet 
att den genomsnittliga bruttomarginalen ligger på omkring 35 procent, med en rörelsemar-
ginal inom ett intervall från 7 till 9 procent. Det är alltså väsentligt lägre än de 15 procent 
rörelsemarginal som tidigare var ett riktmärke för vad en marknadsdominerande spelare 
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inom installationssektorn ska göra. Att ett produktföretag som Nibe har så pass relativt 
stora försäljningskostnader visar att en global expansion ger en stor tillväxt, med ändå 
pressar marginalerna på den tillkommande försäljningen. Det beror på behov av tröskel-
investeringar när ett bolag växer i form av system, produktion, lagerhållning samt produkt- 
och kundsupport mm. 
 
Historiska brutto- och rörelsemarginal för fyra branschföretag 2015-2019 

 

 
Källa: Bolagsinformation 
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Kassaflödes- och sammanvägd värdering 
Attraktiv värdering i förhållande till intjäningsförmågan. I en kassaflödesvärderingsmodell enligt vårt 
Bas-scenario kommer vi fram till ett motiverat om 13,4 kronor per aktie i Ecoclime. Det sammanvägda 
värdet där även EV/EBITDA och EV/Sales-parametrarna beaktas hamnar på 13,5 kronor per aktie. 
 
Kassaflödesvärdering enligt prognoser för perioden 2020-2024. I vår kassaflödesmodell 
använder vi våra prognoser för åren 2020-2022 och lägger sedan även prognosen för 2023 
och 2024 samt ett evighetsvärde år 2025 utan hänsyn till av bolaget kommunicerade till-
växtscenarion. 
 
Kalkylränta om 13,90 procent. Vi har diskonterat bedömda kassaflöden med en kalkyl-
ränta enligt CAPM-modellen. Där använder vi en riskfri ränta om 0,0 procent, utgående från 
räntan på en tioårig svensk statsobligationsränta som var minus 0,042 procent den 19 
augusti 2020. Till det adderar vi en marknadsriskpremie om 7,7 procent samt en småbo-
lagspremie om 4,2 procent enligt PwC:s riskpremiestudie från juli 2020. Vi applicerar ett 
beta-tal om 1,0x samt en företags-specifik riskpremie om 2,0 procent för att komma fram 
till en vägd kalkylränta på 13,90 procent.  
 
Antaganden och motiverat värde enligt Bas-scenariot. Vårt DCF-värde enligt Bas-scena-
riot utgår från de prognoser som vi har lagt för åren 2020-2022. Därefter antar vi att kon-
cernens nettoomsättning ökar med 20 procent 2023 och 15 procent 2024. De ökande in-
täkterna under 2023 och 2024 väntas ske till en bruttomarginal om 50 procent. Samtidigt 
väntas övriga externa kostnader öka med 15 procent 2023 och 10 procent 2024. Vi kalky-
lerar vidare med 3 procent årlig tillväxt för personalkostnaderna 2023 och 2024. Rörelse-
resultatet år 2024 evighetskapitaliseras med ett långsiktigt årligt tillväxtantagande om 2,5 
procent. Givet dessa förutsättningar kommer vi fram till ett motiverat värde om 13,4 kronor 
per Ecoclime-aktie i Bas-scenariot. 
 
Antaganden och motiverade värden i Bear- och Bull-scenariona. I vårt Bear-scenario utgår 
vi från att koncernens intäkter och kostnader hamnar på 80 procent av Bas-scenariots 
nivåer 2021-2022. Vidare att intäkterna ökar med 15 procent 2023 och 10 procent 2024. 
Den långsiktiga tillväxten från år 2025 antas minska till 2,0 procent per år.  
 
I vårt Bull-scenario laborerar vi med att koncernens intäkter och kostnader hamnar på 120 
procent av Bas-scenariots nivåer 2021 och 2022. Därutöver att intäkterna ökar med 25 
procent 2023 och 20 procent 2024. I Bull-scenariot utgår vi från en långsiktig årlig tillväxt 
om 3,0 procent från år 2025.  Med dessa ändrade antaganden får vi ett motiverat värde om 
9,7 kronor per aktie i Bear-scenariot och 18,0 kronor i Bull-scenariot. 
 
