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Återkommande intäkter till bra lönsamhet 
Bioenergibolaget Zazz Energy producerar grön elektricitet och andra biopro-
dukter i Grekland. Bolaget arbetar nu med en snabb ökning av ansluten kapa-
citet som kommer att medföra återkommande årliga intäkter i storleksord-
ningen 135 miljoner kronor vid utgången av 2023. I detta skede är verksam-
heten kapitalintensiv men utan egentlig påverkan från konjunkturen. 
Carlsquare Equity Research initierar bevakning av Zazz Energy med ett moti-
verat värde på 7,5 kronor per aktie för de kommande sex månaderna. 
 

Snabb uppskalning i korten 
Zazz Energy är ett energibolag som äger energianläggningar för produktion av grön 

elektricitet samt andra bioprodukter från bioolja och biomassa. I dag äger bolaget en 

1MW biooljeanläggning i Grekland som på årsbasis genererar intäkter om cirka 15 mil-

joner kronor. Dessa är säkrade via energiköpsavtal som löper under en period om 20 år 

till en fast inmatningstariff. Samtidigt är kostnaden för inköp av bioolja upphandlade 

under tio år. Det medför hög trygghet i både intäkter och lönsamhet. 

 

En snabb uppskalning av den anslutna kapaciteten ligger i närtid. Enligt bolaget är finan-

siering så gott som säkrad för att vid utgången av 2023 ha utökat ansluten kapacitet till 

9 MW från dagens 1 MW. I ett sådant scenario ökar de säkrade intäkterna på årsbasis 

till 135 miljoner kronor (15 x 9) från försäljning av grön elektricitet. Här finns också en 

uppsida om uppskattningsvis totalt 38 miljoner kronor om bolaget kan sälja restproduk-

terna värme till fjärrvärmenätet och biokol. Den sistnämnda är en spännande produkt 

som spås kunna bidra till klimatneutralitet och reducerat behov av konstgödsel.  

 

Bolaget innehar ytterligare totalt sju licenser. En licens kan ses som en rättighet till en 

uppkopplingspunkt till elnätet som kommer med tillhörande energiköpsavtal på 20 år. 

Med andra ord är en investering i Zazz Energy en möjlighet att få exponering mot ett 

bolag som är i tidigt skede som kan bidra till den viktiga omställningen till grön energi. 

Med det sagt är den potentiella uppsidan stor men medför också osäkerhet. 

 

Bra uppsida om bolaget lyckas med sin plan 
I en ansats till att värdera Zazz Energy har vi utgått från bolagets befintliga licenser. Vi 

räknar med att samtliga licenser har konverterats till energianläggningar och intäkter 

vid utgången av första halvan av 2025. Givet rådande osäkerhet kring bland annat finan-

siering och tid har vi riskjusterat utvecklingen för ansluten kapacitet med sannolikheter. 

Under 2025 räknar vi med riskjusterade intäkter på 168 miljoner kronor till en bruttomar-

ginal på 52 procent och en EBITDA-marginal på 32 procent.  

 

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett riskjuste-

rat motiverat värde per aktie till 7,5 kronor för de kommande sex månaderna. Besked 

om att bolaget nyttjar den avsiktsförklaring för finansiering och beställer anläggningar 

är en värdedrivare som avsevärt höjer sannolikheten för att utsatt plan kan hållas.  

 

Nyckeltal (MSEK) 
     

 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning 0 13 45 123 168 

Bruttoresultat -1 5 21 62 87 

EBITDA -4 -4 7 39 54 

EBIT -4 -5 3 30 43 

EBT -5 -8 1 27 39 

Vinst per aktie   -0,29 0,02 0,46 0,67 

Tillväxt, nettoomsättning NaN NaN 236% 176% 36% 

EBITDA-marginal NaN -33% 15% 31% 32% 

EBIT-marginal NaN -37% 7% 24% 25% 

EV/Sales (nuv.) NM 8,2x 2,4x 0,9x 0,6x 

EV/EBITDA (nuv.) NM NM 16,0x 2,8x 2,0x 

EV/EBIT (nuv.) NM NM 34,7x 3,6x 2,6x 

P/E (nuv.) NM NM 197,7x 6,6x 4,5x 

          

Alla siffror är riskjusterade. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Investment case 
Zazz Energy har en energianläggning som tillsammans med utnyttjandet av åtta (av totalt 15) 

licenser kan generera årliga intäkter om 135 miljoner kronor från försäljning av grön elektricitet 

– det redan vid utgången av 2023. Möjligheten att sälja värme och biokol skulle kunna öka den 

årliga intäktspotentialen till 173 miljoner kronor. I ett sannolikhetsjusterat scenario beräknas ett 

motiverat värde per aktie till 7,5 kronor. Således anser vi att marknaden underskattar sannolik-

heten att bolaget lyckas finansiera och uppföra de anläggningarna för vilka licenser utnyttjats.  
 

Tillväxt och marginalexpansion skapar uppsida 
Zazz Energy äger energianläggningar för produktion och försäljning av grön elekt-

ricitet och andra bioprodukter som värme och biokol. I dag äger bolaget en 1MW 

biooljeanläggning i Grekland som via energiköpsavtal på 20 år ger årliga intäkter 

om cirka 15 miljoner kronor från försäljning av grön elektricitet. Snabb uppskalning 

ligger i korten.  

 

▪ Fördelaktiga marknadsförhållanden med uppsida. EU och stater har kommit 

en bra bit på vägen för att möjliggöra för energiomställningen till gröna energi-

källor. Parallellt menar IEA att ansluten kapacitet i Europa för elektricitet pro-

ducerad med bioenergi behöver öka med 8,1 GW fram till 2026. Bolaget är så-

ledes på en marknad som väntas växa.  

▪ Snabb uppskalning av ansluten kapacitet i korten. I den totala pipelinen finns 

licenser motsvarande 10 MW biooljeanläggningar plus 5 MW biomassaanlägg-

ningar. För de tio biooljeanläggningarna har bolaget ingått en avsiktsförklaring 

gällande finansiering. Besked om att bolaget gör faktiska beställningar för upp-

byggnation av ny kapacitet är en tydlig värdedrivare för aktien. I vårt scenario 

räknar vi med att bolaget vid utgången av 2023 har totalt nio MW anslutna till 

elnätet, före riskjustering. I ett sådant scenario genereras intäkter från försälj-

ning av elektricitet om 135 miljoner kronor på årsbasis, före riskjustering. Kö-

paren av energiköpsavtalen är det statligt ägda energiföretaget Hedno. Givet 

full försäljning av värme och biokol kan de årliga intäkterna öka markant till 

173 miljoner på årsbasis.  

▪ Bra marginalpotential. För grön elektricitet producerad vid bolagets biooljean-

läggningar ligger den normaliserade bruttomarginalen efter kostnad för inköp 

av bioolja runt 40-45 procent. För biomassaanläggningar är den något lägre, 

runt 35-40 procent. Genom säkrade intäkter i 20 år via energiköpsavtal och 

säkrade kostnader för råvaror i tio år skapas förutsägbarhet i både intäktsflö-

det och lönsamhet. Under 2022 räknar vi med en bruttomarginal på 34 procent 

som stiger till 58 procent 2031 – det allteftersom andelen intäkter från försälj-

ning av värme och biokol ökar. EBITDA-marginalen stiger från 15 procent 2023 

till 37 procent 2031.Våra marginalantaganden är väl under medianvärdena för 

referensgruppen som under 2021 var 71 procent respektive 62 procent.   

▪ Marknaden diskonterar en låg sannolikhet att Zazz Energy lyckas. I en ansats 

att värdera Zazz Energy har vi antagit ett scenario då den anslutna och risk-

justerade kapaciteten ökar från dagens 1 MW till 6,1 MW till utgången av 2023. 

Vårt motiverade värde i basscenariot på 7,5 kronor per aktie motsvarar en 

EV/Sales-multipel 2023 om 6,3x. Producenter av grön energi handlas i dag till 

hela EV/Sales 6,0x förväntad försäljning 2023. I dag handlas Zazz Energy till 

EV/Sales 2023 på 2,4x. 

Köparen av den producerade elekt-
riciteten är statligt ägda energibola-
get Hedno. 

En ansluten kapacitet på nio MW 
vid utgången av 2023 ligger i kor-
ten. 

EBITDA-marginal 2031 på 37 pro-
cent är ett konservativt antagande 
jämfört med sektorkollegor. 

Motiverat värde på 7,5 kronor för de 
kommande 6-12 månaderna. 
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Antaganden och prognoser 

Uppskalning av kapacitet och förutsägbara intäkter 
Under 2022 räknar vi med en riskjusterad nettoomsättning på 13 miljoner kronor 

som stiger till 45 miljoner kronor 2023. Fram till 2031 ökar riskjusterade intäkter till 

394 miljoner kronor. Intäkterna är riskjusterade med sannolikheter som resulterar 

i att den anslutna kapaciteten utvecklas från befintliga 1 MW till 6,1 MW vid ut-

gången av 2023, och till 19,4 MW vid utgången av 2031. Använda sannolikheterna 

faller över prognosperioden, från 65 procent till 32 procent. 

 

Riskjusterade intäkter (MSEK) och tillväxt (%) 
         

 

Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser 

 

Höga marginaler genomsyrar sektorn 
2022 räknar vi med ett riskjusterat bruttoresultat på fem miljoner kronor, motsva-

rande en marginal på 34 procent. Bruttomarginalen stiger när intäkter från värme 

och biokol ökar då dessa produkter inte kräver ytterligare kostnader för råvaror 

(bioolja och biokol). Under 2023 räknar vi med en bruttomarginal på 46 procent 

som stiger till 58 procent under 2031. Antagen bruttomarginal 2031 är under sek-

torkollegor som i median hade en bruttomarginal om 71 procent under 2021. 

 

Riskjust. bruttoresultat (MSEK) och marginal (%)  Riskjust. EBITDA (MSEK) och marginal (%) 
         

 

  

 

Bruttoresultat = totala intäkter reducerat med kostnad sålda varor och distri-
butörskostnader. Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser 

 Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser 

 

Efter kostnader för bioolja och biomassa är bolagets näst största kostnadspost 

drift, underhåll och service av anläggningarna. I vårt scenario gör bolaget ett 

EBITDA-resultat 2022 på minus fyra miljoner kronor. 2023 stiger detta till sju miljo-

ner kronor motsvarande en EBITDA-marginal på 15 procent. Med högre bruttomar-

ginal och skalbarhet räknar vi med att EBITDA-marginalen kan stiga till 37 procent 

fram till 2031. Även detta är under referensgruppens medianvärde för EBITDA-mar-

ginal som var 62 procent 2021.   
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Energiköpsavtal tecknas typiskt 
sett på 20 år med en förutbestämd 
inmatningstariff. Detta skapar förut-
sägbarhet i intäktsflödet från anslu-
ten kapacitet. 

Bruttomarginalen stiger i vårt sce-
nario till 58 procent under 2031 när 
full produktion av värme och biokol 
säljs vidare till kund. 

EBITDA-marginal på 27 procent 
2023 och 37 procent 2031. 
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Värdering 

Uppsida givet tillväxt och marginalexpansion 
Vi har kombinerat en DCF-modell med en multipelvärdering för att beräkna ett mo-

tiverat värde per aktie. Vår DCF-värdering resulterar i ett värde per aktie mellan 9,2-

9,5 kronor per aktie. Vår multipelvärdering på (EV/Sales 2023) ger ett värde per 

aktie på 5,8 kronor per aktie. Genom att kombinera det lägsta värdet i DCF-mo-

dellen med värdena från multipelvärderingen i ett genomsnitt beräknar vi ett moti-

verat värde per aktie på 7,5 kronor för de kommande sex månaderna. 

 

Motiverat värde (kr/aktie), basscenario   Motiverat värde inom ett intervall (kr/aktie) 
 

    

Multipelvärdering, EV/Sales 2023 5,8 

DCV-värdering 9,2 

Värde per aktie 7,5 

Möjlig upp-/nedsida 147% 

Utestående aktier, efter full finansiering och utspäd-
ning 

46,2 

Aktievärde 347 

Kassa (senast rapp.) 0 

Skulder (senast rapp.) -3 

Nuvärde, kassa från nyemissioner 70 

EV 280 

    

   

 
 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 

Rimlighetsbedömning värdering, basscenario 
Vår värdering motsvarar de implicita multiplarna nedan.  

 
Implicita multiplar, basscenario 
 

 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 

EV/Sales 21,0x 6,3x 2,3x 1,7x 1,4x 

EV/EBITDA NM 41,0x 7,3x 5,2x 4,1x 

EV/EBIT NM 88,9x 9,3x 6,6x 5,0x 

P/E NM 488,5x 16,2x 11,1x 8,3x 

           

Källa Carlsquare prognoser 

 
Vår referensgrupp bestående av företag som producenter av grön energi handlas 

för närvarande till en median EV/Sales-multipel 2023 på 6,0x och en EV/EBIT-mul-

tipel 2023 på 17,9x.  

 

Värdering inom ett intervall 
I ett mer optimistiskt Bull-scenario modellerar vi en riskjusterad CAGR, 2022-2031, 

på 50 procent (bas 46 procent) och en EBITDA-marginal 2031 på 42 procent (bas 

37 procent). I Bull-scenariot beräknas ett värde per aktie med vår DCF-modell till 

16,9 kronor. I ett mer defensivt Bear-scenario modellerar vi en CAGR, 2022-2031, 

på 37 procent och en EBITDA-marginal 2031 på 30 procent. I Bear-scenariot beräk-

nas ett värde per aktie med vår DCF-modell till 3,0 kronor. 
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Risker och utmaningar 
Som alla företag är Zazz Energy utsatt för risker och utmaningar. Den mest påtagliga risken är 

att bolaget inte erhåller den finansiering som krävs för att skala upp den anslutna kapaciteten i 

linje med våra antaganden. Rådande marknadsklimat underlättar inte denna utmaning. Leve-

ranstider på de kommande anläggningarna är ytterligare en risk.  
 

Krig, inflation och Covid skapar osäkerhet 

Finansiering 
Bolagets kommande anläggningar definierade som Pipeline 1, Pipeline 2 och Övrig 

pipeline är inte fullt finansierade. En avsiktsförklaring (LOI) finns förvisso enligt bo-

laget på plats med RFA.M HOLDING INVESTMENT CONSULTING Ltd. (FRA.M). 

Fram till att pengarna är på bolagets konto är dock finansiering ett överhängande 

osäkerhetsmoment för den snabba uppskalningen. Villkor kring finansiering är inte 

säkerställda. Även vidare uppskalning av den anslutna kapaciteten efter de befint-

liga pipelines är beroende av finansiering som inte är säkrad. Balansräkningen kan 

över tid behöva stärkas. 

 

Leveranser och stigande kostnader för anläggningar 
I Kina råder fortfarande nära noll-tolerans för Covid-diagnoser. Det innebär att re-

striktioner fortfarande är på plats i stora delar av landet. Kinesiska hamnar håller 

fortsatt i stor utsträckning stängt samtidigt som det råder brist på containrar. Med 

andra ord finns en risk att bolaget inte får sin biomassaanläggning levererad för 

att installera och ansluta anläggningen i linje med bolagets förväntan – under 

andra halvan av 2022. 

 

I dag räknar bolaget med att en investering om 25 miljoner kronor kommer behöva 

göras för att addera en 1MW bioolje- eller biomassaanläggning. Denna investering 

kan bli högre än vad bolaget förväntar sig när pris för råvaror och insatsvaror till 

anläggningarna stiger. Även fraktkostnaderna har kommit upp avsevärt.  

 

Person-/relationsberoende 
För att skala upp verksamheten i Grekland är det vår bedömning att bolaget har ett 

stort beroende av de nära samarbetspartners, Petros Kapetanakis och NAIS. De 

två är dock den fjärde respektive den tredje största ägaren i bolaget, vilket indikerar 

att de är långsiktiga. 

 

Andra osäkerhetsfaktorer 
Även om bolaget genom sin befintliga anläggning påvisat proof-of-concept finns 

en rad olika osäkerhetsfaktorer. Även om bolaget säkrar finansiering for uppbygg-

nation kan installations- och optimeringsarbete dra ut på tiden och därmed skjuta 

intäkter längre in i framtiden.  

 

Vi modellerar med stigande intäkter från både värme och biokol. I dag finns inga 

försäljningsavtal för detta. Rörande försäljning av biokol kommer investeringar krä-

vas för att anpassa anläggningarna i termer av exempelvis förvaring. Exakt hur 

detta skall gå till är ännu inte helt klarlagt.  
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Introduktion till bolaget 
Zazz Energy är ett grönt bioenergibolag med den primära affärsmodellen att äga energianlägg-

ningar (bioolja och biomassa) för att sälja bioprodukter, i huvudsak grön elektricitet. I dag har 

bolaget en 1MW anläggning ansluten till elnätet i Grekland. Denna genererar intäkter på 20 åriga 

avtal om cirka 15 miljoner kronor per år. Avsikten är nu att snabbt skala upp den anslutna kapa-

citeten och därmed öka intäkter och lönsamhet liksom värdet på bolaget.  
 

