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2,80

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

30,3 1 mån (%) 12,0

Nettoskuld (MSEK) 6,5 3 mån (%) 14,8

Enterprise Value (MSEK) 36,8 12 mån (%) -61,1

Soliditet (%) 48,8 YTD (%) -75,7

Antal aktier f. utsp. (m) 10,8 52-V Högst 11,5

Antal aktier e. utsp. (m) 10,8 52-V Lägst 0,8

Free Float (%) 45,7 Kortnamn AQER

2010A 2011A 2012E 2013E

Omsättning (m) 54,1 48,6 47,0 48,4

EBITDA (m) -3,9 -7,0 -2,8 -0,2

EBIT (m) -4,4 -7,4 -2,9 -0,7

EBT (m) -4,5 -7,7 -3,4 -0,8

EPS (just.) -1,94 -4,40 -0,43 -0,08

DPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) -28,8 -10,2 -3,4 3,0

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) -8,1 -15,2 -6,1 -1,4

2010A 2011A 2012E 2013E

P/E (x) neg. neg. neg. neg.

P/BV (x) 1,1 1,7 1,9 2,0

EV/Omsättning (x) 0,4 0,4 0,8 0,8

EV/EBITDA (x) neg. neg. neg. neg.

EV/EBIT (x) neg. neg. neg. neg.

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Netfonds ASA 23,5% 0,347 23,5%

Eddaconsult AB 19,7% 0,196 19,7%

Ancoria Insurance 11,9% 0 11,9%

Avanza Pension 7,7% 0 7,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Göran E. Larsson 4Q-rapport

VD Manne K.A. Koerfer

CFO Mårten Wanning

•    Svagt kvartal

•    Ökad orderstock

•    Uppjusterat estimat för 2012
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Svagt kvartal. Nettoomsättningen minskade under det tredje

kvartalet och uppgick till 7,3 MSEK (10,0) vilket även var

under vårt omsättningsestimat på 9,5 MSEK. Även på

rullande 12 månader backade omsättningen jämfört med förra

kvartalet. Minskningen är en konsekvens av att bolaget har

dragit ner på antal tjänster i samband med

besparingsprogramet som genomfördes under sommaren.

Därmed minskade omkostnaderna vilket bidragit till att

rörelseresultatet inte minskat i lika stor utsträckning som

omsättningen. Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK

(-1,3) vilket dock fortfarande var under vårt estimat. 

Ökad orderstock. Under det tredje kvartalet har bolaget

mottagit ett antal mindre order, framför allt av

industridatorer. Däremot har orderstorleken och antal order

vuxit markant under oktober. Den största är från ett ledande

amerikanskt försvarsbolag, som har tecknat ett första

seriekontrakt värt 24 MSEK varav en startorder på 5 MSEK

nu har erhållits och det övriga 19 MSEK erhålls under Q4.

Leveranserna sker löpande och kommer att vara avslutade

under H1 2013. Affären är resultatet av det lyckade

utvecklingsarbetet som inleddes i augusti 2012. Under

oktober har bolaget även tecknat avtal att leverera elektronik

till nya fartygskonsoler till den italienska marinen samt en

tilläggsbeställning från det indiska försvaret.

Uppjusterat estimat för 2012. Vi höjer både omsättnings-

och rörelseestimaten för 2012 med anledning av den starka

orderboken under oktober. Marknadsbilden uppvisar en

oförändrad efterfrågan på de produkter som Aqeri utvecklar

och tillverkar. Dock ökar de tekniska kraven på

applikationen, där vikt, batteritid och prestanda blir allt mer

avgörande. Aqeri fokuserar på att bearbeta systemhus och

partnerskap inom ramen för stora upphandlingsprojekt på ett

fåtal marknader. Dessa förväntas resultera i affärer med större

volymer och bättre marginaler.

Aqeri (tidigare PCQT) levererar stryktålig dator- och

kommunikationsutrustning för extrema miljöer. Bolaget noterades på

First North 2005. Bland Aqeris kunder finns stora internationella

bolag som TetraPak, ABB, Volvo och Ericsson.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, SIS ägarservice

0

2

4

6

8

10

12

14

2011-12-05 2012-02-29 2012-05-29 2012-08-23 2012-11-15
AQER OMXSPI (ombaserad)



REMIUM REVIEW         

 

                                  Remium Nordic AB                                                                                                                                                                  2 

1Q11A 2Q11A 3Q11A 4Q11A 1Q12A 2Q12A 3Q12A 4Q12E 2009A 2010A 2011A 2012E 2013E 2014E

Omsättning 14,4 17,5 10,0 6,7 7,7 6,6 7,3 25,4 76,0 54,1 48,6 47,0 48,4 53,2

KSV -8,0 -11,6 -6,4 -5,1 -4,8 -4,4 -4,6 -15,2 -34,2 -30,5 -31,1 -29,0 -28,5 -31,4

Bruttoresultat 6,4 5,9 3,6 1,6 2,9 2,2 2,7 10,1 41,8 23,6 17,5 17,9 19,8 21,8

Övriga kostnader -8,0 -4,6 -4,9 -7,0 -5,4 -5,8 -4,2 -5,3 -36,2 -27,5 -24,5 -20,7 -20,0 -19,6

EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA -1,6 1,3 -1,3 -5,4 -2,5 -3,6 -1,5 4,8 5,6 -3,9 -7,0 -2,8 -0,2 2,2

Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -4,1 -0,5 -0,4 -0,1 -0,5 -0,5

EBIT -1,7 1,2 -1,4 -5,5 -2,5 -3,6 -1,5 4,7 1,5 -4,4 -7,4 -2,9 -0,7 1,8

Finansnetto -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,6 -0,2 -0,2

EBT -1,8 1,2 -1,4 -5,7 -2,6 -3,8 -1,7 4,7 1,3 -4,5 -7,7 -3,4 -0,8 1,6

Skatt 0,5 -0,3 0,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,1 1,1 0,0 -1,2 0,0 -0,4

Nettoresultat -1,3 0,9 -1,0 -6,3 -2,6 -3,8 -1,7 3,5 0,2 -3,4 -7,7 -4,6 -0,8 1,2

EPS f. utsp. (SEK) -0,74 0,51 -0,57 -3,60 -1,48 -0,36 -0,16 0,32 0,11 -1,94 -4,40 -0,43 -0,08 0,11

EPS e. utsp. (SEK) -0,74 0,51 -0,57 -3,60 -1,48 -0,36 -0,16 0,32 0,11 -1,94 -4,40 -0,43 -0,08 0,11

Omsättningstillväxt Q/Q -16,3% 21,5% -42,9% -33,0% 14,9% -14,3% 10,6% 247,5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 9,9% 40,0% -11,5% -61,0% -46,5% -62,3% -27,0% 278,6% 0,7% -28,8% -10,2% -3,4% 3,0% 10,0%

Bruttomarginal 44,4% 33,7% 36,0% 23,9% 37,7% 33,3% 37,0% 40,0% 55,0% 43,6% 36,0% 38,2% 41,0% 41,0%

EBITDA marginal -11,1% 7,4% -13,0% -80,6% -32,5% -54,5% -20,5% 19,1% 7,4% -7,2% -14,4% -5,9% -0,4% 4,2%

EBIT marginal -11,8% 6,9% -14,0% -82,1% -32,5% -54,5% -20,5% 18,6% 2,0% -8,1% -15,2% -6,1% -1,4% 3,3%

EBT marginal -12,5% 6,9% -14,0% -85,1% -33,8% -57,6% -23,3% 18,4% 1,7% -8,3% -15,8% -7,3% -1,7% 3,0%

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012E 2013E 2014E SEK 2009A 2010A 2011A 2012E 2013E 2014E

Kassaflöde från rörelsen 4,60 -4,00 -7,30 -4,73 -0,38 1,63 EPS 0,11 -1,94 -4,40 -0,43 -0,08 0,11

Förändring rörelsekapital 12,90 2,00 7,60 -1,28 1,02 2,56 Just. EPS 0,11 -1,94 -4,40 -0,43 -0,08 0,11

Kassaflöde löpande verksamheten 17,50 -2,00 0,30 -5,91 0,64 4,19 BVPS 12,81 11,14 6,74 1,47 1,39 1,49

Kassaflöde investeringar -0,10 -0,20 0,00 -0,25 -0,48 -0,53 CEPS 9,79 -1,14 0,17 -0,55 0,06 0,39

Fritt kassaflöde 17,40 -2,20 0,30 -6,17 0,15 3,65 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten -1,80 -0,80 -0,60 9,00 3,00 0,00 ROE 1% -17% -65% -29% -6% 7%

Nettokassaflöde 15,60 -3,00 -0,30 2,83 3,15 3,65 Just. ROE 1% -17% -65% -29% -6% 7%

Soliditet 60% 64% 51% 45% 49% 48%

AKTIESTRUKTUR

2009A 2010A 2011A 2012E 2013E 2014E

4 4 4 4 4 4 Antal A-aktier (m) -

3 0 0 3 6 10 Antal B-aktier (m) 10,8

38 31 23 35 31 33 Totalt antal aktier (m) 10,8 +46(8) 564 737 30

23 20 12 16 15 16 www.aqeri.se

-2 0 0 4 4 0

42 33 16 38 23 24

AQERI HOLDING
RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Eget kapital

Nettoskuld

Rörelsekapital

DISCLAIMER - Viktig information

Detta dokument är framställt av Remium Nordic AB (”Remium”) för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Innehållet har

grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Remium kan dock inte garantera sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser.

Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter

av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investerare uppmanas att komplettera med

ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna review.

Placeringar i finansiella 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.

Remium har utarbetat interna regler (policies och instruktioner) för etiska riktlinjer samt för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra

intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationerna mellan olika avdelningar. Remium har vidare

utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och certified advisor, och kan genomföra analyser på uppdrag

av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukten review. Läsaren av denna review kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för

utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen. Remium tillhandahåller, för närvarande, två

företagstjänster till företaget Aqeri, dels likviditetsgaranti dels Introduce, för vilka Remium uppbär ekonomisk kompensation. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger

normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i denna review. 

Remium har tillstånd att driva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

MSEK

Immateriella tillgångar Domnarvsgatan 7               

163 53 SpångaLikvida medel

Totala tillgångar

 


