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MEDCLAIR INVEST AB 

https://www.medclair.com/ 
 
Sektor: Miljöteknik 
Lista: NGM Nordic SME  
Marknadsvärde: 202 miljoner kronor 
Senaste aktiekurs: 2,45 SEK 
 
Investmentcase, Medclair Invest: 1 dec 2021 (motiverat värde per aktie: 5,7 kronor) 

 

Många leveranser och lönsamhet imponerar  
Idag lämnade Medclair sin rapport för det första kvartalet 2022 med en nettoom-
sättning på 7,7 miljoner kronor (3,0). Under kvartalet har leverans gjorts till totalt 
28 sjukhus, varav 20 är nya kunder. Intäkt per leverans är fortfarande låg men ger 
möjligheter till merförsäljning över tid, vilket också är bolagets strategi.  
 
Att leverans skett till 20 nya kunder påvisar att efterfrågan är hög. Även orderboken 
påvisar hög efterfrågan. Vid utgången av det första kvartalet uppgick denna till 
cirka 13,7 miljoner kronor (3,0), vilket är högre än de cirka 12,0 miljoner kronor som 
tidigare kommunicerats. Orderboken var i linje med våra förväntningar. 
 
Vidare behåller Medclair sin guidning vad gäller intäkter på 70 miljoner kronor un-
der helåret 2022. För att leverera på utsatt omsättningsmål blir andra och tredje 
kvartalets orderingångar högt indikativa för helårets prestation.  
 
Parallellt kunde bolaget redovisa ett EBITDA-resultat på 2,2 miljoner kronor (-0,2). 
Det var tydligt bättre än våra förväntningar och förklaras i huvudsak av lägre övriga 
externa kostnader men också lägre utgifter för handelsvaror. Att bolaget kan leve-
rera lönsamhet på dessa intäktsnivåer är klart imponerande. 
 
Som visas i graf nedan har aktien handlats nära sidledes sedan i början på april 
2021. I vårt investment case publicerat i december 2021 beräknades ett motiverat 
värde per aktie om 5,7 kronor. Mot bakgrund av bra prestation under första kvarta-
let känner vi ytterligare trygghet i vår omsättningsprognos på 71 miljoner kronor 
för helåret 2022. Med tydligt bättre lönsamhet än väntat finns utrymme för uppju-
steringar av vår lönsamhetsprognos och därmed också motiverat värde. Vi avser 
släppa en fullständig analys på Medclair inom kort. 
 
Aktieutveckling, Medclair Invest (kronor) 
 

 
 

Källa: Infront och Carlsquare 

https://www.medclair.com/
https://www.carlsquare.com/wp-content/uploads/Medclair_Investment_case_2021_12_01.pdf
https://www.carlsquare.com/sv/investment-case-medclair-invest-forvantad-genombrott-for-greentech-bolag/
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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 Fredrik Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