Zazz Energi i uppskalningsfas 

Grönt energibolag med två affärsmodeller 
Zazz Energy är ett ungt bolag verksamma inom grön energi – en sektor som sedan 

länge varit het av kända anledningar som intensifierad miljödebatt och politiska 

initiativ. Sektorn kan nu få en ny skjuts av höga råvarupriser och en önskan om att 

reducera beroendet av rysk energi. I dag jobbar Zazz Energy med två typer av ener-

gianläggningar för utvinning av bioenergi från biobränslen.  

 

Två typer av anläggningar  
I dag jobbar bolaget uteslutande med bioenergi (eller biokraft), ett samlingsnamn 

för förnybar energi utvunnen ur biobränslen. För att utvinna bioenergi använder bo-

laget i dag två typer av anläggningar: 

 

▪ Biooljeanläggningar som förbränner bioolja. 

▪ Biomassaanläggningar för pyrolys av biomassa. 

 

Oavsett typ fokuserar bolaget i dag på anläggningar av storleken 1MW (till 5MW) 

som kan försörja cirka 350-500 villor med elektricitet. Val av storlek är bland annat 

kopplat till avkastning. En 1MW anläggning får typiskt en högre inmatningstariff än 

en större anläggning och har således högre avkastning (uttryckt i procent). Därmed 

är återbetalningsperioden kortare jämfört med en större anläggning. Det är dock 

inte uteslutet att bolaget över tid går mot större anläggningar även om avkast-

ningen räknat i procent blir lägre.  

 

Två affärsmodeller med flera intäktsströmmar 
Det första och primära affärsmodellen innebär att bolaget äger energianläggningar 

och säljer producerad grön elektricitet samt tillhörande restprodukter som värme 

och biokol. Denna affärsmodell ger återkommande intäkter på långa avtal, typiskt 

20 år. Bolaget arbetar i dag i huvudsak i Grekland där anläggningar hålls i drift och 

servas av extern part (NAIS).   

 

Den andra affärsmodellen innebär att bolaget agerar exklusiv återförsäljare av bi-

omassaanläggningar från kinesiska Hai Qi Machinery i Grekland, Sverige och 

Norge. Denna intäktsmodell ger möjlighet till större (men stötvisa) intäkter.  

 

Initialt var den primära affärsmodellen att vara just distributör till Hai Qi Machinery. 

I dag är denna affärsmodell sekundär till att äga egna anläggningar. Anledningen 

till omprioriteringen är ren opportunism – genom kontakter fick bolaget fatt på vär-

defulla licenser för energiköpsavtal. Vi bedömer denna prioritetsordning som helt 

logisk givet värdet av licenserna. Börsen värderar också energiproducenter mycket 

högt mycket tack vare återkommande intäkter med hög marginal. Producenter är 
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också typiskt sett mindre konjunkturkänsliga, vilket är uppskattat i marknadsklimat 

som det rådande.  

 

Även om potentialen är hög för goda intäkter och marginal som distributör betrak-

tar vi intäkter från denna affärsmodell som en bonus. Intäkter från försäljning av 

anläggningar inkluderas således inte i våra intäkts- och lönsamhetsantaganden.  

 

Snabb uppskalning utgör grunden för värdebyggande 

Redan kommit en bit på vägen 
Bolaget grundades 2019 och har sedan dess hunnit med att förvärva, ansluta och 

driftsätta en första 1 MW biooljeanläggning i Grekland. Denna anläggning har ett 

energiköpsavtal som ger årliga intäkter om cirka 15 miljoner kronor i 20 år från 

försäljning av grön elektricitet. Köparen är Hedno, ett energibolag ägt av den gre-

kiska staten. Ytterligare en 1MW biomassaanläggning är under produktion och 

väntas av bolaget kunna anslutas under innevarande år, 2022. Givet att denna kom-

mer på plats har bolaget intäkter på basis av rullande 12 månader om minst 30 

miljoner kronor vid utgången av 2022. 

 

En pipeline som skapar möjligheter för en snabb uppskalning 
Zazz Energy är nu i fasen att skala upp den installerade kapaciteten i Grekland och 

därmed öka de återkommande intäkterna och lönsamheten. För denna uppskal-

ning innehar bolaget tio licenser för att ansluta ytterligare tio 1MW biooljeanlägg-

ningar, plus fem licenser för anslutandet av fem 1MW biomassaanläggningar.  

 

En licens är rättigheten att ansluta en anläggning till elnätet med tillhörande ener-

giköpsavtal. En licens konverteras till en anläggning och intäkter i två steg. I ett 

första steg genom att initiala investeringar tas för att säkra anslutningspunkten. I 

det andra steget tas slutliga investeringar i anläggningen och faktiskt ansluts och 

producerar elektricitet. De slutliga investeringarna i anläggningar görs i tre om-

gångar med slutlig betalning när anläggningen ansluts till elnätet. 

 

För att bestämma ett uppskalningsscenario har vi delat upp uppskalningen i etap-

per, eller vad vi kallar för pipelines. Nedan visas ett möjligt scenario för uppskalning 

baserat på ”Pipeline 1” som innefattar initiala investeringar i sju biooljeanlägg-

ningar och delar (cirka 40 procent) av slutliga investeringar tagits i en biomassa-

anläggning. ”Pipeline 2” innefattar ägda licenser för uppförande av tre biooljean-

läggningar men för vilka initiala investeringar inte är tagna. 

 

Möjlig uppskalning av ansluten kapacitet (MW)  Möjliga intäkter (MSEK) från grön elektricitet, RTM 
 

   

  

 

Avser periodens slut. Källa Bolagsinformation och Carlsquare  Avser periodens slut. RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation 
och Carlsquare 
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I dag har bolaget tagit/har säkrat 
finansiering för initiala investering i 
totalt sju biooljeanläggningar. Initi-
ala investeringar och delar av den 
slutliga investeringen har tagits i en 
biomassaanläggning. 

Pipeline 1 och Pipeline 2 innefattar 
11 av de 15 licenser som bolaget 
har. Resterande fyra licenser för bi-
omassaanläggningar finns i Övrig 
pipeline. Läs mer längre ned.   
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Finansiering, en utmaning under skakiga marknadsförhållanden 
I mitten på april 2022 kunde bolaget meddela om att ett avtal ingåtts med NAIS för 

uppförande av tio 1MW biooljeanläggningar. Finansiering utgör dock den största 

utmaningen för bolaget just nu. Det finansieringsalternativ som bolaget kommuni-

cerat innefattar en lånefinansiering på cirka 260 miljoner kronor från investerings-

fonden FRA.M. Givet att avsiktsförklaringen med FRA.M kan realiseras bedöms be-

loppet sannolikt kunna täcka investeringsbehovet för de totala investeringskost-

naderna för att uppföra och ansluta total tio biooljeanläggningar. 

 

Pipeline 1, totalt 8MW 
Pipeline 1 innefattar den kapacitet i vilken initiala investeringar eller delar av slut-

liga investering tagits. Som tidigare nämnts, i detta sammanhang avser: 

 

▪ Initiala investeringar avser investeringar som bolaget tagit för att säkra anslut-

ningspunkt till elnätet. 

▪ Delar av slutlig investering avser investeringar som bolaget tagit för att säkra 

anslutningspunkt till elnätet plus investeringar har tagits i produktion och upp-

förandet av anläggning.  

 

I maj 2022 meddelade bolaget att initiala investeringar tagits i en 1MW biooljean-

läggning. Vidare har bolaget i juli 2022 kommunicerat om ett brygglån om 15,5 mil-

joner kronor och en riktad emission på 8,2 miljoner kronor. Majoriteten av pengarna 

kommer gå till att ta initiala investeringarna i sex biooljeanläggningar. Mot bak-

grund av detta har vi antagit att Pipeline 1 innefattar sju (1 + 6) 1MW biooljeanlägg-

ningar.  

 

Biooljeanläggningarna i Pipeline 1 har intäkter säkrade via ett energiköpsavtal för 

grön elektricitet om 15 miljoner kronor per år per MW i 20 år. Utöver försäljning av 

elektricitet finns för dessa sju anläggningar möjligheten att sälja värme till fjärrvär-

menätet. Värdet av värmen uppskattas av bolaget till cirka 3,5 miljoner kronor per 

år per MW. Intäkter från försäljning av värme är dock ännu inte säkrade via avtal.  

 

Inkluderat i Pipeline 1 är även en 1MW biomassaanläggning för vilken initiala inve-

sterat togs i januari 2022. Denna kommer med ett energiköpsavtal som ger årliga 

intäkter på cirka 15 miljoner i 20 år från försäljning av grön elektricitet. Även denna 

anläggning kan producera värme/varmvatten till ett av bolaget uppskattat värde 

på 3,5 miljoner kronor per år per MW. En fördel med biomassaanläggningar är att 

pyrolys av biomassa ger den värdefulla restprodukten biokol. Värdet av biokolen 

varierar med kvalitet, men bolaget uppskattar att värdet på biokolen kan landa mel-

lan 5-15 miljoner kronor per år.  

 

Möjliga intäkter på 120 (+38) miljoner kronor på årsbasis 
Med andra ord innefattar Pipeline 1 återkommande intäkter från försäljning av grön 

elektricitet om 120 miljoner kronor (15 x 8) på årsbasis säkrade via avtal. Inkluderat 

den befintliga anläggningen uppgår årliga intäkter från försäljning av grön elektri-

citet till cirka 135 miljoner kronor säkrade via energiköpsavtal. Se den vänstra sta-

peln i graf på nästkommande sida. 

 

Om bolaget kan ingå avtal om försäljning av värme kan den årliga intäkten från 

dessa investeringar öka med omkring 28 miljoner kronor (3,5 x 8). Utgår vi från 

mitten av bolagets angivna intervall för intäkter från försäljning av biokol 
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tillkommer ytterligare cirka tio miljoner kronor från denna affär. Se de två högra 

staplarna i graf nedan. 

 

Fördelning möjliga intäkter (MSEK), RTM vid utgången av 2023 
  

 

RTM = Rullande tolv månader. *Möjliga intäkter ännu ej säkrade via avtal. Källa Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Pipeline 2, totalt 3 MW 
Pipeline 2 innefattar de tre licenserna för tre 1MW biooljeanläggningar för vilka 

finansieringsdiskussioner pågår. Diskussionerna avser finansiering av den initiala 

investeringen i att säkra licenserna. 

 

Möjliga intäkter på 45 (+11) miljoner kronor på årsbasis  
De tre biooljeanläggningarna i Pipeline 2 kommer likt samtliga anläggningar med 

energiköpsavtal (köpare Hedno) och kan således generera årliga intäkter på cirka 

totalt 45 miljoner kronor (15 x 3) i 20 år från försäljning av grön elektricitet. Inklu-

derat den befintliga anläggningen plus Pipeline 1 uppgår årliga intäkter säkrade via 

energiköpsavtal till cirka 180 miljoner kronor från försäljning av grön elektricitet. 

Se den vänstra stapeln i grafen nedan. 

 

Fördelning möjliga intäkter (MSEK), årsbasis vid utgången av H1 2024 
 

 

Årsbasis avser nästa tolv månader. *Ännu ej säkrade intäkter. Källa Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Därtill kan tre anläggningarna generera cirka 11 miljoner kronor (3,5 x 3) i årligen 

intäkter från försäljning av varmvatten. Se stapel i mitten i grafen ovan.  

 

Övrig pipeline, totalt 4 MW 
Bolaget har ytterligare licenser för att ansluta fyra biomassaanläggningar. Fullt fo-

kus ligger dock just nu på att realisera på Pipeline 1 och Pipeline 2. Delar av den 

slutliga investeringen är som tidigare nämnts tagna med visa justeringar till denna 

beställning kommer behöva göras. Tidigare var bolagets plan att ansluta denna 
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anläggning innan årsskiftet. Mot bakgrund av den behövda tilläggsbeställningen 

bedömer vi att detta sannolikt kommer leda till en viss försening. 

 

Möjliga intäkter på 60 (+54) miljoner kronor på årsbasis 
De fyra biooljeanläggningarna i Övrig pipeline kommer energiköpsavtal (köpare 

Hedno). För dessa finns likt för de andra anläggningarna möjlighet att sälja värme. 

Dock utökas möjligheten till intäkter från försäljning av biokol med 40 miljoner kro-

nor (10 x 4). 

 

Fördelning möjliga intäkter (MSEK), årsbasis vid utgången av H1 2024 
 

 

Årsbasis avser nästa tolv månader. *Ännu ej säkrade intäkter. Källa Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Finansiell position, aktier och teckningsoptioner 
Vid utgången av det första kvartalet hade Zazz Energy en kassa på cirka 1,6 miljo-

ner kronor. I maj tillfördes bolaget ytterligare cirka 10,4 miljoner kronor från inlösen 

av teckningsoptioner (TO1). I juni genomfördes en bryggfinansiering om 15,5 mil-

joner kronor och en riktad emission om 8,2 miljoner kronor före relaterade kostna-

der.  

 

Zazz Energy har ytterligare en serie av teckningsoptioner, TO2, med sista inlösen-

dag den 16 december 2022. Lösenkursen är bestämd till 4,0 kronor och kan vid full 

inlösen inbringa cirka 23,9 miljoner kronor före relaterade kostnader.  

 

I Samband med bryggfinansieringen som kommunicerades den juli 2022 gavs 

cirka 5,2 miljoner teckningsoptioner av serie 3 ut. Dessa har en sista lösendag den 

11 december 2023.  

 

Slutligen finns ett incitamentsprogram med totalt 0,5 miljoner teckningsoptioner 

som löper fram till april 2025. Dessa är öronmärkta för koncernledning och an-

ställda. 

 

Aktier och teckningsoptioner (miljoner) samt villkor och möjlig utspädning 
 

 Antal TO (milj) Multiplikator Lösenpris Likvid* Sista lösendag 
TO serie 2 29,9 1:5 4,0 23,9 2022-12-16 

TO serie 3 5,2 1:1 3,0 15,5 2023-12-11 

Incitamentsprogram 2022/25 0,5 1:1 7,5 3,8 2025-04-30 

Möjligt nya aktier 11,6   Summa:  43,2   

Befintliga aktier 31,6     

Möjlig utspädning 37%     

           

*Före relaterade kostnader i miljoner kronor. Källa Bolagsinformation 
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För att bolaget skall kunna realisera på sina tillväxtplaner liksom våra antaganden 

kommer bolaget behöva ta ytterligare finansiering. Denna finansiering är inte säk-

rad.  

 

Vision och målsättning 
Bolagets vision är att aktivt bidra till en hållbar miljö inom energiområdet och där-

med medverka till att EU:s klimatmål uppfylls. En ordagrann tolkning av visionen 

medför att denna genom den befintliga anläggningen redan uppnåtts. Målet är att 

bli en ledande miljövänlig energiproducent i Europa inom el och varmvattenpro-

duktion. För att uppnå målbilden har bolaget fortfarande en bra bit kvar. 

 

En ledningsgrupp med påvisad förmåga 
Affärsutveckling drivs i dag i huvudsak av VD Ari Kemppainen. Petros Kapetanakis 

är extern partner och arbetar tillsammans med Ari inom affärsutveckling i Grek-

land. Petros är också en av de tio största ägarna. Givet den snabba utveckling som 

bolaget haft under det senaste året bedömer vi att bolagets ledning har påvisat 

förmåga på att exekvera på delmål, vara flexibla och anpassa verksamheten till 

efterfrågan och möjligheter.  

 

Ledning och styrelse 

 

Ari Kemppainen är CEO sedan juni 2022 och har lång erfarenhet av internation-

ell affärsutveckling i bolag som Ericsson, Emerson Electric och Efore OYj. Ari 

har även haft ledande roll med att utveckla företagsverksamhet och organisat-

ion både i Europa och Kina. Ari har en Tekn Lic inom Kraft och Värmeteknologi 

från KTH. Ari äger 10 000 aktier. 

 Catherine Hårderup är tillförordnad CFO på konsultbasis sedan juli 2022. Cat-

herine har även uppdrag för GroupM.  

 

Jan Bardell är bolagets styrelseordförande sedan maj 2022. Jan har lång erfa-

renhet från ledande roller i närliggande branscher. Däribland har Jan varit VD 

för Climeon, VD för Argynnis Group, VD för ONE Nordic AB, VD för Vattenfall 

Services, VD för Vattenfall Data, VD för Gestrikekraft. Jans ägarskap i Zazz 

Energy uppgår till 3 616 aktier. 

 

Johnny Olsson är styrelseledamot sedan 2020. Johnny driver JUDO AB, ett bo-

lag inom drift och underhåll av större pannanläggningar och har tidigare arbetat 

för bland annat E.ON. Johnny är bolagets nionde största ägare med ett aktiein-

nehav om 114 000 aktier, motsvarande 0,44 procent av aktiekapitalet.   

