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ECOCLIME 

www.ecoclime.se 
 
Sektor: Energi- och miljöteknik 
Lista: Nasdaq First North Premier Growth Market. 
Marknadsvärde: 777 miljoner kronor  
Senast betalda kurs: 17,16 kronor 
 
Grundanalys: 21 augusti 2020 
Senast uppdaterad analys:  21 augusti 2021 
Motiverat värde: 19,3 kronor/aktie  
 

Bra intäktsutväxling på senaste förvärvet 
Ecoclime fortsätter att utveckla sina energieffektiviseringstjänster för fastigheter. Detta 
sker genom lansering av en standardiserad molntjänst riktad mot fastighetsägare, vilket 
offentliggjordes den 23 september. Denna molntjänst är baserad på Ecoclimes dotterbo-
lag SDC Fastighetsautomations IoT-plattform Optima. Effekt-topparna i fastighetens ener-
giförbrukning reduceras genom prognosstyrning. Besparingspotentialen är mycket stor. 
Speciellt gäller det bostadsfastigheter där upp mot hälften av fastigheternas driftskostna-
der utgörs av uppvärmningskostnader. Detta är kopplat till fastigheternas marknadsvärde 
som givet dagens låga avkastningskrav ger en multipelfaktor på omkring 25x det förbätt-
rade driftnettot i ökat marknadsvärde räknat på en genomsnittlig bostadsfastighet.  
 
Den 12 oktober meddelade Ecoclime att bolaget kommer att äga 90,1 procent i ett nystar-
tat bolag, Team Wessman, med fokus på ett cirkulärt energikoncept omfattande geoenergi 
och spillenergiåtervinning, i vilket den nya molntjänsten rörande visualisering av energibe-
sparingar ingår. Detta nya samriskbolag har en budget på 25 miljoner kronor i omsättning 
och 2 miljoner kronor i rörelseresultat för helåret 2022. Den underliggande marknaden för 
bolagets tjänster i Sverige uppskattas vara värd 15 miljarder kronor. Minoritetsägarna i 
Team Wessman kommer att växla in sitt ägande i det nya bolaget mot nyemitterade         
B-aktier i Ecoclime under perioden från 2023 till 2028. Därefter blir Team Wessman ett 
helägt bolag i Ecoclime-koncernen.  
 
Om vi jämför 20 miljoner kronor som är Team Wessmans intäktsmålsättning på rullande 
helår räknat från 12 oktober 2021 med Ecoclime-koncernens omsättning för perioden 1 juli 
2020 till 30 juni 2021 (exklusive aktiverat arbete) om 136,8 miljoner kronor, motsvarar det 
en omsättningsökning på cirka 15 procent. Det får sägas vara en fantastisk utväxling på 
de 7 miljoner kronor som Ecoclime väntas investera initialt i Team Wessman. Skulle 
Ecoclime lyckas med att hitta motsvarande förvärv för de återstående 174 miljoner kronor 
som bolaget hade i likvida medel per 30 juni 2021 skulle det lyfta koncernens omsättning 
med 500 miljoner kronor i årstakt (!) Det får samtidigt sägas vara ett teoretiskt räkneexem-
pel. I praktiken- men fortfarande optimistiskt, räknat på p/e 6 ggr och 15 procent rörelse-
marginal för målbolagen så skulle 174 miljoner kronor räcka till en omsättningsökning på 
193 miljoner kronor räknat i årstakt. Det motsvarande ändå en dubbling jämfört med de 
185 miljoner kronor exklusive aktiverat arbete som vi har som helårsprognos för Ecoclime-
koncernen 2021. Så värdet av Ecoclimes kassa tycker vi är underskattat givet dagens för-
hållandevis låga börsvärde för koncernen. 
 
  

http://www.ecoclime.se/
https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-ecoclime-mycket-stor-potential-med-energilosningar/
https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-ecoclime-mycket-stor-potential-med-energilosningar/
../../Uppföljning%20Q2%202021/Analys_Ecoclime_Q2%202021%2020%20Aug.pdf
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Kursgraf Ecoclime-aktien från 8 mars till 13 oktober 2021 
 

   
Källa: Refinitiv Reuters och Carlsquare  

 
Ecoclime-aktien har sedan 1 juli handlats inom ett intervall från som lägst 15,64 kronor till 
som högst 18,84 kronor. Sedan augusti har aktien konsoliderat i en neutral kilformation, 
vilket indikerar att aktien samlar energi för en större rörelse-uppåt eller nedåt.  
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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. 
 