DCF-värdering 

 

DCF-värderingsmodell 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoomsättning, extern 154,8 227,5 323,6 388,3 446,6  

Aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter 16,8 17,6 18,5 13,9 10,4  

Totala intäkter 171,6 245,2 342,1 402,2 457,0  

                                                              

Inköp varor och förnödenheter -78,2 -114,6 -162,6 -195,0 -224,1  

Övriga externa kostnader -22,8 -30,2 -41,8 -47,9 -53,3  

Personalkostnader -53,4 -64,5 -82,0 -91,0 -99,2  

Rörelseresultat före avskrivningar 17,2 35,9 55,7 68,4 80,4 722,5 

       

Skatt -0,2 -3,0 -7,3 -14,1 -16,6 -148,8 

Förändring rörelsekapital -2,0 -3,5 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 

Investeringar -25,0 -25,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 

Operativt kassaflöde -10,0 4,4 18,4 49,3 58,8  573,7 

Nyemissioner 15,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nuvärde kassaflöde 4,9 13,5 14,4 34,0 35,6  304,7 

Summa nuvärde kassaflöde 407,1      

Nettokassa per 30 juni 2020 14,3      

Motiverat värde (SEKm) 421,3  Bear: 9,7 kr/aktie  

Do kronor per aktie  13,4  Bull: 18,0 kr/aktie  

Antal aktier efter nyemissioner (milj st.) 31,50      

  

Källa: Bolagsinformation 

Kassaflödesvärdering av Ecoclime 
med avkastningskrav enligt CAPM 
och riskpremier från en PwC-studie. 
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Ecoclime köper nya installationsbolag till P/E 5-6x. Med fem procent låneränta på för-
värvsköpeskillingen och utan någon goodwillavskrivning ger det en betydande vinstökning 
vid varje nytt sådant förvärv. Detta illustreras i nedanstående diagram. 
 
Ecoclimes nettoresultat proforma samt effekt vid köp av bolag till P/E-tal 5x 

 

 
Källa: Carlsquare 

 
Historiskt har börsnoterade bolag som till exempel Assa Abloy, Hexagon och Cherry under 
perioder lyckats driva sin aktiekurs kraftigt uppåt genom att förvärva bolag och öka sin 
egen vinst per aktie som en följd av ett sådant förvärv. I några fall har då den egna aktien 
använts som betalningsmedel och ett positivt vinstarbitrage har skapats.  
 
Sammanvägd värdering: I nedanstående tabell har vi vägt samman tre olika värderingsmo-
deller för Ecoclime-aktien. Dels motiverat värde på EBITDA och intäkter utifrån bransch-
nyckeltal i sektorn (fyra jämförbara bolag; Instalco, Lindab, Nibe och Systemair). Vidare vår 
kassaflödesvärdering av Ecoclime. Givet ungefär lika vikter (35, 30 och 35 procent) får vi 
en vägd motiverad kurs om 13,5 kronor för Ecoclime-aktien. 
 
I Bear-scenariot minskar vi vikten på EV/Intäkter med till 20 procent, samtidigt som vi ökar 
vikten för EV/EBIT och DCF-värdet till 40 procent vardera. Det motiverade vägda aktievär-
det minskar då till 7,7 kronor.   
 
Bull-scenariot höjer vi vikten på EV/Intäkter till 40 procent, samtidigt som vi minskar vik-
terna på EV/EBIT och DCF-värdet till 30 procent vardera. Det motiverade vägda aktievärdet 
ökar då till 22,9 kronor per aktie. 
 
Motiverat värde 

   

 Bas Bear Bull 

EBITDA per aktie 0,6 0,6 0,6 

EV/EBITDA för sektorn 19,6 9,7 29,4 

Motiverat värde på EBITDA 11,7 5,8 17,5 
    

Intäkter/Ecoclime-aktie 5,9 5,9 5,9 

EV/Sales för sektorn 2,7 1,3 5,2 

Motiverad värdering på intäkter 15,9 7,6 30,7 
    

Motiverat DCF-värde 13,4 9,7 18,0 
    

Applicerat på EBIT 35% 40% 30% 

Applicerat på intäkter 30% 20% 40% 

Applicerat värde på DCF-värde 35% 40% 30% 

Total vikt för samtliga tre värderingar 100% 100% 100% 
    

Värde per aktier I ett basscenario 13,5 7,7 22,9 

  

Källa: Bolagsinformation 
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Risker 
Personberoendet i koncernen är högt, men reduceras med flera förvärv: Ecoclime var tills nyligen ett 
litet bolag med sin kärnverksamhet i Västerbottens län (Umeå och Vilhelmina). Men affärerna har styrts 
mot Stockholmsregionen dels via order från beställare, men framförallt via förvärvade bolag, där tidi-
gare ägare har varit har villiga att satsa framåt i den nya större koncernen efter uppköpet.  
 