 

Katarina Toremalm är styrelseledamot sedan 2020. Katarina har ett stort enga-

gemang i miljöfrågor och miljöarbete. Katarina har ett aktieinnehav om 104 000 

aktier motsvarar 0,4 procent av aktiekapitalet.   

 

Jan Törner är styrelseledamot sedan maj 2022. Jan har tidigare haft en rad le-

dande roller inom miljö- och energirelaterade projekt, privat eller statligt finan-

sierade. Jan äger 9 900 aktier.  

 

Charlotta Ek är styrelseledamot sedan maj 2022. Lotta startade företaget EcoT-

opic AB år 2012. EcoTopic är ett konsultbolag som varit engagerade i merpar-

ten av alla biokolprojekt i Norden med ett globalt nätverk inom biokol och håll-

barhet. Lotta är även medgrundare och VD för Biokolprodukter Global AB. 

Källa: Bolagsinformation 

 

Företaget har ett starkt team som 
bidrar med en genuin förståelse för 
risker och den maritima branschen. 
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Tio största ägare 
Karolina Zander är tillsammans med Patrik Hanson grundare till bolaget. De båda 

grundarna äger tillsammans 12,3 procent av aktiekapital och röster och är bolagets 

andra respektive femte största ägare.  

 

Bolagets externa partner, Petros Kapetanakis, och det grekiska energibolaget NAIS 

(driftar, servar och levererar råvaror till bolagets anläggning(ar)) äger cirka 6,5 re-

spektive 7,5 procent av aktiekapital och röster. Deras ägarskap signalerar dess tro 

på bolagets verksamhet och gemensamma affärer.  

 

Tio största ägare 
     

Ägare Andel av kapital Andel av röster Verifierat 

Nordnet Pensionsförsäkring 17,8% 17,8% 2022-06-28 

Karolina Zander 7,7% 7,7% 2022-02-07 

NAIS ENERGY S.A. 7,1% 7,1% 2022-05-17 

Petros Kapetanakis 5,4% 5,4% 2022-06-28 

Kerstin Änges 3,7% 3,7% 2022-06-28 

Patrik Hansson 3,7% 3,7% 2022-06-28 

Arne Bergli 3,2% 3,2% 2022-06-28 

Avanza Pension 3,0% 3,0% 2022-06-28 

Kjell Persson 2,8% 2,8% 2022-06-28 

Axel F och Vilna Lindmarkers stiftelse 1,9% 1,9% 2022-06-28 

         

Källa: Holdings.se 

 

Aktie- och värderingsutveckling 
I graf nedan visas aktiens utveckling jämfört med OMXSPI och S&P Composite 

1500 Independent Power and Renewable Electricity Producers sedan första han-

delsdagen den 7 februari 2022.  

 

Som framgår pressades aktien initialt efter listningen men återhämtade sig fint ef-

ter nyheten om att avtal tecknats för uppförandet av ytterligare tio bioanläggningar. 

Dock har aktien åter fallit tillbaka med resten av marknaden.  

 

ZAZZ B, aktieutveckling (Index 2022-02-07 = 5,35 kr) 
 

   

BM Index = S&P Composite 1500 Independent Power and Renewable Electricity Producers (Industry) Källa: S&P Capi-
tal IQ och Carlsquare 
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Lagringsbar grön energi med netto noll avtryck 

Biobränslen, den största förnybara källan till energi 
Biobränslen är naturliga energibärare baserade på organiska avfall som ingår i na-

turens kretslopp. Det medför att förbränning (eller pyrolys) av biobränslen har ett 

nettonollutsläpp avtryck vad gäller koldioxid i atmosfären. Biobränslen kan delas 

upp i fem kategorier, varav Zazz Energy arbetar med de två förstnämnda: 

 

▪ Flytande biobränslen som bioolja  

▪ Fasta biobränslen som biomassa  

▪ Biogaser (i huvudsak metangas) 

▪ Organiskt avfall från kommuner 

▪ Industriavfall 

 

För- och nackdelar med biobränslen 
En tydlig fördel med biobränslen är att förutsägbarheten i mängden energi produ-

cerad. Det till skillnad från andra förnybara energikällor som exempelvis sol och 

vind vars förmåga att generera energi är kopplad till väderförhållanden. Dock går 

det inte att kringgå det faktum att bioenergi utvinns från en råvara i form av ett 

vegetabiliskt material. Det förändrar den finansiella kalkylen men har också andra 

konsekvenser. Nedan följer en samanställning av ett antal för- och nackdelar med 

biobränslen som biomassa och bioolja i förhållande till både fossila bränslen och 

andra förnybara energikällor som sol-, vind- och vatten. 

 

Fördelar Nackdelar 

▪ Klimatneutral 

▪ Lagringsbar med liten energiförlust 

▪ Möjlig intäktskälla för skogs- och jordbruk 

▪ Odlingar av energigrödor tar upp stora landytor 

▪ Säsongsvariationer i vissa typer av biobränslen 

▪ Kostnad för framställning och transport 

 

Biomassa i topp bland biobränslen för elproduktion 
Fördelarna med bioenergi har bidragit till att biobränslen i dag är den största för-

nybara energikällan i Europa. I dag används biobränslen främst för att framställa 

värme, elektricitet eller som drivmedel för fordon.  

 

Energiförsörjning per energikälla och summa energiförsörjning (TJ), Europa 2014-2019  
  

 

 

Källa: IEA  
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Som framgår i graf ovan stod biobränslen, inkluderat avfall, för 9,4 procent av det 

totala energiförsörjning i Europa under år 2019, enligt IEA. Det är en ökning med 

1,1 procentenhet från 2015. Sol- och vindkraft har under samma period ökat med 

1,5 procentenheter till 4,1 procent.  

 

Elproduktion från biobränslen i Europa (GWh)  
 

 

 

Källa: IEA  

 

Ovan visas elproduktion med olika typerna av biobränslen under 2000-2019. Över 

hela perioden har fasta biobränslen för produktion av elektricitet ökat med 8,9 pro-

cent. Den totala elproduktionen med biobränslen har under samma period ökat 

med 3,6 procent, 2015-2019. Under samma period är fasta biobränslen, då i huvud-

sak biomassa, den kategori som ökat snabbas, med 4,9 procent i genomsnitt per 

år. Flytande biobränslen, då inkluderat bioolja, är den kategori som ökat minst, med 

1,6 procent i genomsnitt per år, 2015-2019.  

 

Moderna biobränslen 
Mycket väl värt att notera är att biobränslen också kan vara en icke hållbar energi-

källa, exempelvis om naturskogar skövlas med avsikten att skapa odlingar och pro-

ducera biomassa, eller om transport inte genomförs på ett naturvänligt sätt. Denna 

typ av icke hållbar biomassa kallas ofta för traditionell biomassa och utgjorde cirka 

56 procent av det totala nyttjandet av biomassa under 2019 enligt Ren21. Detta är 

dock en minskning från cirka 66 procent år 2016. 

 

Moderna biobränslen utvinns från skogs- eller jordbruksavfall eller är odlat, föräd-

lat och transporterat på ett hållbart sätt. EU har tagit fram en uppsättning av krite-

rier som biomassan (eller flytande biobränsle) måste uppfylla för att klassificeras 

som hållbara. Är det nyttjade biobränslet inte klassificerat som hållbart i nya pro-

jekt försvinner möjlighet till ekonomiskt stöd från offentliga myndigheter. Även 

andra finansieringsalternativ blir mindre fördelaktiga. Även inmatningstarifferna i 

statliga elnät blir lägre. 

 

Även själva processen att framställa slutprodukten – så som grön elektricitet (bio-

elektricitet) täcks av EU:s hållbarhetskriterier. Dock täcker dessa i dag endast 

större anläggningar (>50MW). Vidare finns också ett antal certifieringar som skall 

fungera som ett intyg på att biobränslet i fråga är hållbart, däribland Sustainable 

Biomass Program (SBP).  
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Biobränsle kan också vara en icke 
hållbar energikälla, exempelvis om 
skogar skövlas med avsikten att 
skapa biobränsle (traditionellt 
biobränsle). 

De biobränslen som Zazz Energy 
använder följer EU:s kritierier för att 
klassificeras som hållbara. 
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Producent av grön el, värme och svart guld 
Vi bedömer att värdet i Zazz Energy i dagsläget ligger i energiköpsavtal och licen-

ser. Värdeutvecklingen påverkas av bolagets förmåga att växa den installerade ka-

paciteten. Det ligger också i förmågan att effektivt driva anläggningarna för att 

skapa lönsamhet. Med andra ord ligger inte i värdet i den teknik och utrustning 

som bolaget nyttar för att producera bioprodukter. Bolaget äger heller inga imma-

teriella rättigheter till tekniken som används.  

 

Förbränning av bioolja i biooljeanläggningar 
För produktion av elektricitet i den befintliga biooljeanläggningen nyttjas tre upp-

sättningar av standard men för syftet anpassade förbränningsmotorer, generato-

rer och transformatorer. Dessa är tillverkade av Deutz, Datakom, Schneider Electric 

och ABB.  

 

Nedan visas bilder från den befintliga anläggningen. Denna anläggning är belägen 

i Amfilochia, relativt långt bort från industri och annan bebyggelse. Mot bakgrund 

av detta gjordes bedömningen att försäljning av värme inte var ett alternativ då 

investeringar i kopplingar till fjärrvärmenätet och värmetank inte betalas tillbaka.  

 

Bolaget 1MW biooljeanläggning i drift  Bolaget 1MW biooljeanläggning i drift 
 

 

  

 
 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

För de kommande biooljeanläggningarna har tomter pekats ut i ett industritätt om-

råde strax utanför Patras, Greklands tredje största stad. Med närhet till industri och 

annan bebyggelse skapas mer fördelaktiga logistiska förutsättningar för bolaget 

att sälja värme via fjärrvärmenätet. I dag pågår också diskussioner kring försälj-

ning av värme med industriföretag men som nämnts finns ännu inga avtal på plats.  

 

De identifierade tomterna ligger nära varandra. Anläggningar på närliggande tom-

ter håller också tillbaka drifts- och servicekostnader då långa transporter kan und-

vikas.  

 

Bioolja från olivodlingar och restauranger 
I Zazz Energys fall förvaras biooljan i en tank i samma byggnad som förbrännings-

motorerna. Förbränningsmotorerna matas automatiskt med biooljan. I den befint-

liga anläggningen motsvarar en full tank cirka två veckors förbrukning, eller drygt 

0,63 miljoner kronor i intäkter från försäljning av grön elektricitet och cirka 0,15 

miljoner kronor i intäkter från försäljning av värme.  



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Paris   Stockholm   

20 juli 2022 

Zazz Energy of Sweden AB   |   Initieringsanalys     

17 / 54 
 

Bioolja är ett flytande biobränsle som i huvudsak utvinns ur restprodukter från livs-

medelsindustrin och råa vegetabiliska oljor och fetter men också från skogsbruk. 

Exempel på bioolja är Tallbeckolja, MFA och avfallsolja (animalisk eller vegetabi-

lisk).  

 

Den bioolja som bolaget nyttjar i sin befintliga anläggning (och avser nyttja i sina 

kommande biooljeanläggningar) är framställd av samarbetspartnern NAIS. Denna 

bioolja kommer från det lokala jordbruket, eller mer specifikt överbliven olja från 

olivodlingar i närområdet. Den innehåller även överbliven olja från restauranger. Då 

producerad elektricitet och värme nyttjas i närområdet medför modellen att Zazz 

Energy en del av ett cirkulärt kretslopp eller ekonomi.  

 

Grekland är enligt Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation 

(FOA) värdens fjärde största olivproducent. Vid den anläggning som bolaget äger 

(och avser äga i framtiden) i Grekland kommer biobränslet således till lejonparten 

komma från jordbruksavfall och olivproduktion.  

 

Olivproduktion (ton) 
 

 

2019. Källa: FAO 

 

Pyrolys av biomassa i biomassaanläggningar 
Zazz Energy köper in biomassaanläggningar från kinesiska Hai Qi Machinery med 

20 års driftgaranti. Som tidigare nämnts har investeringar tagits i en första biomas-

saanläggning som väntas vara ansluten till elnätet under andra halvan av 2022. 

Denna och de planerade biomassaanläggningar nyttjar (vakuum)pyrolys för utvin-

ning av bioprodukter som elektricitet och värme. Pyrolys är en väletablerad metod 

för att utvinna energi från biomassa. Vid pyrolys frisätter gaser från biobränslet 

med hjälp av värme i syrefri/syrefattig miljö. Den varma gasen strömmar genom 

en turbingenerator och konverteras elektricitet. Den värma gasen kan också paral-

lellt ledas till en varmvattentank för att värma vatten som sedan kan säljas till fjärr-

värmenätet. 

 

Nedan visas en biomassaanläggning av den typ som bolaget beställt för installat-

ion och anslutning till elnätverket i Grekland under andra halvan av 2022. En skill-

nad är att bild nedan är en 0,5 MW-anläggning medan bolagets befintliga anlägg-

ning är en 1 MW-anläggning. Då bolagets är en 1 MW-anläggning ha två pryolys-

kammare i stället för en som i den vänstra bilden nedan. 
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0,5 MW biomassaanläggning med en pyrolysugn, ge-
nerator, flis- och torkmaskin 

 Pyrolyskammare till bolagets anläggning under pro-
duktion hos Hai Qi Machinery 

 

 
   

 

 

Källa: Hai Qi Machinery  Källa: Bolagsinformation 

 

Den första biomassaanläggningen ligger på mark utanför Patras som bolaget äger, 

i nära anslutning till de identifierade tomterna för de kommande biooljeanläggning-

arna. Detta område är också det tilltänkta området för kommande biomassaan-

läggningar. Utöver tidigare nämnda kostnadsbesparingar som finns att göra med 

närliggande tomter finns också möjlighet för biomassaanläggningar att dela flis-

maskin och tork. Det kan således bli ytterligare ett processmoment som effektivi-

seras. Det reducerar också investeringsbehovet och förbättrar därmed lönsam-

hetskalkylen.  

 

Biomassa från lokala jordbruket 
Generellt kommer biomassan i form av stubbar, grenar och kvistar (grot) etcetera. 

Den kan även komma i förädlad form som exempelvis briketter, pellets, flis eller 

pulver. Förädlingen medför att materialet blir mer lätthanterligt, förbränns stabi-

lare, får en lägre fukthalt och ett högre energivärde.  

 

Den biomassan som bolaget avser nyttja i sina biomassaanläggningar ska komma 

från det närliggande jordbruket i form av grot. Innan biomassan kan paralyseras i 

anläggningen kommer den att flisas i lagom stora bitar och torkas. Zazz har därför 

tomter som är anpassade för logistiken vad gäller lagring och inmatning till anlägg-

ningen.  

 

Drift, service och underhåll 
Zazz Energy har ett helägt dotterbolag lokalt registrerat i Grekland som formellt 

äger den befintliga och kommande anläggningarna. Dock är det den lokala samar-

betspartnern NAIS som ansvarar för drift, service och underhåll. NAIS är som tidi-

gare nämnts bolagets tredje största ägare, vilket är klart positivt då intressen linje-

ras.  
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Trygghet till lönsamhetskalkylen 
Efter kostnader för råvaror och förnödenheter (bioolja eller biomassa) räknar bola-

get med normaliserade bruttomarginaler presenterade i tabell nedan. Då bolaget 

inte behöver köpa andra råvaror för produktion av värme och biokol stiger brut-

tomarginalen ju fler produkter bolaget kan sälja. 

 

Väntad bruttomarginal givet olika intäktsflöden 
     

  Grön elektricitet Grön elektricitet+värme Grön elektricitet+värme+biokol 

Biooljeanläggningar 40-45% 51-55% - 

Biomassaanläggningar 35-40% 47-51% 71-73% 

          

Bruttomarginaler vid försäljning av elektricitet och elektricitet plus värme och biokol är beräknade givet full försäljning 
av respektive bioprodukt. Källa: Bolagsinformation 

 

Bruttomarginalerna är också säkrad över en längre period. Det då inmatningstarif-

fen i elnätet är bestämt i det 20 åriga energiköpsavtalet. Parallellt är inköpspriset 

på bioolja eller biomassa avtalade kring en kostnads som kan variera upp eller ned 

med fem procent beroende på marknad. Inköpspriser för av råvaror tecknas typiskt 

sett i avtal som löper över en tio års period. Efter tio år måste alltså inköpspriset 

vad gäller bioolja förhandlas om.  

 

Biooljeanläggningar med 45 procentig bruttomarginal… 
För den befintliga biooljeanläggningen har bolaget en normaliserad marginal efter 

kostnad för inköp av bioolja mellan 40-45 procent vid försäljning av grön elektrici-

tet. Det är också en bruttomarginal som bolaget räknar med för de kommande 

biooljeanläggningarna.  

