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Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e -0.98 -1.2 -18.6%

EPS, just 22e -1.21 -1.21 0.0%

EPS, just 23e -1.21 -1.2 -0.6%

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 13.1m

Market cap 157

Nettoskuld (49)

EV 108

Free Float 96.87%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 66.8(k)

 
Prognos (SEK)

 
20e 21e 22e 23e

 
Sales,m 1 2 3 3

Sales Growth (52.2)% 91.2% 20.0% 8.9%

EBITDA, m (12.2) (12.2) (15.2) (15.2)

EBIT, m (12.6) (12.8) (15.8) (15.9)

EPS, adj (1.00) (0.98) (1.21) (1.21)

EPS Growth NM% NM% NM% NM%

Equity/Share 5.4 4.6 3.4 2.2

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal (1,068.6)% (568.0)% (584.7)% (539.5)%

ROE (%) (18.1)% (21.2)% (35.5)% (55.5)%

ROCE (17.3)% (20.4)% (33.8)% (51.3)%

EV/Sales 91.79x 48.01x 40.01x 36.74x

EV/EBITDA (8.8)x (8.9)x (7.1)x (7.1)x

EV/EBIT (8.6)x (8.5)x (6.8)x (6.8)x

P/E, adj (12.0)x (12.3)x (9.9)x (9.9)x

P/Equity 2.2x 2.6x 3.5x 5.5x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (2.3)% (3.9)% (5.0)% (5.6)%

Net Debt/EBITDA 5.1g 4.0g 1.9g 0.4g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 15.00 - 16.00
  
Current price 12.00

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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Q3

Insplorions nettoomsättning i Q3'21 uppgick till 0,55 mkr (0,5) och EBIT till −1,1 mkr (−2,4), i linje med vår
förväntan. Den minskade förlusten bedömer vi härstammar från en engångseDekt. Kvartalsrapporter är inte
det viktigaste för Insplorion i nuläget, utan det är den långsiktiga utvecklingen. Den centrala frågan är om
Insplorions teknik kan börja integreras i konsumentprodukter.

Vätgasprototyp till årsskiftet

Efter kvartalets utgång har Insplorion slutfört en aDär inom vätgas med the European Institute for Energy
Research. Insplorions bedömning är att samarbetet kommer att leda till produktutveckling av intresse för
bolaget. Insplorion beräknar fortsatt att de kommer att ha en färdig kommersiell prototyp till årsskiftet.
Vidare har fordonskunden i Tyskland lagt en order på 0,5 mkr efter deras utvärderingsprojekt.

Nytt motiverat värde

Vi höjer vår diskonteringsränta till 15 % (11) då vi anser att det bättre reFekterar den höga risken i aktien.
Vidare sänker vi estimaten något för kommande år, särskilt inom luftsensorer. Sammantaget resulterar det i
nytt motiverat värde på 15–16 kr. Vi räknar fortsatt med en ordentligt accelererad tillväxt först år 2026. För
en mer utförlig genomgång av våra estimat, se vår analys från 2021-05-24.
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Investment Case

Tillämpning batterier
Insplorions batterisensor har en stor potential för energieDektivisering och lägre kostnader. Detta segment
har i vår mening störst kommersiell uppsida. Genom att öka noggrannheten i mätningen av hur pass
laddat ett batteri faktiskt är kan batteriet laddas närmare maxgränsen, men även med större tillförlitlighet
användas närmare urladdat läge, och på så sätt ge mer energi. Det innebär även en längre livslängd för
batteriet. Energitillgängligheten i ett litiumjonbatteri ökade i en undersökning med 50 % medan den möjliga
laddningsgraden ökade med 23 %, med resultatet att kostnaden för ett batteripack kan minska med 38 %.
Ligger de kommersialiserbara värdena i närheten av dessa nivåer så har Insplorion sannolikt mycket goda
chanser att sälja produkten, t.ex. genom att licensiera ut teknologin till biltillverkare. Den globala marknaden
för batterier uppgår i dagsläget till ca USD 80 mdr och väntas växa med ca 6–7 % framöver, enligt olika
branschbedömare. Till stor del drivs detta av bilbranschen, där dagens ca 5 miljoner elbilar bedöms vara
omkring 100 miljoner vid slutet av 20-talet. Den globala marknaden väntas uppgå till USD 135 mdr år 2027,
vilket illustrerar en stor potential.