Beroende av nyckelpersoner 
Koncernchefen och dotterbolags-VD:ar sitter på nyckeln till framgång: Ecoclimes viktig-
aste person är koncernchefen och huvudägaren Lennart Olofsson. Till det kan läggas de 
tre dotterbolags-VD:arna Bengt Tedebo (Flexibel Luftbehandling), Mathias Lindberg (SDC 
Automation) samt Björn Westerström (H-Gruppen Totalinstallatör). Vidare Torbjörn Jonas-
son som är teknikutvecklingsansvarig hos Ecoclime med 16 års branscherfarenhet från 
konkurrenten Swegon. I takt med att Ecoclime expanderar via förvärv minskar beroendet 
av enskilda nyckelpersoner. Samtidigt är det viktigt att dotterbolags-VD:arna känner ett 
engagemang för att just deras bolag fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt.  
 

Utmanande att hantera en snabb tillväxt 
Den accelererande tillväxtstrategin är krävande I sin accelererande tillväxtstrategi har 
Ecoclime som målsättning att växa i ett exponentiellt tempo. Förvärv av i första hand in-
stallationsbolag ger ett omedelbart vinstbidrag. Dessutom ska de nyförvärvade bolagen 
sedan sälja in Ecoclimes produkter med bättre marginaler än den tidigare huvudsakliga 
tjänsteförsäljningen (installation). Förutom att behålla vinstnivåer i köpta bolag kommer 
Ecoclime sannolikt att ställas inför tröskelnivåer för investeringsbehov som det gäller att 
ta sig över. Det kan handla om utbyggnad av försäljningsorganisationen, att expandera 
lagerhållning av produkter, nya och utbyggda affärssystem etc. Däremot finns gott om 
produktionskapacitet vid bolagets anläggning i Vilhelmina i Västerbottens län som under 
året även uppgraderats med nödvändiga ERM-system för kvalitetsstyrning och uppskal-
ning särskilt av Everthermprodukterna även internationellt. 
 

Etablerade konkurrenter  
Finansiellt starka och etablerade konkurrenter i en konservativ bransch: Ecoclime har 
med sina produkter och tjänster möjlighet att ta sig in på en mycket stor marknad för ener-
gibesparing som främst kan nås via nyproduktion och renovering av bostäder och kom-
mersiella lokaler. Fastighetsbranschen inklusive beställare, arkitekter och konsulter m.fl. 
har historiskt varit konservativa och inte villiga att ta till sig nya produkter omedelbart. 
Större branschföretag som Swegon och Fläkt m.fl. har tillämpat en dominansstrategi för 
att hindra uppstickare som t.ex. Ecoclime.  
 

Marknads- och fastighetsprisrisk 
Beroende av en cyklisk byggbransch: Byggbranschen har historisk varit cyklisk med kraf-
tiga upp- och nedgångar kopplat till förändrade fastighetspriser, vakans- och hyresnivåer.  
 
Ecoclime har lättare att sälja in sina produkter vid nyproduktion- ett segment där voly-
merna kan minska kraftigt i inledningen av en lågkonjunktur. Positivt är att renoveringsbe-
hovet av Sveriges ganska ålderstigna fastighetsbestånd, där en fjärdedel är byggt mellan 
1965 och 1974, är omfattande.   Statliga investeringsbidrag har sedan 2018 också bidragit 
till en ökad nyproduktion av bostäder främst i medelstora regionstäder med lägre brf-pri-
ser än storstäderna. 
 

  

Ecoclime är resultatmässigt bero-
ende främst av sin koncern-VD 
samt dotterbolagscheferna.  
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Temperaturrisk vid vissa typer av reningsverk 
Det finns vissa osäkerheter med värmeåtervinning ur avloppsvatten, som att reningen i 
reningsverket kan försämras vid en lägre vattentemperatur. Denna fråga är något som 
utreds och är viktigt att ta hänsyn till för den som implementerar värmeåtervinning, till    
exempel genom att inte ha en alltför låg temperatur efter återvinningen. Ecoclime har där-
för gjort en rad utredningar för att säkerställa funktionsegenskaperna kopplat till tempera-
turen på avloppsvattnet.  Bolaget erbjuder ett styrsystem som är anpassat för att leva upp 
till lokala krav vad gäller temperaturen i avloppsvattnet. Ecoclime har även filmat och do-
kumenterat effekterna av sina installationer vad gäller nedsmutsning i avloppsystemet för 
att säkerställa att ingen påverkan vad gäller nedsmutsning eller fettavlagring sker, studier 
som visar mycket goda resultat. 
 
http://fastighetsnatverket.se/inspiration/vaermeaatervinning-ur-avloppsvatten/

  

http://fastighetsnatverket.se/inspiration/vaermeaatervinning-ur-avloppsvatten/
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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. 
 