 

Lönsamhetsbidrag från varmvatten 

Lönsamhetsbidrag efter tillkommande kostnader direkt hänförliga till försäljning 

av varmvatten väntas av bolaget ligga på cirka 90 procent av intäkterna. Att sälja 

varmvatten höjer således marginalen, vilket förklaras av att de tillkommande drift-

kostnaderna för produktion av varmvatten är begränsade.  

 

…men något lägre bruttomarginal för biomassaanläggningar 
Den biomassaanläggningen för vilken initiala investerar har tagits räknar bolagets 

ledning med en normaliserad bruttomarginal mellan 35-40 procent vid försäljning 

av grön elektricitet. Det är också en bruttomarginal som bolaget räknar med för de 

kommande biomassaanläggningarna.  

 

Lönsamhetsbidrag från varmvatten och biokol 

Åter väntar sig bolaget ett lönsamhetsbidrag från försäljning av varmvatten på 

cirka 90 procent av intäkterna. Vad gäller försäljning av biokol (liksom trävinäger) 

är det förväntade lönsamhetsbidraget cirka 50 procent. Det är betydligt lägre än 

det för varmvatten och förklaras av kringkostnader i huvudsak hänförlig till logistik, 

så som hantering och förvaring av biokol på plats vid anläggningen. 

 

Det skall också noteras att kvaliteten på biokolen bestämmer dess marknadsvärde 

och därmed också lönsamhetsbidraget. Kvaliteten på biokolen är i sin tur direkt 

kopplat till vilken biomassa som används. Biomassa som ger högkvalitativ biokol 

är mer homogen vad gäller växtslag och kostar således mer. Det säkrar i sin tur 

bruttomarginalen men med ett högre intäktsbidrag från försäljning av biokol kan 

anläggningens lönsamhet ändå stiga. 
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Biomassa ger värdefulla restprodukter 

Bioolja vs biokol 
Biooljeanläggningar har en tydlig fördel i form av att den till stora delar sköter sig 

själv. Det är relativt enkelt att hitta tomter då de inte är så ytkrävande och logistiken 

runt omkring är typiskt sett förhållandevis enkel. Med andra ord blir de direkta kost-

naderna relativt låga. Det i jämförelse med biomassaanläggningar som kräver mer 

arbete att hålla i drift eftersom biomassan måste bearbetas och således tillför ett 

processmoment. Att hantera tonvis med biomassa adderar en grad av komplexitet 

till logistiken och därmed kravet på tomten. 

 

Biokol i tiden 
Den fasta residual vid pyrolys av biomassa är biokol – ett poröst material med god 

vätskehållande och näringsbindande förmåga som kan användas för att förbättra 

odlingsjord. Denna restprodukt behöver inte förädlas utan kan säljas direkt till möj-

lig köpare inom exempelvis jordbruk.  

 

Biokol  Biokol 
 

 
   

  

 

Källa: Wikipedia  Källa: NetZero 

 

Användning och forskning 
Forskning kring biokolets nytta pågår och marknaden bedöms fortsatt vara i sin 

linda. I dag nyttjas dock biokol i ett antal olika områden. Biokol är klassat som “ne-

gative emission technology” och således skapas det kanske största värdet inom 

områdena miljö som kolsänka. Även jordbruk (och därmed indirekt miljö) kan dra 

stor nytta av att nyttja biokol som komplement till konstgödsel och andra närings-

ämnen. 

 

Biokol har positiv miljöpåverkan 

Vid tillverkningen av biokol via pyrolys omvandlas det instabila kolet i biomassan 

till en stabil form av kol som inte reagerar på syre som avlagras i biokolet. När 

biokolet blandas ut i jorden lagras kolet i marken i potentiellt hundratals eller tu-

sentals år (forskning pågår). I ett alternativt scenario släpps koldioxid i atmosfären 

när det vegetabiliska materialet bryts ned på naturlig väg.  

 

Nyttjande av biokol har också tagits upp som metod för att minska utsläpp av lust-

gas (en potent växthusgas). Således kan jord användas som behållare av växthus-

gaser från exempelvis från jordbruksjordar. Här kvarstår dock en del forskning men 
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en metaanalys observerades att biokoltillförsel avsevärt minskade markens N 2 O-

utsläpp med i genomsnitt 38 procent (”Quantifying the Effects of Biochar Applicat-

ion on Greenhouse Gas Emissions from Agricultural Soils: A Global Meta-Analysis”, 

Zhang et al., 2020).  

 

För att biokolet skall maximera värdet i termer av positiv miljöpåverkan krävs sam-

tidigt att detta framställs under optimala förhållanden för just detta specifika syfte. 

Således är det vår bedömning att biokolets potential inom området för miljö är mer 

relevant för bolagets sekundära affärsmodell – att agera distributör av bioanlägg-

ningar, snarare än den primära affärsmodellen – att äga energianläggningar.  

 

Som tidigare nämnts är dock inte all biokol av samma kvalitet. European Biochar 

Certificate (EBC) är ett certifierat som intygar att biokolet i fråga uppfyller krav för 

utsläpp, hållbar produktionsmetod, miljövänlig lagerhållning, kvalitet och en hög 

kolstabilitet. Certifierat biokol har rimligtvis ett högre marknadsvärde än icke-cer-

tifierat biokol.  

 

Jordbruk och djurhållning 

Inom jordbruk har biokol i jord lång historik där Amazonas lager av Terra preta är 

ett bra exempel. Biokol blandat i jorden främjar grödors tillväxt genom att förbättra 

jordens fysiska och kemiska egenskaper på många olika sätt.  

 

Inom jordbruk och odling har biokol även andra fördelar. Bland annat binder biokol 

tillfört gödningsmedel, näringsämnen och vatten vilket möjliggör för grödor att 

över tid ta upp tillsatserna. Det medför i sin tur att gödsel, näringsämnen och vatten 

håller sig kvar kring grödorna och inte rinner av. Med detta reduceras också beho-

vet för exempelvis konstgödsel som har en tydligt negativ klimatpåverkan vid fram-

ställning. I vissa områden är vatten en bristvara. Med den globala uppvärmningen 

lär inte vattenbristen minska.  

 

Som tillsats i foder kan biokol även förbättra djurens matsmältning och ämnesom-

sättning.  

 

Biokol blir än mer attraktivt när pris på konstgödsel stiger 
I grafen till vänster på nästa sida visas ett index över bolag verksamma inom göd-

sel och jordbrukskemikalier i USA (S&P 500 Fertilizers & Agricultural Chemicals 

Index). Som framgår har indexvärdet under perioden april 2020 till april 2022 ökat 

med cirka faktor 3x. Ökningen förklaras av kraftigt stigande pris för naturgas som 

används vid produktion. Med den tragiska invasionen av Ukraina i slutet på februari 

2022 fick indexet över bolag verksamma inom gödsel och jordbrukskemikalier i 

USA ny fart. Det då Ryssland var en stor exportör av både konstgödsel och natur-

gas. Detta gynnar dock efterfrågan, och därmed prisutvecklingen för biokol redu-

cera behovet av konstgödsel. 

 

Tillsammans med Puro.earth har Nasdaq tagit fram referensindexet CORCCHAR. 

Detta index reflekterar priset för att binda ett ton koldioxid med biokol. Indexet åter-

speglar därmed prissättningen av biokol. Som framgår i graf på nästa sida till hö-

ger har kostnaden för att binda ett ton koldioxid med biokol under perioden mars 

2020 till maj 2022 ökat med faktor 5x. Detta indikerar också att efterfrågan på bio-

kol tilltar.  
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Index (USD) och naturgas (USD/MWh)  CORCCHAR (Euro/ton) 
 

 

  

 

Veckograf. Källa: S&P Capital IQ  Indexet uppdateras månadsvis. Källa: Nasdaq 

 

Nya kompetenser ökar chanser till marknadsetablering 
I slutändan är det viktiga att bolaget faktiskt får ut biokolen till kunder. Kring just 

detta kvarstår en del osäkerhetsmoment. Bland annat finns ännu inga köpeavtal 

på plats, vilket innebär att både prissättning och volym ännu är oklart. Vidare är 

prissättning en konsekvens av kvalitet.  

 

Då biomassaanläggningen ännu inte är på plats har sådana tester inte genomförts. 

Certifieringsprocesser är heller inte genomförda. Därutöver tillkommer vissa osä-

kerhetsmoment kring hantering och lagerhållning. Dock bör understrykas att den 

nya styrelsemedlemmen Charlotta Ek med erfarenheter från VD-posten på Ecot-

opic och styrelseordförande Biokolprodukter Global AB kan bidra med stora värden 

för Zazz Energy inom detta område.  
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Det största hotet för global hälsa 

Bra förutsättningar Zazz Energy att växa 
Utöver befintliga 12 licenser/energiköpsavtal som bolaget har ser vi ett antal om-

världsfaktorer som talar för goda tillväxtutsikter för Zazz Energy. 

 

▪ Förnybar energi i fokus för att reducera fossila bränslens negativa effekter på 

klimatet.  

▪ Bolaget är aktiva på marknader i framkant vad gäller reducering av CO2-ut-

släpp.  

▪ Viktiga politiska beslut har tagits och utvecklats 

▪ Förbättrade förutsättningar att tillgå ”grön finansiering”. 

▪ Stigande priser för fossila bränslen så som olja och kol.  

 

Det största hotet för global hälsa 
Nedan till vänster visas världens elförbrukning per capita jämte globala CO2-ut-

släpp från fossila bränslen under perioden 2010-2019. Som framgår är både kor-

relation och trend tydliga. Under 2020 backade efterfrågan på energi med fallande 

aktivitet i kölvattnet av Covid-pandemin. Under 2021 tilltog efterfrågan åter för att 

uppnå nivåer strax över de som uppmättes för 2019.  

 

Elektricitet/capita (MWh) och CO2-utsläpp (mrd ton)  Temperaturavvikelser (oC) mot medeltemperatur 
 

   

  

 

CO2-utsläpp avser fossila bränslen. Källa: IEA och Our World in Data  Medeltemperatur under åren 1961-1990 = baslinjen = 0. Källa: Our World in 
Data 

 

Ovan till höger visas temperaturavvikelser från mediantemperaturen uppmätt un-

der åren 1961-1990. Den stigande temperaturen bidrar bland annat till en högre 

frekvens av extremväder, den ödelägger naturens ekosystem, höjer havsnivån och 

är enligt WHO det största hotet mot den globala hälsan.  

 

Fossila bränslen, den stora boven 
Fossila bränslen är den stora boven i dramat. Fossila bränslen är energikällor som 

finns under jord och innefattar i huvudsak olja, naturgas och kol. Förbränning av 

fossila bränslen adderar ny koldioxid som legat under jorden till den naturliga cir-

kulationen av kol i atmosfären. Det förstärker i sin tur den naturliga växthuseffek-

ten och den globala temperaturhöjningen fortsätter upp.  

 

Kyotoprotokollet som tillträde 2005 följt av det bindande Parisavtalet som trädde i 

kraft 2016 har nu satt press på stater att agera. För bromsa och få stopp på tem-

peraturökningen ligger fokus på en minskning av växthusgaser och CO2-utsläpp 
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från fossila bränslen. Dock, som framgår i graf nedan tillvänster har andelen av den 

totala energiförbrukningen från fossila bränslen ökat och utgjorde 80,2 procent år 

2019.  

 

Andel, total energiförbrukning per energikälla  Total energiförsörjning (TJ), olja + naturgas + kol 
 

   

  

 

Övriga = kärnkraft och traditionell biomassa. Källa: Ren21, IEA  Källa: IEA 

 

I termer av TJ har energiförsörjning från olja, naturgas och kol ökat på global basis 

med en genomsnittlig tillväxttakt per år om 1,4 procent sedan 2015. Den totala 

energiförsörjningen, då inkluderat förnybara energikällor och kärnkraft har under 

samma period ökat i genomsnitt per år med 1,6 procent. Se tabell nedan: 

 

CAGR, 2015-2019, energikällor   Total energiförsörjning (TJ) 
   

  CAGR, 2015-2019 

Fossila bränslen 1,4% 

Olja 0,8% 

Naturgas 3,5% 

Kol 0,2% 

Förnybara bänseln 3,2% 

Vattenkraft 2,0% 

Vind- och solkraft 12,0% 

Biobränslen och avfall 1,8% 

Övrigt 2,1% 

Kärnkraft 2,1% 
 

  

 

Källa: IEA  Källa: IEA 

 

Reducera CO2-utsläpp, ett pussel av många pusselbitar 
Enligt Energy & Climate Intelligence Unit har totalt 13 länder plus EU lagstadgat om 

att klimatmålen om netto noll utsläpp till år 2045-2050 skall styra klimatpolitiken. 

Graf på nästa sida visar olika scenarion för temperaturökningar fram till 2100 för 

olika scenarion från Climate Action Tracker.  

 

Med rådande politiska beslut som tagits förutspås en global temperaturhöjning 

mellan 2,5-2,9oC fram till år 2100. Det är inte i linje med Parisavtalet som stipulerar 

en ökning som håller sig under 2oC med siktet inställt på 1,5oC, vilket skulle redu-

cera risk förknippad med temperaturförändringar.  

 

Markerat i rött syns hur Parisavtalets delmålsättning om att reducera CO2-utsläp-

pen med 45 procent från 2010-årsnivåer fram till 2030. Som framgår behöver över-

gången skyndas på. 
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Scenarioanalys, CO2-utsläpp (Gt CO2) och temperaturförändringar (oC) 
 

 
   

Källa: Climate Action Tracker 

 

Europa har minskat sina CO2-utsläpp från 2010 års nivå med cirka 11 procent fram 

till 2019. Kollar vi på Sverige och Grekland är motsvarande siffra en minskning med 

cirka 23 procent respektive 32 procent. Det baserat på data från Our World in Data. 

Europa har tagit en ledande roll men även här är det en bra bit kvar. Det betyder i 

sin tur att bolaget är aktiva på marknader som faktiskt börjar röra på sig och de 

stora barriärerna att ta sig an en helt ny marknad är således redan ur vägen. 

 

Utveckling CO2-utsläpp (Index = 0%, 2010) 
 

 

Källa: Our World in Data 

 

Ökad efterfrågan på energi håller tillbaka utfasningen av fossila bränslen när upp-

byggnationen av kapacitet för förnybar energi inte går tillräckligt fort. Det blev tyd-

ligt under 2021 då nyttjandet av kol och olja ökade kraftigt efter nedstället under 

2020 orsakad av pandemin. Detta ledde också enligt IEA till den andra största ök-

ningen av CO2-utsläpp någonsin.  

 

Fyra pusselbitar för att komma ifatt 
I rapporten World Energy Outlook 2021 publicerad av IEA pekas fyra pusselbitar ut 

för att stänga gapet mellan till målsättningar stipulerade i Parisavtalet. Nedan föl-

jer ett utdrag: 

 

▪ En kraftigt utökad produktion av grön elektricitet genom att bygga ut sol- och 

vindskraftskapaciteten liksom andra energikällor förknippade med låga CO2-

utsläpp. Det sistnämna innefattar bioenergi men också kärnkraft. 
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▪ Snabb utveckling av energieffektiv teknik och förändring i beteenden som re-

ducerar behovet av energi. 

▪ Brett reducerande av metanutsläpp från olje-, gas- och kolindustrin 

▪ Vidare utveckling av teknik för framställande av förnybar energi. Dagens tek-

nik är tillräcklig för att uppnå 2030-målet men inte tillräcklig för netto noll ut-

släpp 2050. 

 

Viktiga politiska initiativ 

Parisavtalet 
Det välkände Parisavtalet beslutades om under 2015 och trädde i kraft 2016. Av-

talet som är legalt bindande är signerat av 192 stater samt av EU och syftar till att 

förhindra klimatförändringar. Den centrala målsättningen med parisavtalet svarar 

på hotet om klimatförändringar genom att hålla den globala temperaturhöjningen 

under 2oC med målsättningen 1,5oC. Det bland annat genom att; 

 

▪ Länder skall uppnå klimatneutralitet (netto-noll koldioxidutsläpp). 

▪ Varje land bidrar genom inhemska åtgärder. I-länder skall behålla en le-

dande roll medan utvecklingsländer bör fortsätta att stärka sina begräns-

ningsinsatser med resursbidrag från I-länder. Varje respektive land skall 

också redovisa en plan om hur landet i fråga skall bidra till att målsätt-

ningen om temperaturhöjningen. Dessa följs upp med femårsintervall då 

även en ny klimatplan skall presenteras med tilltagande ambitioner. 

▪ Förbättrad tillgång till finansiering. 

 

EU Green Deal 
EU:S så kallade Green Deal (gröna giv) presenterades i december 2019 och god-

kändes i juni 2021. Green Deal kan ses som EU:s strategi för att leverera i linje med 

Parisavtalet. Green Deal huvudpunkt är klimatneutralitet och skall uppnås till 2050. 