Tillämpning vätgas
Insplorion hävdar att deras sensor är snabbast i världen på att detektera läckage för vätgas. Givet hur viktigt
det är att snabbt komma åt läckage för vätgas, då det medför en explosionsrisk, bör tekniken vara av stort
värde för kunden. Fordon är en uppenbar slutmarknad, som även bedöms växa kraftigt framöver. En annan
marknad, som är särskilt viktig i Sverige, är stålindustrin. HYBRIT-initiativet, som är ett samarbete mellan
SSAB, LKAB och Vattenfall, syftar till att utreda möjligheterna att göra stålindustrin fossilfri. Tanken är
att kunna demonstrera en fullskalig produktion i drift 2025. Principen går ut på att byta ut kol och koks
i en masugn mot en direkt reduktionsprocess baserad på vätgas, i sin tur producerad med grön energi.
Malmbaserad stålproduktion står för ca 70 % av världens stålproduktion. Stålindustrin globalt omsätter ca
USD 2 500 mdr per år, vilket innebär att stora värden och potentiella konkurrensfördelar står på spel när
industrin ska hitta eDektiva lösningar. Vätgas kan också användas för att uppnå en stabilare energiförsörjning
från förnybar energi. T.ex. har Japan för att stabilisera den Fuktuerande energiförsörjningen från förnybara
källor i Fukushima byggt den största produktionsanläggningen för grön vätgas i världen.

Bolags pro1l

Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Tekniken bygger
på sensorer som mäter förändring i material på molekylär nivå. Sensorerna är idag förbrukningschip
i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare världen över som efterfrågar dessa Nnkänsliga
mätegenskaper. De har dock även visat sig vara till nytta inom två ytterligare applikationer: 1) som en länk
mellan battericeller och batteriets styrsystem för optimerat batteriutnyttjande och 2) som gassensorer för
övervakning av t.ex. kvävedioxidhalter i städer eller vätgas i industriella processer.

Motiverat värde

Motiverat värde idag uppgår till 15–16 kr per aktie. Detta baseras på en DCF med prognosperiod fram till år
2030 och en WACC om 15%. Vi estimerar att försäljningen 2021–2030 kommer att fördelas enligt följande:
5 % vätgas, 44 % batterier lagring, 42 % batterier elbil, 2 % batterier konsumentprodukter, 2 % luftmätare
och 4 % mätinstrument.
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Eftersom Insplorion licensierar ut sin teknik räknar vi med att marginalerna kan bli mycket höga. Runt 2029
estimerar vi EBITDA-marginaler om 48 % för att därefter stabiliseras kring 45 %. Estimaten är givetvis relativt
osäkra då de förutsätter en lyckad kommersialisering och de baseras på en försäljning långt fram i tiden.

Riskerna för Insplorion framgent är många. Dels är det osäkert om Insplorions teknik framgångsrikt kan
integreras i bilbatterier i kommersiell produktion. En annan risk är konkurrerande teknologier. Värt att
notera är dock den stora kundnytta Insplorion har kunnat visa i tester. Risken är hög, men även potentialen.

Vid en känslighetsanalys så blir motiverat värde följande: Wacc 11% 22-24 kr per aktie, Wacc 13% 17-19 kr
och WACC 15% 15-16 kr.
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Resultaträkning

Kassa2öde
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Balansräkning

Känslighetsanalys
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veriNerade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i Nnansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera Nnansiella instrument såsom till exempel kassaFödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassiNceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiNceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaFöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaFöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassiNceringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en IntressekonFiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonFikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonFikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett Nnansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas aDärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade Nnansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se
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