Målet är bindande genom klimatlagen. I Green Deal ingår viktiga komponenter 

som; 

 

▪ Fit for 55 (55 procent-paketet) är lagförslag och politiska initiativ som skall 

medföra att utsläpp av växthusgaser skall reduceras med 55 procent fram till 

2030, jämfört med nivåer från 1990. Om Fit for 55 antas blir även detta delmål 

bindande. Det genom att bland annat att; 

▪ Höja EU-målet om att den totala energimixen att minst 40 procent av den 

totala energimixen är 2030 skall bestå av förnybara energi.  

▪ Justera det befintliga utsläppshandelssystem som skall medföra att de 

sektorer som berörs av utsläppsrätter ska minska de totala utsläppen på 

61 procent fram till 2030 jämfört med 2005. 

▪ Förhållandet mellan utsläpp och upptag från markanvändning och skogs-

bruk skall också förbättras. Som vi tidigare varit inne på kan biokol få en 

viktig roll för just detta.  

 

EU Green Deal investeringsplan 
EU Green Deal innefattar en investeringsplan som medför avsikten att investera en 

biljon euro i miljömässigt hållbara investeringar under 2021-2030. Stora som små 

projekt kan få finansieras via investeringsplanen, så länge de anses bidra till att 
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målsättningar i EU Green Deal uppnås. De skall också skapa jobbtillfällen och driva 

på utvecklingen av nya industrier inom grön energi liksom cirkulär ekonomi, och 

ska skapa jobb.  

 

Av den totala investeringsbudgeten avses 100 miljarder euro investeras i regioner 

som från ett socialt och ekonomiskt perspektiv drabbas negativt av omställningen.  

Drygt hälften av den totala investeringsbudgeten skall komma från EU:s system 

med utsläppsrätter. Resterande andel skall komma från InvestEU-programmet, 

som kombinerar medel från den offentliga och privata sektorn samt nationell med-

finansiering. 

 

EU Green Deal investeringsplan 
   

 

Källa: Europeiska unionens råd 

 

Som det ser ut just nu kommer investeringar i huvudsak göras genom köp av euro-

peiska gröna obligationer (EuGB). För företag att ställa ut europeiska gröna obli-

gationer har EU kommit upp med ett förslag vad gäller krav och åtaganden som 

emittenten måste uppfylla. Föreslagna krav innefattar bland annat; 

 

▪ Medlen från utställandet av europeiska gröna obligationer skall gå till projekt 

som är anpassade till EU:s taxonomin, ett regelverk som hjälper till att klassifi-

cera miljömässigt hållbara ekonomiska investeringar.  

▪ Rapporteringskrav vad gäller hur medel från europeiska gröna obligationer al-

lokeras i projektet, och  

▪ Emittenter av europeiska gröna obligationer måste vara registrerade hos och 

övervakas av ESMA. 

 

EU redan den största finansiären 
För att uppnå målen för klimatet skall uppnås parallellt med social rättvisa är EU 

och dess medlemsstater väldens största givare av offentlig klimatfinansiering. 
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Nedan visas utvecklingen för EU:s bidrag (inkluderat Storbritannien) till klimatfi-

nansiering. 

 

EU:s bidrag till klimatfinansiering (Mrd EUR) 
   

 

I siffrorna ingår finansieringskällor från offentliga budgetar och institutioner för utvecklingsfinansiering i EU och dess 
medlemsländer (inkl. Storbritannien) samt från Europeiska investeringsbanken. Källa: Europeiska unionens råd 

 

Stigande priser för fossila bränslen ytterligare en trigger 
Höga kostnader för fossila bränslen gör att alternativet till förnybarenergi stiger 

ytterligare. Det underlättar i sin tur de finansiella investeringskalkylerna i förnybar-

energi.   

 

Nedan visas prisutvecklingen för olja och kol. Hög förväntad efterfråga som inte 

möts av utbud har fått priset på fossila energipriser att stiga. Sanktioner mot rysk 

energi som olja och naturgas har ytterligare reducerat utbudet.  Affärsmässigt vik-

tiga städer i Kina är fortfarande nedstängda på grund av Covid. Ett öppnande kom-

mer öka efterfrågan och därmed skapa ytterligare obalans i efterfrågan och utbud.  

 

Olja (USD/fat)   Kol (USD/ton) 
   

 

  

 

Veckograf. Börs = ICE. Källa: S&P Capital IQ  veckograf. Börs = ICE. Källa: S&P Capital IQ 

 

Avsikten i väst att fasa ut beroendet av rysk energi över tid är ytterligare en faktor 

som bedöms gynna Zazz Energy. 
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Marknader, konkurrens och referensgrupp 
Asien och Stillahavsområdet uppskattas vara den största marknaden för kosttillskott med ett 

antaget värde runt 65 miljarder USD år 2021. Den genomsnittliga tillväxttakten per år förväntas 

ligga på 6,5 procent fram till 2026. Asien och Stillahavsområdet är också den största marknaden 

vad gäller direktförsäljning. Med expansionsinitiativen som tagits mot denna marknad under 

senaste åren finns därmed goda förutsättningar för denna marknad att fortsätta vara en stark.  
 

Förnybar energi möter stigande efterfrågan 

Elektricitet 
Enligt data från IEA ökade efterfrågan på elektricitet med sex procent under 2021. 

Det från pressade nivåer i kölvattnet av Covid-pandemin men också pressade av 

en ovanligt kall vinter. Under 2022-2024 väntas efterfrågan öka i genomsnitt med 

32 TWh per år. Den stora ökningen finns dock i Kina där motsvarande siffra är 376 

TWh. 

 

Förändring efterfrågan elektricitet (TWh) 
   

 

Källa: IEA, Global changes in electricity demand, 2015-2024, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statis-
tics/charts/global-changes-in-electricity-demand-2015-2024 och Carlsquare. 

 

Den stora ökningen under 2021 möttes upp av i huvudsak en utökad elproduktion 

med kol. Även elproduktion med förnybara källor var framträdande i att möta efter-

frågan. Det är också positivt att IEA tror på att det i huvudsak är elektricitet produ-

cerat från förnybara källor som kommer möta den ökade efterfrågan under 2022-

2024. 

 

Olika energikällor för att möte stigande efterfrågan på elektricitet (TWh) 
   

 

Källa: Global changes in electricity generation, 2015-2024, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statis-
tics/charts/global-changes-in-electricity-generation-2015-2024 och Carlsquare 
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EIA menar att elektricitet producerat med bioenergi måste nästan dubblas på glo-

bal basis till 2030 för att uppnå klimatneutralitet vid 2050. Se graf nedan. 

 

Behov av ökad produktion av elektricitet från bioenergi 
   

 

Källa: IEA, Bioenergy power generation in the Net Zero Scenario, 2000-2030, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-
statistics/charts/bioenergy-power-generation-in-the-net-zero-scenario-2000-2030 och Carlsquare. 

 

Värme 
Nästan 50 procent av den globala energiförbrukningen gick åt till att producera 

värme under 2021. Att producera värme är således den största av tre kategorier 

för vilken energi brukas. Elektricitet och transport är de övriga två kategorierna 

vilka bidrog med 20 respektive 30 procent av energiförbrukningen under 2021. En-

ligt data från EIA ökade den totala efterfrågan på värme under 2020 med två pro-

cent. Samma år bidrog värmeproduktion med cirka 40 procent av CO2-utsläpp. 

 

Nedan väntas förändringar i efterfrågan på värme, inkluderat prognoser från EIA. 

Under åren 2021-2026 väntar sig EIA att efterfrågan på värme för byggnader – så 

som hushåll och kontor kommer öka med 3,2 EJ. Motsvarande siffra inom indu-

strin som en del av industriella processer är 2,2 EJ.  

 

Förändring efterfråga värme (EJ), byggnader  Förändring efterfråga värme (EJ), industri 
   

 

  

 

Källa: IEA, Increase in renewable heat consumption by country/region, 2009-
2026, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/increase-in-re-
newable-heat-consumption-by-country-region-2009-2026 och Carlsquare. 

 Källa: IEA, Increase in renewable heat consumption by country/region, 2009-
2026, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/increase-in-re-
newable-heat-consumption-by-country-region-2009-2026 och Carlsquare. 

 

EIA väntar sig att produktion av värme med bioenergi möter den stigande efterfrå-

gan inom både byggnader och industri med totalt cirka 2,2 EJ, motsvarande drygt 

41 procent. För industrin är väntas bidraget av värme producerad med bioenergi 

motsvara cirka 61 procent av den utökade efterfrågan. Se graf på nästkommande 

sida.  
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Olika energikällor för att möte stigande efterfrågan 
av värme (EJ), byggnader 

 Olika energikällor för att möte stigande efterfrågan 
av värme (EJ), industri 

   

 

  

 

Källa: IEA, Increase in renewable heat consumption by energy source, 2009-
2026, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/increase-in-re-
newable-heat-consumption-by-energy-source-2009-2026 och Carlsquare. 

 Källa: IEA, Increase in renewable heat consumption by energy source, 2009-
2026, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/increase-in-re-
newable-heat-consumption-by-energy-source-2009-2026 och Carlsquare. 

 

I EIAs huvudscenario för klimatneutralitet vid 2050 behöver den anslutna kapa-

citeten för produktion av värme öka med drygt åtta GW från 2020 års nivåer. Se 

graf nedan. 

 

Behov av ökad kapacitet för produktion av värme med bioenergi (GW), Europa 
   

 

Källa: IEA och Carlsquare. 

 

Biokol 
Biokol är stort redan i dag, framför allt i Asien. Samtidigt sker mycket forskning just 

nu kring biokol som har påvisats kunna nyttjas med olika syften inom flertalet om-

råden. Marknaden är ännu i sin linda och estimeringar skiljer stort mellan olika ana-

lyshus. Gemensamt är dock en hög förväntad tillväxttakt under de kommande 

åren. Som “negative emission technology” har biokol stor potential.  

 

Förväntad marknadsutveckling för biokol (MUSD) 
   

 

Källa: Fortune Business Insight 
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Sektorkollegor och företag i referensgruppen 
I vår referensgrupp av företag vars verksamhet påminner om den som Zazz Energy 

bedriver. Referensgruppen består således producenter av förnyelsebar energi. Vi 

har också inkluderat ett företag som producerar biogas och biokol. Genomgående 

är att referensgruppen är att de har anläggningar runt om i världen och därmed 

också kommit betydligt längre och redovisar både betydande intäkter och lönsam-

het.  

 

Listade branschkollegor, hälsokost 

Ørsted A/S 
Danska Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftspar-

ker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för vätgas och gröna 

bränslen samt bioenergianläggningar. I portföljen finns också anläggningar som 

förbränner kol. Dessa avses under processen att konverteras till att förbränna bio-

massa. Anläggningarna finns runt om i Europa, USA och Asien – Japan, Korea, Tai-

wan och Vietnam. 

 

Under 2021 uppgick intäkterna till cirka 111 miljarder kronor till en bruttomarginal 

på 32 procent och EBITDA-marginal om cirka 23 procent. Under 2022 väntas intäk-

ter öka med cirka två procent och EBITDA-marginalen landa på cirka 37,1 procent. 

Vinstmarginalen väntas komma in på cirka 21 procent. (Källa: S&P Capital IQ). 

 

Brookfield Renewable Partners L.P. 
Med huvudkontor i Bahamas äger och driver Brookfield Renewable en portfölj be-

stående av vattenkraftverk, vindkraftverk, solkraftverk och lagringsanläggningar. 

Anläggningarna finns runt om i världen – Nordamerika, Sydamerika, Europa och 

Mellanöstern samt Asien och Stillahavsområdet.  

 

Under 2021 uppgick intäkterna till cirka 37 miljarder kronor till en bruttomarginal 

på 69 procent och EBITDA-marginal om cirka 62 procent. Under 2022 väntas intäk-

ter öka med cirka 24 procent och EBITDA-marginalen landa på cirka 47 procent. 

Vinstmarginalen väntas komma in på cirka minus två procent. (Källa: S&P Capital 

IQ). 

 

Northland Power Inc. 
Kanadensiska Northland Power Inc. äger och driver en portfölj bestående av vind-

kraftverk och solkraftverk. I portföljen finns även gaskraftverk (naturgas). Anlägg-

ningarna finns i Nord- och Sydamerika samt i Europa.  

 

Under 2021 uppgick intäkterna till cirka 15 miljarder kronor till en bruttomarginal 

på 74 procent och EBITDA-marginal om cirka 67 procent. Under 2022 väntas intäk-

ter öka med cirka 13 procent och EBITDA-marginalen landa på cirka 57 procent. 

Vinstmarginalen väntas komma in på cirka 18 procent. (Källa: S&P Capital IQ). 

 

Capital Power Corporation 
Kanadensiska Capital Power äger och driver en portfölj bestående av anläggningen 

för produktion förnyelsebar energi. I portföljen finns även kol- och gasanlägg-

ningar. Anläggningarna finns i Nordamerika. 
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Under 2021 uppgick intäkterna till cirka 13 miljarder kronor till en bruttomarginal 

på 54 procent och EBITDA-marginal om cirka 48 procent. Under 2022 väntas intäk-

ter öka med cirka 23 procent och EBITDA-marginalen landa på cirka 60 procent. 

Vinstmarginalen väntas komma in på cirka 17 procent. (Källa: S&P Capital IQ). 

 

Boralex Inc. 
Kanadensiska Boralex äger och driver en portfölj bestående av vindkraftverk, sol-

kraftverk, vattenkraftverk och lagringsanläggningar. Anläggningarna finns i Norda-

merika och Europa.  

 

Under 2021 uppgick intäkterna till cirka 4,8 miljarder kronor till en bruttomarginal 

på 80 procent och EBITDA-marginal om cirka 68 procent. Under 2022 väntas intäk-

ter öka med cirka 26 procent och EBITDA-marginalen landa på cirka 77 procent. 

Vinstmarginalen väntas komma in på cirka 11 procent. (Källa: S&P Capital IQ). 

 

Innergex Renewable Energy Inc. 
Kanadensiska Innergex Renewable äger och driver en portfölj bestående av vatten-

kraftverk, vindkraftverk och solkraftverk. Anläggningarna finns runt om i Nord- och 

Sydamerika samt Europa. 

 

Under 2021 uppgick intäkterna till cirka 7,0 miljarder kronor till en bruttomarginal 

på 76 procent och EBITDA-marginal om cirka 70 procent. Under 2022 väntas intäk-

ter öka med cirka 31 procent och EBITDA-marginalen landa på cirka 69 procent. 

Vinstmarginalen väntas komma in på cirka sex procent. (Källa: S&P Capital IQ). 

 

Voltalia SA 
Franska Voltalia utvecklar, bygger, äger och driver en portfölj bestående av vatten-

kraftverk, vindkraftverk och solkraftverk. Voltalia har även ett affärsområde för 

bland annat drift, service och underhåll av icke äga anläggningar. De egna anlägg-

ningarna finns i Sydamerika, Europa och Mellanöstern samt i Afrika. 

 

Under 2021 uppgick intäkterna till cirka 4,7 miljarder kronor till en bruttomarginal 

på 71 procent och EBITDA-marginal om cirka 27 procent. Under 2022 väntas intäk-

ter öka med cirka två procent och EBITDA-marginalen landa på cirka 46 procent. 

Vinstmarginalen väntas komma in på cirka nio procent. (Källa: S&P Capital IQ). 

 

Scatec ASA 
Norska Scatec utvecklar, bygger, äger och driver en portfölj bestående av vatten-

kraftverk, solkraftverk och vindkraftverk. Anläggningarna finns runt om i Sydame-

rika, Europa och Afrika. 

 

Under 2021 uppgick intäkterna till cirka 3,1 miljarder kronor till en bruttomarginal 

på redovisade 100 procent och EBITDA-marginal om cirka 70 procent. Under 2022 

väntas intäkter öka med cirka 29 procent och EBITDA-marginalen landa på cirka 

65 procent. Vinstmarginalen väntas komma in på cirka 11 procent. (Källa: S&P Ca-

pital IQ). 

 

Albioma 
Franska Albioma äger och driver en portfölj bestående av bioanläggningar, sol-

kraftverk och geotermiska energianläggningar. Anläggningarna finns i Syd- och 

Centralamerika, Nordamerika, Europa och Afrika. 
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Under 2021 uppgick intäkterna till cirka 5,9 miljarder kronor till en bruttomarginal 

på 65 procent och EBITDA-marginal om cirka 34 procent. Under 2022 väntas intäk-

ter öka med cirka 9,0 procent och EBITDA-marginalen landa på cirka 36 procent. 

Vinstmarginalen väntas komma in på cirka 11 procent. (Källa: S&P Capital IQ). 

 

Advanced Soltech Sweden AB (publ) 
Svenska Advanced Soltech äger och driver en portfölj bestående av solkraftverk. 

Anläggningarna finns i Kina. 

 

Under 2021 uppgick nettoomsättningen till cirka 117 miljoner kronor till en EBITDA-

marginal om cirka 72 procent. Under 2022 väntas summa intäkter öka med cirka 

35 procent och EBITDA-marginalen landa på cirka 71 procent. Vinstmarginalen 

väntas vara negativ. (Källa: S&P Capital IQ). 

 

CHAR Technologies Ltd. 
Kanadensiska CHAR Technologies är ett Cleantech-bolag som med pyrolys om-

vandlar organiskt avfall till förnybara gaser och biokol.  

 

Under 2021 uppgick nettoomsättningen till cirka 10 miljoner kronor till en brut-

tomarginal om cirka 51 procent. EBITDA-marginalen var negativ. Under 2022 vän-

tas summa intäkter öka med cirka 70 procent. EBITDA- och vinstmarginal väntas 

bli negativa. (Källa: S&P Capital IQ). 

 

Värdering, referensgrupp 
 

  HQ 
Mcap 

(SEKm) 
CAGR, 

2021-2024 
μEBIT-marg., 
2022-2024 EV/Sales EV/EBIT PE 

          2022 2023 2022 2023 2022 2023 

Ørsted DK 481 398 -1% 35% 4,8x 5,0x 18,0x 26,2x 21,4x 37,4x 

Brookfield Renewable  BM 175 913 10% 46% 11,5x 10,9x 86,3x 70,8x NM NM 

Northland Power CA 74 995 5% 58% 7,7x 7,5x 18,5x 17,5x 27,3x 26,3x 

Capital Power CA 43 491 9% 57% 4,5x 4,4x 14,6x 15,2x 16,7x 19,0x 

Boralex Inc. CA 35 619 9% 74% 10,7x 10,5x 33,6x 28,1x 50,5x 50,6x 

Innergex Renewable Energy CA 30 323 12% 72% 10,0x 9,4x 27,2x 23,8x 51,6x 43,2x 

Voltalia FR 20 596 5% 51% 6,4x 5,4x 24,6x 17,2x NaN NaN 

Scatec NO 16 373 16% 69% 8,2x 6,8x 52,2x 13,6x NM 36,3x 

Albioma FR 16 579 7% 37% 4,4x 4,2x 20,1x 18,2x 24,5x 22,3x 

Advanced Soltech Sweden SE 769 28% 75% 8,1x 6,0x 21,5x 12,4x NM NM 

CHAR Technologies CA 193 153% -51% 9,9x 3,2x NM NM NM NM 

Median   30 323 9% 57% 8,1x 6,0x 23,1x 17,9x 25,9x 36,3x 

Average   81 477 23% 47% 7,8x 6,7x 31,7x 24,3x 32,0x 33,6x 

ZAZZ B (curr.)* SE 96 NaN -2% 8,2x 2,4x NM 34,7x NM 197,7x 

ZAZZ B (CSQ)* SE 347 NaN -2% 21,0x 6,3x NM 88,9x NM 488,5x 

          

*Carlsquare prognoser. Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser 
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Finansiell historik och Carlsquare prognoser 
Våra antaganden bygger på ett riskjusterat scenario där bolaget skalar upp sin anslutna kapa-

citet från dagens 1 MW till 19,4 MW vid utgången av 2031. Riskjusteringen avser avspegla osä-

kerhetsmoment som finansiering och tid. Utvecklingen i ansluten kapacitet under åren 2022-

2025 är baserat på befintliga licenser. Under 2022 räknar vi med riskjusterade intäkter på 13 

miljoner kronor växer snabbt till 45 miljoner kronor under 2023. Vi räknar med en bruttomarginal 

(efter kostnad inköp av biomassa eller bioolja) som stiger från 34 procent 2022 till 58 procent 

2031. Över samma period ökar EBITDA-marginalen minus 33 till 37 procent. 

 

Finansiell historik och prognoser 
Då bolaget startade sin verksamhet 2019 är den finansiella utvecklingen begrän-

sad. Det adderar givetvis en grad av osäkerhet till våra antaganden rörande både 

intäkter och kostnader.  I en ansats till att lägga intäktsprognoser har vi tagit fram 

ett scenario med antaganden kring; 

 

▪ Utveckling i ansluten kapacitet MW, biooljeanläggningar, 2022 till 2031 

▪ Årliga intäkter per nyansluten MW från försäljning av grön elektricitet 

▪ Årliga intäkter per nyansluten MW från försäljning av värme 

▪ Utveckling i ansluten kapacitet MW, biomassaanläggningar, 2022 till 2031 

▪ Årliga intäkter per nyansluten MW från försäljning av grön elektricitet 

▪ Årliga intäkter per nyansluten MW från försäljning av värme 

▪ Årliga intäkter per nyansluten MW från försäljning av biokol (endast bio-

massaanläggningar) 

 

Utveckling i ansluten kapacitet är riskjusterad. Det genom att applicera sannolik-

heter till att adderad kapacitet varje år faktiskt blir verklighet. Detta medför också 

att relaterade intäkter, kostnader och investeringsbehov också riskjusteras. Risk-

justeringen avser avspegla osäkerhet relaterad till bland annat finansiering, tomter, 

installation och optimering etcetera.   

 

Ansluten kapacitet, före och efter riskjustering 
Antagandena kring uppskalning av ansluten kapacitet under perioden 2022-2025 

är baserade på de tidigare nämnda etapper eller pipelines: 

 

▪ Pipeline 1: Totalt åtta MW, för vilka initiala investeringar eller delar av slutliga 

investeringar tagits. Av dessa totalt åtta MW avser sju 1MW biooljeanlägg-

ningar och en 1MW biomassaanläggning. 

▪ Pipeline 2: Tre licenser för tre 1MW biooljeanläggningar för vilka förhandlingar 

om finansiering för initiala investeringar pågår. 

▪ Övrig pipeline: Fyra licenser för biomassaanläggningar (1MW) för vilka finan-

siering i dag är oklar.  

 

Pipeline 1 (8 MW) ansluts under 2023 
Vi har antagit att de sju biooljeanläggningar och en biomassaanläggning i Pipeline 

1 ansluts under 2023, före riskjustering med sannolikheter. Således, inkluderat den 
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befintliga 1MW biooljeanläggningen har bolaget nio 1MW energianläggningar an-

slutna vid utgången av 2023, åter före riskjustering. 

  

Pipeline 2 (3 MW) ansluts under första halvan av 2024 
Under första halvan av 2024 har vi antagit att de tre 1MW biooljeanläggningar för 

vilka förhandlar om finansiering pågår ansluts. Det innebär att bolaget vid ut-

gången av första hälften av 2024 har en biomassaanläggning plus 11 biooljean-

läggningar anslutna till elnätet – då åter före riskjustering.  

 

Övrig pipeline (4 MW) ansluts under första halvan av 2025 
Under första halvan av 2025 har vi antagit att bolaget kan ansluta tidigare nämnda 

Övrig pipeline (fyra 1 MW biomassaanläggningar). Nedan visas utveckling av anta-

gen ansluten kapacitet, åter före riskjusteringar.  

 

Antaganden total ansluten kapacitet (MW) före riskjustering, 2022-2024 
   

 

Avser slutet av perioden. Källa: Carlsquare prognoser 

 

Antaganden kring vidare uppskalning, 2026-2031 
Under åren 2026-2031 har vi antagit att ytterligare fyra anläggningar ansluts per år 

– två 1MW biooljeanläggningar och två 1MW biomassaanläggningar.  Det innebär 

att vi i vårt scenario antagit att bolaget har totalt 40MW ansluten kapacitet vid ut-

gången av 2031 – 23MW biooljeanläggningar plus 17MW biomassaanläggningar, 

före riskjusteringar.  

 

Antaganden total ansluten kapacitet (MW) före riskjustering, 2022-2031 
   

 

Avser slutet av perioden. Källa: Carlsquare prognoser 

 

Ansluten kapacitet efter riskjusteringar 
I tabell nedan visas antaganden för ansluten kapacitet före och efter riskjustering. 

Nedan följer en lista över våra riskjusteringar. Notera att dessa kommer att justeras 
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efter nyheter kring finansiering, eller andra väsentliga händelser som påverkar osä-

kerhetsfaktorer. 

 

▪ Vi har riskjusterat att biooljeanläggningarna i Pipeline ansluts under 2023 med 

en sannolikhet från 65 procent. Motsvarande för biomassaanläggningen är 55 

procent.  

▪ Vi har riskjusterat att Pipeline 2 ansluts under 2024 med en sannolikhet om 55 

procent.  

▪ Vi har riskjusterat att Övrig pipeline ansluts under 2025 med en sannolikhet om 

50 procent. 

▪ Vi har riskjusterat våra antaganden om vidare uppskalning av den anslutna ka-

paciteten, 2026-2031 med en med tiden fallande sannolikhet från 47 procent 

till 32 procent. 

 

Med de angivna riskjusteringarna utvecklas den anslutna kapaciteten från 1,0 MW 

vid utgången av 2022 till cirka 19,4 MW vid utgången av 2031. Före riskjustering 

var som tidigare nämnts motsvarande siffror 1,0 MW och 40,0 MW. 

 

Antagen ansluten kapacitet (MW) före och efter riskjustering 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ansluten kapacitet, SaP, före riskjust.                   

Kapacitet bioolja före riskjust. 1,00 8,00 11,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 

Kapacitet biomassa före riskjust. 0,00 1,00 1,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 

Summa kapacitet, före riskjust. 1,00 9,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00 

                      

Ansluten kapacitet, SaP, efter riskjust.                 

Sannolikhetsjust. adderad kapacitet, Bioolja - 65% 55% 50% 47% 44% 41% 38% 35% 32% 

Sum. ansluten kap. bioolja efter riskjust. 1,00 5,55 7,20 7,20 8,14 9,02 9,84 10,60 11,30 11,94 

Sannolikhetsjust. adderad kap., Biomassa - 55% 55% 50% 47% 44% 41% 38% 35% 32% 

Sum. kapacitet biomassa efter riskjust. 0,00 0,55 0,55 2,75 3,69 4,57 5,39 6,15 6,85 7,49 

Summa kapacitet efter riskjust. 1,00 6,10 7,75 9,95 11,83 13,59 15,23 16,75 18,15 19,43 

           

SaP = Slutet av perioden. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Riskjusterad total ansluten kapacitet (MW)  Ansluten kapacitet (MW), före och efter riskjust. 
 

 

  

 

Avser slutet av perioden. Källa: Carlsquare prognoser  Avser slutet av perioden. Källa: Carlsquare prognoser 

 

Antagna intäkter från biooljeanläggningar 

Försäljning av grön elektricitet 
Den befintliga biooljeanläggningen genererar intäkter från försäljning av grön elekt-

ricitet. Som tidigare nämnts räknar bolaget med årliga intäkter om 15 miljoner kro-

nor. De första intäkterna fakturerades i februari 2022. Vi är dock aningen konser-

vativa i detta skede och räknar med en normaliserad kapacitets- och 
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effektivitetsutnyttjande om 95 procent, vilket medför att de årliga intäkterna redu-

ceras till 14,3 miljoner kronor, före riskjustering.  

 

Samma antaganden gällande försäljning av grön elektricitet gäller även för de kom-

mande biooljeanläggningarna.  

 

Försäljning av värme till fjärrvärmenätet 
Till skillnad från den befintliga anläggningen räknar vi med att de kommande biool-

jeanläggningarna har ytterligare en intäktsström från försäljning av värme.   

 

Försäljning av värme till fjärrvärmenätet väntas av bolaget ge ett årligt intäktsflöde 

på upp mot 3,5 miljoner kronor vid full försäljning samt full effektivitets- och kapa-

citetsutnyttjande. Som nämnts räknar vi med att anläggningarna utnyttjar 95 pro-

cent av full effektivitets- och kapacitetsutnyttjande. Det medför en reducering av 

detta intäktsflöde till 3,2 miljoner kronor på årsbasis. 

 

I dag har bolaget inte något avtal för försäljning av värme/varmvatten. Dock ligger 

dessa i närheten av ett industriområde och diskussioner pågår. Mot bakgrund av 

detta räknar vi med att försäljning uppgår till 75 procent av den möjliga produkt-

ionsvolymen för adderad kapacitet under åren 2023. Dock räknar vi med att såld 

andel av den möjliga produktionsvolymen på den totala kapaciteten ökar till 100 

procent till år 2024 (och därefter).  

 

Summa riskjusterade intäkter från biooljeanläggningar 
Då den anslutna kapaciteten är riskjusterad är även intäkterna riskjusterade. Ne-

dan visas riskjusterad ansluten kapacitet och riskjusterade intäkter från biooljean-

läggningar. Som framgår ökar riskjusterade intäkterna från 13 miljoner kronor un-

der 2022 till 202 miljoner kronor vid utgången av 2031. 

 

Biooljeanläggningar, riskjusterad ansluten kapacitet (MW) och intäkter (MSEK) 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Riskjust. ansluten kapacitet 1,00 5,55 7,20 7,20 8,14 9,02 9,84 10,60 11,30 11,94 

Effektivitet och kapacitetsutnyttjande 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Andel av prod.kapacitet såld, el 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Riskjust. intäkter el 13 36 94 103 111 124 136 147 157 167 

Andel av prod.kapacitet såld, värme - 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Riskjust. intäkter värme 0 4 18 20 22 25 28 31 33 35 

Summa riskjust. intäkter 13,3 39 112 123 133 149 164 178 190 202 

Summa intäkter före riskjust. 13,3 53 170 190 212 247 282 317 353 388 

              

Källa: Carlsquare prognoser 

 

Antagna intäkter från biomassaanläggningar 

Försäljning av grön elektricitet 
Som tidigare nämnts räknar bolaget med årliga intäkter om 15 miljoner kronor från 

försäljning av grön elektricitet även för biomassaanläggningarna. Vi är dock åter 

aningen konservativa i detta skede och räknar med en normaliserad kapacitets- 

och effektivitetsutnyttjande om 95 procent. Det reducerar det årliga intäktsflödet 

från försäljning av elektricitet till 14,3 miljoner kronor. Samma antaganden gäl-

lande försäljning av grön elektricitet gäller samtliga kommande biomassaanlägg-

ningar.  

 

Den befintliga biooljeanläggningen 
genererar intäkter om upp till 15 
miljoner kronor per år från försälj-
ning av elektricitet till Hedno på ett 
20 årigt avtal. 
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Försäljning av värme till fjärrvärmenätet 
Liksom för biooljeanläggningarna väntar sig bolaget en årlig intäkt från försäljning 

av värme till fjärrvärmenätet om 3,5 miljoner kronor. Med antagandet att anlägg-

ningarna utnyttjar 95 procent av full effektivitets- och kapacitetsutnyttjande redu-

cering av detta intäktsflöde åter till 3,2 miljoner kronor på årsbasis. 

 

Avtal för försäljning av värme för biomassaanläggningar finns inte på plats. Dock 

kommer denna anläggning ligga i anslutning till biooljeanläggningarna. Således 

räknar vi med att försäljning uppgår till 75 procent under 2023. För att sedan öka 

till 100 procent till år 2024 (och därefter).  

 

Försäljning av biokol till jordbrukssektorn 
Försäljning av biokol med ett, enligt bolaget, årligt intäktsflöde på upp mot 15 mil-

joner kronor vid full försäljning samt full effektivitets- och kapacitetsutnyttjande. Vi 

räknar dock med att bolaget kan sälja biokol för 10 miljoner kronor på årsbasis per 

1MW biomassaanläggning. Dock bedömer vi att osäkerhet kring denna in-

täktskälla som förhållandevis hög då bolaget inte har avtal eller infrastruktur på 

plats för att sälja biokol. Mot bakgrund av detta räknar vi ändock med att försälj-

ning uppgår till 20 procent av den möjliga produktionsvolymen för adderad kapa-

citet under åren 2023. Andelen ökar sedan successivt till 100 procent till år 2031.  

 

Summa riskjusterade intäkter från biomassaanläggningar 
Nedan visas riskjusterad ansluten kapacitet och riskjusterade intäkter från biomas-

saanläggningar. Som framgår ökar riskjusterade intäkter från sex miljoner kronor 

under 2023 till 192 miljoner kronor vid utgången av 2031. 

 

Biomassaanläggningar, riskjusterad ansluten kapacitet (MW) och intäkter (MSEK) 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Riskjust. ansluten kapacitet 0,00 0,55 0,55 2,75 3,69 4,57 5,39 6,15 6,85 7,49 

Effektivitet och kapacitetsutnyttjande 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Andel av prod.kapacitet såld, elektricitet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Riskjust. intäkter elektricitet 0,0 4 8 30 44 57 70 81 91 101 

Andel av prod.kapacitet såld, värme - 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Riskjust. intäkter värme 0,0 1 2 7 10 13 16 19 21 24 

Andel av prod.kapacitet såld, biokol - 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Riskjust. intäkter biokol 0,0 1 2 8 15 23 32 43 55 67 

Summa riskjust. intäkter biomassa 0,0 6 11 45 69 94 118 143 168 192 

Summa intäkter före riskjust. 0,0 10 20 82 128 180 236 296 359 426 

             

Källa: Carlsquare prognoser 

 

Sammanställning intäktsantaganden 
Sammanfattningsvis, i vårt scenario ökar riskjusterad ansluten kapacitet från 1,0 

MW vid utgången av 2022 till cirka 19,4 MW vid utgången av prognosperiodens 

sista år, 2031. Våra antaganden renderar i riskjusterade intäkter under 2022 på 

13,3 miljoner kronor. Dessa ökar snabbt till 45 miljoner kronor under 2023. Fram 

till 2031 stiger de riskjusterade intäkterna till 394 miljoner kronor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Paris   Stockholm   

20 juli 2022 

Zazz Energy of Sweden AB   |   Initieringsanalys     

40 / 54 
 

Biomassaanläggningar, riskjusterad ansluten kapacitet (MW) och intäkter (MSEK) 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Riskjust. kapacitet, bioolja 1,00 5,55 7,20 7,20 8,14 9,02 9,84 10,60 11,30 11,94 

Riskjust. kapacitet, biomassa 0,00 0,55 0,55 2,75 3,69 4,57 5,39 6,15 6,85 7,49 

Summa riskjust. kapacitet (MW) 1,00 6,10 7,75 9,95 11,83 13,59 15,23 16,75 18,15 19,43 

Riskjust. intäkter elektricitet 13,3 40 102 133 155 181 205 228 249 268 

Riskjust. intäkter värme 0,0 4 20 27 33 39 44 50 55 59 

Riskjust. intäkter biokol 0,0 1 2 8 15 23 32 43 55 67 

Summa riskjust. intäkter (MSEK) 13,3 45 123 168 203 243 282 321 358 394 

Summa intäkter före riskjust. 13,3 63 191 272 340 428 519 613 712 814 

               

Källa: Carlsquare prognoser 

 

Nedan till höger visas intäktsantaganden fördelat på produkttyp. Som framgår har 

vi antagit att intäkter från försäljning av grön elektricitet är den absolut största in-

täktskällan. Vid utgången av 2031 är biokol den andra största intäktskällan.  

  

Totala intäkter (MSEK), efter riskjustering  Intäktsfördelning, efter riskjustering 
   

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 

Då bolagets intäkter är säkrade på långa kontrakt är det relevant att kolla på det 

belopp som bolaget kommer fakturera under de nästkommande 12 månaderna. 

Nedan visas de kontrakterade intäkter på årsbasis vid utgången av respektive år. 

Vid utgången av 2023 har bolaget årliga intäkter på 101 miljoner kronor efter risk-

justering. Före riskjustering är motsvarande siffra 150 miljoner kronor.  

 

Kontrakterade riskjusterade intäkter på årsbasis (MSEK) 
 

 

Avser periodens slut. Källa: S&P Capital IQ 

 

Som vi tidigare nämnt har vi inte inkluderat några intäkter från försäljning av an-

läggningar. Det då det i skrivande stund är fullt fokus på att utöka ansluten kapa-

citet i Grekland. 
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Effektiv organisation sätter fokus på bruttomarginal 

Total bruttomarginal för biooljeanläggningar på 50 procent 
Som vi tidigare varit inne på så räknar bolaget med en normaliserad bruttomarginal 

för sina bioljeanläggningar på mellan 40-45 procent, vid försäljning av elektricitet. 

Vi är konservativa i detta skede och modellerar således med en bruttomarginal på 

40 procent på elektricitet producerad i bolagets biooljeanläggningar. 

 

Givet att bolaget kan sälja värme adderas ett intäktsflöde som i sin tur inte adderar 

ytterligare behov av bioolja. Det medför i sin tur att den totala bruttomarginalen för 

biooljeanläggningarna ökar – i vårt riskjusterade scenario till 50 procent vid ut-

gången av 2031. 

 

Total bruttomarginal för biomassaanläggningar runt 66 procent. 
För biomassaanläggningarna räknar bolaget med en något lägre bruttomarginal, 

mellan 35-40 procent, vid försäljning av grön elektricitet. Åter är vi aningen försik-

tiga och modellerar således med en bruttomarginal på 35 procent på grön elektri-

citet producerad i bolagets biomassaanläggningar.  

 

Givet att bolaget kan addera intäktsflöden från försäljning av värme och biokol ökar 

bruttomarginalen – åter då tillverkning av dessa bioprodukter inte kräver inköp av 

mer biomassa. I vårt riskjusterade scenario stiger den totala bruttomarginalen för 

bolaget biomassaanläggningar till 66 procent. 

 

Sammantagen bruttomarginal strax under 60 procent 
Nedan visas det riskjusterade bruttoresultatet samt den sammantagna bruttomar-

ginalen. Som framgår räknar vi med ett bruttoresultat 2022 på fem miljoner kronor, 

motsvarande en bruttomarginal på cirka 34 procent. Bruttomarginalen stiger 2023 

till cirka 46 procent 2023 och förklaras bland annat av högre intäkter från försälj-

ning av värme. Vid utgången av prognosperioden, 2031, har vi antagit en bruttomar-

ginal på 58 procent då produktmixen utgörs till 68 procent av intäkter från elektri-

citet, 17 procent biokol och 15 procent värme. 

 

Bruttoresultat (MSEK) och marginal (%), efter riskjustering 
         

 

Källa: Carlsquare prognoser 

 

EBITDA-marginalen stiger mot 37 procent 
Som vi varit inne på tidigare har bolaget anlitat den externa partnern NAIS för att 

driva och underhålla den befintliga anläggningen. Avsikten är även att anlita NAIS 

för de kommande anläggningarna, bioolja som biomassa. Vi räknar med att denna 

utgift hamnar under Övriga externa kostnader. 
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▪ Vid produktion och försäljning av grön elektricitet har antagit att en normali-

serad kostnad för drift, service och underhåll motsvarar tio procent av det max-

imala värdet på såld elektricitet.  

▪ Vid produktion och försäljning av värme har vi antagit att den tillkommande 

kostnaden för drift, service och underhåll motsvarar cirka tio procent av det 

maximala intäktsflödet från försäljning av värme.  

▪ Vid produktion och försäljning av biokol har vi antagit att den tillkommande 

kostnaden för drift, service och underhåll motsvarar cirka 50 procent av in-

täktsflödet från försäljning av bio, då givet full försäljning och fullt kapacitets- 

och effektutnyttjande.  

Som nämnts är alla kostnader likt intäkter riskjusterade. Nedan visas den antagna 

kostnadsfördelningen. Som framgår är råvaror och förnödenheter genomgående 

den absolut största kostnadsposten. Den andra största kostnadsposten är i vårt 

scenario Övriga externa kostnader, som i huvudsak innefattar kostnader för drift, 

service och underhåll av bolagets anläggningar. Väl värt att notera är att Övriga 

externa kostnader successivt ökar sin andel av kostnadsbasen efter 2024. Det be-

ror på att intäktsflödena från värme och biokol ökar.  

 

Kostnadsfördelning, efter riskjustering 
 

 

Källa: Carlsquare prognoser 

 

Givet bolagets modell med att nyttja en extern partner för att driva anläggningar 

kan Zazz Energys organisation hållas kompakt. Vi räknar med den personal som 

bolaget anställer i huvudsak arbetar med administration och försäljning. Därför be-

dömer vi att skalbarheten är mycket god. 

 

I vårt scenario levererar Zazz Energy ett riskjusterat EBITDA-resultat på minus fyra 

miljoner kronor 2022. Bolaget redovisar dock ett positivt riskjusterat EBITDA-resul-

tat under 2023 på cirka sju miljoner kronor motsvarande en EBITDA-marginal på 

15 procent. Över tid räknar vi med att EBITDA-marginalen stiger till 37 procent vid 

utgången av 2031.  

 

Marginalantagandet vid 2031 kan jämföras med referensgruppen vars median-

värde för förväntad EBITDA-marginal 2022 är 57 procent. Referensgruppen inklu-

derar företag verksamma inom elproduktion från biobränslen men också sol och 

vind. Det gör att referensgruppens bruttomarginal blir högre. Det förklarar också 

skillnaden i antagen långsiktig marginal för Zazz Energy jämfört med referensgrup-

pen. 
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EBITDA-resultat (MSEK) och marginal (%), efter riskjustering 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Antagen rörelsemarginal runt 31 procent 
Vi räknar med att bolaget tar upp anläggningarna i balansräkningen till inköpspris 

som sedan skrivs av linjärt på 20 år. Givet inköpspris på 25 miljoner kronor är den 

årliga avskrivningen per år och anläggning 1,25 miljoner kronor. Efter riskjuste-

ringar medför vårt scenario att av- och nedskrivningar över tid är bolagets tredje 

största kostnadspost. Denna post är dock som bekant inte kassaflödespåver-

kande. 

 

Nedan visas våra antaganden för riskjusterat rörelseresultat och rörelsemarginal. 

I vårt scenario landar rörelseresultatet 2022 på cirka minus fem miljoner kronor. 

Under 2023 landar rörelseresultatet på cirka tre miljoner kronor, motsvarande en 

rörelsemarginal på cirka sju procent. Över tid stiger rörelsemarginalen till 31 pro-

cent. Det kan jämföras med referensgruppen vars medianvärde för förväntad rö-

relsemarginal 2022 är 26 procent. 

 

EBIT-resultat (MSEK) och marginal (%), efter riskjustering 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Fördelaktig finansiering skapar bra vinstpotential 

Finansiering Pipeline 1 och Pipeline 2 
Intäkter från de kommande anläggningarna är avhängande på att bolaget får finan-

siering. Som nämnts består Pipeline 1 av en biomassa- och sju biooljeanläggningar 

och denna är sannolikt fullt finansierad. Vi har antagit att den totala investeringen 

för att få upp sju biooljeanläggningar i drift är 175 miljoner kronor (7 x 25 miljoner 

kronor). Efter initiala investeringar har vi antagit att investeringsbehovet för Pipe-

line 1 är 35 miljoner kronor varav; 
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▪ 13,5 miljoner kronor för biomassaanläggningen. 

▪ 157,5 miljoner kronor för biooljeanläggningen. 

 

I vårt scenario har vi antagit att TO2 med första inlösentillfälle i augusti finansierar 

den största delen av kvarvarande investering i biomassaanläggningen. För att fi-

nansiera resterande del av Pipeline 1 och Pipeline 2 räknar vi med att kan nyttja 

hela lånet från FRA.M på 260 miljoner kronor. Det är som extern part svårt att veta 

vilka villkor som det rör sig om. Våra antaganden specificeras nedan: 

 

▪ Lån på drygt 182 miljoner kronor (före riskjustering) tas upp i tredje kvartalet 

2022. I modellen är lånet riskjusterat med samma sannolikheter som för att 

anläggningarna kommer på plats. Efter denna justering är lånebeloppet på 118 

miljoner kronor.  

▪ Lån på 78 miljoner kronor (före riskjustering) tas upp i första kvartalet 2024. I 

modellen är lånet riskjusterat med samma sannolikheter som för att anlägg-

ningarna kommer på plats. Efter denna justering är lånebeloppet på 43 miljo-

ner kronor.  

▪ Årliga räntan uppgår till fördelaktiga EURIBOR3M + två procent. Rak amorte-

ring av lånet över 20 år. Första året amorteringsfritt. 

 

Nedan visas räntekostnader och amortering för det totala riskjusterade lånebelop-

pet om 118+43 miljoner kronor.  

 

Lån FRA.M, antagen räntekostn. och amortering 
(MSEK), efter riskjustering 

 Riskjusterad kapitalstruktur, (skuld dividerat med skul-
der plus eget kapital) 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

I det riskjusterade scenariot är kapitalstrukturen i genomsnitt under 2022-2025 

nära i linje med referensgruppen. Dock kan nyemission ändå krävas för att stärka 

upp balansräkningen i ett icke riskjusterat scenario.  

 

Efter finansnetto räknar vi med att bolaget levererar ett riskjusterat resultat före 

skatt på minus åtta miljoner kronor under 2022. Resultat före skatt ökar i vårt sce-

nario till en miljon kronor 2023. Vid utgången av 2031 är marginalen 30,7 procent. 

Se graf på nästkommande sida.  

 

Bolag i referensgruppen väntas ett medianvärde för EBT-marginal på 12 procent. 

Med andra ord räknar vi med klart fördelaktiga finansieringsvillkor för Zazz Energy 

som leder till bra lönsamhetspotential, då även på resultaträkningens sista rad. 
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Resultat före skatt (MSEK), efter riskjustering 
         

 

Källa: Carlsquare prognoser 

 

Förmånlig finansiering, nyckel till lönsamhet på sista raden 
Antaget en skattesats på 20,6 procent räknar vi med ett riskjusterat resultat efter 

skatt på minus åtta miljoner kronor. 2023 ökar resultat efter skatt till cirka en miljon 

kronor. Vinstmarginalen efter skatt är antagen till 24 procent under 2021. Referens-

gruppen ligger på ett medianvärde rörande förväntad vinstmarginal på tio procent 

2022. 

 

Vinst per aktie 2022 uppgår i vårt scenario till minus 0,29 kronor. Motsvarande 

2023 är 0,02 kronor. Se grafer nedan. 

 

Resultat efter skatt (MSEK), efter riskjustering  Vinst per aktie (kronor), efter riskjustering 
   

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  SaP = Slutet av perioden. Källa: Carlsquare prognoser 

 

Kassaflöde och utdelning 
Utöver antaganden av lånefinansiering har bolaget som tidigare nämnts en serie 

av utestående teckningsoptioner (då utöver incitamentsprogrammet). I vårt scena-

rio har vi antagit att: 

 

▪ Likvid från TO1 nyttjas för att betala av kortfristiga skulder.  

▪ Kortfristigt lån i juni 2022 används för initiala investeringar. 

▪ Riktad emission juli 2022 används för att betala kortfristig skuld och initiala 

investeringar. 

▪ Kassan stärks med 22,5 miljoner kronor efter relaterade kostnader i december 

2022 från kvarvarande TO2. Används för att finansiera den första biomassa-

anläggningen 

▪ Kassan stärks med 14,6 miljoner kronor efter relaterade kostnader i december 

2023 från kvarvarande TO3.  
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Kassaflöde (MSEK), efter riskjustering 
   

 

Källa: Carlsquare prognoser 

 

På kvartalsbasis, efter riskjustering 
Nedan till vänster visas antagna intäkter under första till det fjärde kvartalet 2022. 

Under det andra kvartalet räknar vi med intäkter till 3,6 miljoner kronor med en full 

månad av fakturerade intäkter och 95 procentigt kapacitetsutnyttjande  

 

Intäkter, bruttores. (MSEK) och marginal (%), kvartal  EBITDA, EBT (MSEK) och EBITDA-marginal (%) 
         

 

  

 

 Riskjusterade siffror. Källa: Carlsquare prognoser  Riskjusterade siffror. Källa: Carlsquare prognoser 

 

Som framgår av den högra grafen ovan räknar vi med negativt riskjusterat resultat 

på EBITDA-nivå under årets resterande kvartal innevarande år. Riskjusterat break-

even (1,1 miljoner kronor) på EBITDA-nivå nås under andra kvartalet 2023 med risk-

justerade intäkter på 6,7 miljoner kronor. 
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Värdering 
Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering i ett genomsnitt beräknas ett 

motiverat värde per aktie till 7,5 kronor för de kommande 6 månaderna. Vår värdering motsvarar 

en EV/Sales-multipel 2023 på 6,3x. Referensgruppen medianvärde för EV/Sales 2023 är 6,0x. 

Besked om att beställningar av nya anläggningar är en tydlig värdedrivare som ökar på sanno-

likheterna att bolagets kommande anläggningar börjar genera intäkter i linje med våra antagan-

den.  
 

Motiverat värde inom ett intervall 

Pressad aktie med bra uppsida 
Vi har kombinerat en DCF-modell med en multipelvärderingsmodell för att beräkna 

ett motiverat värde per aktie. Vår DCF-värdering resulterar i ett värde per aktie mel-

lan 9,2-9,5 kronor per aktie. Vår multipelvärdering på (EV/Sales 2023) ger ett värde 

per aktie på 5,8 kronor per aktie. Genom att kombinera det lägsta värdet i DCF-

modellen med multipelvärderingen i ett genomsnitt beräknar vi ett motiverat värde 

per aktie på 7,5 kronor för de kommande 6-12 månaderna. Vårt motiverade värde 

per aktie i basscenariot motsvarar en bra potentiell uppsida till den senast betalda 

aktiekursen på hela 147 procent. Tillväxtscenariot bygger på en snabb uppskalning 

av ansluten kapacitet. Lönsamhetstillväxten, då även på sista raden, baseras på 

flera intäktsben, bra skalbarhet i affärsmodellen och på fördelaktiga finansierings-

villkor. 

 

Motiverat värde (kr/aktie), basscenario   Motiverat värde inom ett intervall (kr/aktie) 
 

    

Multipelvärdering, EV/Sales 2023 5,8 

DCV-värdering 9,2 

Värde per aktie 7,5 

Möjlig upp-/nedsida 147% 

Utestående aktier, efter full finansiering och utspädning 46,2 

Aktievärde 347 

Kassa (senast rapp.) 0 

Skulder (senast rapp.) -3 

Nuvärde, kassa från nyemissioner 70 

EV 280 

    

   

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 

Motiverat värde per aktie (SEK), tre scenarion  Visualiering EV, bascenario (MSEK) 
   

  

    

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 
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En rimlighetsbedömning, basscenariot 
Vårt motiverade värde i basscenariot motsvarar de implicita multiplarna nedan. 

Som framgår är EV/Sales 2023 6,3x. Vår referensgrupp bestående energiprodu-

center handlas för närvarande till en median EV/Sales-multipel 2023 på 6,0x.  

 

Implicita värderingsmultiplar, basscenario 
 

  2022P 2023P 2024P 2025P 

EV/Sales 21,0x 6,3x 2,3x 1,7x 

EV/EBITDA NM 41,0x 7,3x 5,2x 

EV/EBIT NM 88,9x 9,3x 6,6x 

Median ref.grupp, EV/Sales 8,1x 6,0x     

Median ref.grupp, EV/EBIT 23,1x 17,9x     

Nuvarande, ZAZZ B, EV/Sales 8,2x 2,4x     

Nuvarande, ZAZZ B, EV/EBIT NM 34,7x     

            

Källa: Carlsquare prognoser 

 

DCF värdering 
Genom att diskontera det antagna framtida kassaflödet till dess nuvärde i en DCF-

modell med en diskonteringsränta på 11,9 procent beräknas ett motiverat värde till 

9,2 kronor per aktie för de kommande 6-12 månaderna. 

 

DCF-värdering, basscenario 
 

DCF-värdering        Disk.ränta              Antaganden          

PV(UFCF) -16,4   Riskfri ränta 1,4%   CAGR, 2021-2031 45,7% 

PV(TV) 374   Marknadsriskprem. 6,7%   EBITDA-margin, 2031 37,1% 

Enterprise value 358   Storleksprem. 4,1%   EBIT-margin, 2031 31,4% 

Nettoskuld (31-Dec) -2,8   Beta 1,2x   Tax rate 20,6% 

Aktievärde 355   Förväntad avkastning EK 14,3%       

PV(kapital, nyemissioner) 69,8         Implicita multiplar 

Aktievärde efter finansiering 425,1   Ränta, just. för skatt 2,4%   EV/Sales, 2022 26,9x 

Utestående aktier 35,0   Belåning 20,0%   EV/Sales, 2023 8,0x 

Nya aktier 11,1   WACC 11,9%   EV/EBITDA, 2022 NM 

Utestående aktier efter finansiering och utspädning 46,2         EV/EBITDA 2023 52,4x 

Värde per aktie före finansiering och utspädning 10,1   Bolagsspecifik prem. 0,0%   EV/EBIT 2022 NM 

Värde per aktie efter finansiering och utspädning 9,2   Diskonteringsränta 11,9%   EV/EBIT, 2023 113,6x 

          

Källa: Carlsquare prognoser 

 

Nedan till vänster visas en känslighetsanalys med variablerna diskonteringsränta 

och antagen tillväxttakt för beräkning av slutvärdet. 

 

Känslighetsanalys (kr/aktie)  Känslighetsanalys med exit-multipel (kr/aktie) 
 

 Column2 Column3      Column5 

  2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 

9,9%  12,1   13,8   16,0   19,1  

10,9%  10,0   11,2   12,7   14,8  

11,9%  8,3   9,2   10,3   11,7  

12,9%  7,0   7,6   8,5   9,5  

13,9%  5,9   6,4   7,0   7,8  

         

  

   Column2 Column3      Column5 

  11,6x (35%) 13,4x (25%) 15,2x (15%) 17,0x (5%) 

9,9%  9,1   10,3   11,5   12,7  

10,9%  8,7   9,9   11,0   12,2  

11,9%  8,4   9,5   10,6   11,7  

12,9%  8,0   9,1   10,2   11,2  

13,9%  7,7   8,7   9,8   10,8  

  

Diskonteringsränta på Y-axeln och tillväxt i evighet på X-axeln. 
Källa: Carlsquare prognoser 

 Diskonteringsränta på Y-axeln och exitmultipel på X-axeln. 
(XX%) = rabatt som tillämpas på referensgruppens medianvärde för EV/EBIT. 
Källa: Carlsquare prognoser 

 

Till höger visas en andra känslighetsanalys för värderingen baserad på en DCF-

modell med en exit-multipel som metod för att beräkna evighetsvärdet. Vi tagit re-

ferensgruppens medianvärde för EBIT-multiplikatorn 2023, rabatterat multipeln 

med 25 procent och applicerat på det antagna EBIT-resultatet år 2025. Detta värde 
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diskonteras sedan till sitt nuvärde och utgör evighetsvärdet i DCF-modellen. Som 

framgår renderar denna modell ett motiverat värde per aktie på 9,5 kronor. 

 

Multipelvärdering 
Nedan följer multipelvärderingar baserat på referensgruppens medianvärde för 

EV/Sales 2023. Som framgår har vi rabatterat multipelns medianvärde med 25 pro-

cent för att avspegla osäkerhet. Genom denna metod beräknas ett värde per aktie 

till 5,8 kronor.  

 

Multipelvärdering medianvärde EV/Sales 2023, basscenario 
 

  HQ 
Mcap 

(MSEK) 
CAGR, 2021-

2023 
μEBIT-marg., 2021-

2023 
EV/Sales, 

2023 

Ørsted A/S DK 481 398 -1% 35% 5,0x 

Brookfield Renewable Partners L.P. BM 175 913 10% 46% 10,9x 

Northland Power Inc. CA 74 995 5% 58% 7,5x 

Capital Power Corporation CA 43 491 9% 57% 4,4x 

Boralex Inc. CA 35 619 9% 74% 10,5x 

Innergex Renewable Energy Inc. CA 30 323 12% 72% 9,4x 

Voltalia SA FR 20 596 5% 51% 5,4x 

Scatec ASA NO 16 373 16% 69% 6,8x 

Albioma FR 16 579 7% 37% 4,2x 

Advanced Soltech Sweden AB (publ) SE 769 28% 75% 6,0x 

CHAR Technologies Ltd. CA 193 153% -51% 3,2x 

Median   30 323 9% 57% 6,0x 

Genomsnitt   81 477 23% 47% 6,7x 

            

Rabatt på median 25%         

Använd EV/Sales-multipel 4,5x         

Förväntad EBIT, 2023 44,7         

Enterprise value 201,5         

Kassa -2,8         

Kassa från nyemissioner 69,8         

Aktievärde efter finansiering, MSEK 268,5         

Utestående aktier efter finansiering och utspädning, milj. 46,2         

Värde per aktie efter finansiering och utspädning, kr 5,8         

                 

Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser 

 

Värderingsintervall 
I Bull- och Bear-scenariot har vi använt vår DCF-modell (evighetskapitalisering) 

men utvecklat alternativa kurvor för tillväxt och lönsamhet. I ett mer optimistiskt 

Bull-scenario modellerar vi en riskjusterad CAGR, 2022-2031, på 50 procent (bas 

46 procent) och en EBITDA-marginal 2031 på 42 procent (bas 37 procent). I Bull-

scenariot beräknas ett värde per aktie med vår DCF-modell till 16,9 kronor.  

 

I ett mer defensivt Bear-scenario modellerar vi en CAGR, 2022-2031, på 37 procent 

och en EBITDA-marginal 2031 på 30 procent. I Bear-scenariot beräknas ett värde 

per aktie med vår DCF-modell till 3,0 kronor. 

 

Den antagna utvecklingen för nettoomsättning och EBITDA-marginal i de tre scen-

ariona visas nedan. 
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Nettoomsättning (MDKK), tre scenarion  EBIT-marginal, tre scenarion 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Nyckeltal och räkenskaper 
 
Nyckeltal (SEK) 
 

 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 

Per aktie             

EPS -0,29 0,02 0,46 0,67 0,90 1,14 

DPS 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

BVPS 1,5 1,6 2,1 2,8 3,7 4,9 

TVBPS 0,3 3,0 3,7 4,6 5,3 5,9 

Värdering (nuvarande) 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 

P/E -11,5x 118,9x 4,5x 3,1x 2,3x 1,8x 

P/B 8,3x 1,6x 1,3x 1,0x 0,7x 0,6x 

EV/Sales 8,2x 8,2x 8,2x 8,2x 8,2x 8,2x 

EV/EBITDA NM NM NM NM NM NM 

EV/EBIT NM NM NM NM NM NM 

Övrigt 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 

Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

FCF yield -31% -119% -14% -11% 4% 19% 

     
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Resultaträkning (MSEK), kvartalsbasis 
 

 Kv1, 22 Kv2, 22P Kv3, 22P Kv4, 22P Kv1, 23P Kv2, 23P Kv3, 23P Kv4, 23P 

Nettoomsättning 2,4 3,6 3,6 3,6 4,0 6,7 12,9 21,1 

Bruttomarginal 0,1 1,4 1,4 1,4 1,6 2,9 6,0 10,0 

EBITDA -3,0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,8 0,1 2,2 5,3 

EBIT -3,1 -0,7 -0,7 -0,7 -1,1 -0,4 1,1 3,6 

EBT -3,9 -0,8 -1,9 -1,9 -1,7 -1,0 0,5 3,0 

Resultat efter skatt -3,9 -0,8 -1,9 -1,9 -1,7 -1,0 0,5 3,0 

Vinst per aktie -0,15 -0,03 -0,06 -0,05 -0,04 -0,02 0,01 0,07 

Wachstum Kv1, 22 Kv2, 22P Kv3, 22P Kv4, 22P Kv1, 23P Kv2, 23P Kv3, 23P Kv4, 23P 

Nettoomsättning ''       67% 87% 263% 492% 

Bruttoresultat '       1830% 106% 323% 603% 

EBITDA '       73% 121% 492% 1043% 

EBIT ''       65% 41% 262% 634% 

EBT '       56% -23% 126% 254% 

Resultat efter skatt ''       56% -23% 126% 254% 

Margen Kv1, 22 Kv2, 22P Kv3, 22P Kv4, 22P Kv1, 23P Kv2, 23P Kv3, 23P Kv4, 23P 

Bruttomarginal 4% 40% 40% 40% 41% 44% 47% 48% 

EBITDA-marginal -123% -16% -16% -16% -20% 2% 17% 25% 

EBIT-marginal -131% -19% -19% -19% -28% -6% 8% 17% 

EBT-margina -162% -23% -54% -54% -43% -15% 4% 14% 

Vinstmarginal -162% -23% -54% -54% -43% -15% 4% 14% 

     

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Resultaträkning (MSEK), årsbasis 
 

  2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 

Nettoomsättning 0 13 45 123 168 203 243 282 321 358 394 

Summa intäkter 0 13 45 123 168 203 243 282 321 358 394 

Råvaror & förnödenh. -1 -9 -24 -61 -81 -95 -112 -127 -141 -154 -166 

Bruttomarginal -1 5 21 62 87 107 131 156 180 204 228 

Rörelsekostnader -4 -9 -14 -24 -33 -39 -47 -55 -64 -73 -82 

EBITDA -4 -4 7 39 54 69 85 101 116 131 146 

Av- och nedskriv. 0 0 -4 -8 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 

EBIT -4 -5 3 30 43 56 69 83 97 110 124 

Finansnetto 0 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

EBT -5 -8 1 27 39 52 66 80 94 108 121 

Skatt 0 0 0 -6 -8 -11 -14 -17 -19 -22 -25 

Årets resultat -5 -8 1 21 31 42 53 64 75 86 96 

Vinster per aktie (kr) -0,06 -0,29 0,02 0,46 0,67 0,90 1,14 1,38 1,62 1,85 2,08 

Aktier, SaP 26,1 41,0 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

Aktier, Genomsnitt 13,1 33,6 43,6 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

Tillväxt 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 

Nettoomsättning  NaN 236% 176% 36% 21% 20% 16% 14% 12% 10% 

Bruttomarginal  930% 351% 201% 40% 23% 22% 18% 16% 14% 12% 

EBITDA  0% 254% 465% 40% 28% 23% 19% 16% 13% 11% 

EBIT  -11% 164% 855% 42% 31% 25% 20% 16% 14% 12% 

EBT  -83% 110% 3239% 45% 34% 27% 21% 17% 14% 12% 

Årets resultat  -83% 110% 2551% 45% 34% 27% 21% 17% 14% 12% 

Vinster per aktie (kr)  -401% 105% 2917% 45% 34% 27% 21% 17% 14% 12% 

Marginaler 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 

Bruttomarginal NaN 34% 46% 50% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 

EBITDA-marginal NaN -33% 15% 31% 32% 34% 35% 36% 36% 37% 37% 

EBIT-marginal NaN -37% 7% 24% 25% 27% 29% 30% 30% 31% 31% 

EBT-marginal NaN -63% 2% 22% 23% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 

Vinstmarginal NaN -63% 2% 17% 19% 21% 22% 23% 23% 24% 24% 

  
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Balansräkning (MSEK) 
 

  2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 

Immaterialla tillg. 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Materialla tillg. 0 8 134 167 206 240 269 293 311 325 335 

Övriga anläggningstillg. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Summa anläggningstillg 12 35 161 194 233 267 295 319 338 352 361 

Inventarier 0 0 0 0 1 2 2 3 5 6 7 

Kundfordringar 1 2 11 17 23 27 32 37 42 46 51 

Kassa 8 158 22 43 50 45 56 83 125 184 258 

Summa omsättningstillg. 8 159 33 60 74 74 90 123 172 236 315 

Summa tillgångar 20 194 194 254 306 340 386 442 510 588 676 

Aktiekapital 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summa EK 12 60 75 96 131 173 225 289 364 450 546 

Långfristiga skulder 0 118 115 150 165 156 146 137 127 117 108 

Summa långfristiga skulder 0 118 115 150 165 156 146 137 127 117 108 

Leverantörsskulder 0 1 4 7 9 11 13 15 17 18 20 

Övriga kortfrist. Skuld. 8 16 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Upplupna kost. och förutbet. intäkter 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Summa kortfristiga skulder 8 16 5 7 10 12 14 16 18 20 22 

Summa skulder 8 135 119 157 175 168 160 153 145 138 130 

Summa EK + skulder 20 194 194 254 306 340 386 442 510 588 676 

Likviditet 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 

Current ratio 1 10 7 8 7 6 6 8 9 12 14 

Cash ratio 1 10 5 6 5 4 4 5 7 9 12 

Belåning 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 

Net debt(-)/Net cash(+) 8 23 -97 -114 -125 -122 -104 -69 -19 47 129 

Net debt/EBITDA NM NM -14,2x -3,0x -2,3x -1,8x -1,2x -0,7x -0,2x NM NM 

Net debt/Equity NM NM 1,3x 1,2x 1,0x 0,7x 0,5x 0,2x 0,1x NM NM 

Equity/Total Assets 58% 31% 39% 38% 43% 51% 58% 65% 71% 77% 81% 

Effektivitet 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 

ROA -23% -4% 0% 8% 10% 12% 14% 14% 15% 15% 14% 

ROE -40% -14% 1% 22% 24% 24% 23% 22% 21% 19% 18% 

ROIC -110% -24% 2% 14% 17% 19% 21% 24% 26% 28% 30% 

           
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde (MSEK) 
 

   2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 

KF löpandeverksamh. -10 4 30 42 55 68 81 94 107 119 

Delta rörelsekap. 1 -5 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -4 -4 

FL löpande verk. efter rörelsekap. -10 0 26 38 52 64 78 90 103 115 

KF investeringsverksamhet -24 -130 -41 -50 -47 -44 -41 -38 -35 -32 

KF finansieringsverksamhet 184 -5 35 19 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Kassaflöde 150 -135 21 7 -5 11 27 43 58 74 

Valuatadiff. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kassa BaP 8 158 22 0 0 0 0 0 0 0 

Kassa SaP 158 22 43 50 45 56 83 125 184 258 

                      

Nyckeltal 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 

KF löpande verksamh./nettoomsätt. NaN -4% 59% 31% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 

KF löpande verksamh./tillgångar -49% 0% 14% 15% 17% 19% 20% 20% 20% 20% 

     

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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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 rekom-
mendation 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. Investe-
ringar 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 tolkas i United Sta-
tes Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juri-
diska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra 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. Analyserna 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 värdesätter säkerställan-
det av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Markus Augustsson, Fredrik Nilsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 


