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Sammanfattning
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NORTHERN CAPSEK

Sektor Finans & Fastighet

Bransch Investmentbolag

Marknad
Nordic Growth Market, NGM 

Nordic SME

VD Henrik Jerner

Aktiekurs 1,32 SEK

Börsvärde 27 MSEK*

Free float 80%**

Senaste rapport Q2/2022 | 17 augusti 2022

Följande rapport Q3/2022 | 23 november 2022

Hemsida www.capsek.se

Datum 2022-09-13

AVKASTNING 3M 12M

CAPS -30 % -63 %

Nyckeldata

(MSEK) 2020 2021 Q1-Q2/2022

Substansvärde 

(per aktie)*
9,02 3,44 2,09

Resultat 1,0 -23,4 -12,7

Soliditet (%) 98,8 98,6 98,0

Antal portföljbolag 5 9 15

Källa: Northern CapSek & Stockpicker
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Ägardata per 2022-06-30 (Källa: CapSek Q2/2022 & Holdings)

Observera att apportemissionen till följd av förvärvet av NTF-portföljen inte är inkluderad

Ägare Antal aktier Kapital Röster Land Verifierat

Nordic Tech Fund Group AB 1 250 702 11,5 % 11,5 % Sverige 2022-06-30

Avanza Pension 1 219 952 11,2 % 11,2 % Sverige 2022-06-30

Jonas Sjöberg 908 177 8,3 % 8,3 % Sverige 2022-06-30

Lennart Bergström 846 805 7,8 % 7,8 % Sverige 2022-06-30

Swedbank Försäkring 798 976 7,3 % 7,3 % Sverige 2022-06-30

* Antal aktier inkl. apportemission

**Källa: Holdings 2022-09-13

* Substansvärde enligt CapSeks definition per periodslut

Fortfarande svårt marknadsklimat

Det har milt sagt varit ett utmanande år 2022 för bolag som 

befinner sig i start-up- och uppskalningsfas. Det svåra 

marknadsklimatet fortsatte även under Q2 och inte minst 

Northern CapSek Ventures, som investerar i svenska 

techbolag i tidig fas, har fått uppleva detta då aktien har 

tappat över 50% i år. Värt att notera är ändå att aktien har 

återhämtat sig något sedan bottennoteringen i inledningen 

av juli.

Antal portföljbolag uppgår nu till 15

Trots den rådande marknadsoron, har CapSek haft ett 

intensivt år och under Q2 fullbordades förvärvet av Nordic 

Tech Funds portföljbolag. Genom förvärvet adderar CapSek 

sex nya techbolag till sin portfölj samt utökar sitt innehav i 

fyra befintliga positioner.

Detta innebär att portföljsammansättningen ändrar och 

genom investmentbolaget från Göteborg får man nu 

exponering mot 15 intressanta techbolag, med skalbara 

affärsmodeller, som är verksamma inom allt från Medtech 

till Gaming. Av dessa är fyra innehav noterade, medan 

resterande 11 är onoterade.

Värderas lägre än substansvärdet

Substansvärdet (enligt CapSeks definition) uppgick per den 

30 juni till 2,09 SEK per aktie, vilket kan sättas i relation till 

den nuvarande aktiekursen på 1,32 SEK. En del av de 

noterade innehaven har dock utvecklats svagt sedan 

periodslut den 30 juni. 

Efter ett svårt marknadsklimat med drastiska 

nedvärderingar av portföljbolagen, ser Stockpicker flera 

faktorer som talar för en god avkastningspotential de 

närmaste åren. Kommande finansieringsrundor kan gott ske 

till högre värderingar än dagens samtidigt som ett antal 

innehav befinner sig i skeden där värden kan synliggöras 

redan inom en snar framtid. 
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Kommentar Q2/2022
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Nedvärderingar av innehav totalt 

5 MSEK i Q2/2022

CapSek utvärderar emission av 

preferensaktier för att kunna stödja 

portföljbolagen i deras expansion och 

kunna investera i nya intressanta bolag

Förvärvet av Nordic Tech Funds 

portföljbolag fullbordat
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Investeringsbolaget CapSek presenterade sin Q2-rapport 

onsdagen den 17 augusti. Nedan följer en kort 

genomgång av resultaten och viktiga händelser från 

april-juni i år. 

Händelserikt kvartal

Q2/2022 var ett händelserikt kvartal för Northern CapSek 

Ventures. Under kvartalet förvärvades Nordic Tech Funds 

aktier i 10 portföljbolag, vilket betalades med CapSek-

aktier. Förvärvet innebär att CapSek utökar sin portfölj 

med sex nya techbolag och ökar sitt innehav i fyra 

befintliga positioner. Köpeskillingen uppgick till 20,1 

MSEK och antalet aktier stiger till ca 20,5 miljoner när 

apportemissionen beaktas.

Nedvärderingar

Marknadsklimatet för techbolag i tidigt skede har varit 

tufft under år 2022 och detta fortsatte även under Q2. 

För CapSeks del innebar det nedvärderingar av 

innehaven på 5,0 MSEK under det andra kvartalet. 

Snittnedgången för de noterade innehaven var 14,3% 

(-1,2 MSEK), medan motsvarande siffra för de onoterade 

portföljbolagen uppgick till 16,3% (-3,9 MSEK). 

VD Henrik Jerner påpekade dock att jämförbara 

benchmarks för noterade bolag har tappat ca 30% under 

Q2, vilket berättar något om det svaga marknads-

klimatet för noterade- och onoterade techbolag i tidig 

fas. Substansvärdet (enligt CapSeks definition) uppgick 

den sista juni till 2,09 SEK per aktie (Q1/2022: 2,95 SEK).

Preferensaktier

För att säkerställa deltagande i kommande 

finansieringsrundor för befintliga bolag och möjliggöra 

investeringar i nya portföljbolag, beslutade CapSek 

under Q2 att införa preferensaktier som nytt aktieslag. 

Efter utgången av det andra kvartalet, genomförde 

bolaget en djupare analys där det framkom att CapSeks 

kapitalbehov uppgår till ca 25 MSEK. 

Tidsplanen för emissionen av preferensaktier är inte 

fastställd än, men planeras till september eller oktober. 

Mer om den planerade emissionen av preferensaktier 

kan man läsa om senare i denna analys.
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Investeringscase

De illikvida innehaven gör 

det svårt att utvärdera 

värdeskapandet över en kort tid

Intressant mix av techbolag 

Som ett relativt litet investmentbolag med fokus på 

teknologiföretag i start-up- och scale-up-fas, har 

Northern CapSek befunnit mitt i stormens öga under år 

2022 och aktiekursen har rasat med över 50%.

Den långsiktiga ägaren kan dock glädja sig åt att den 

underliggande trenden i flera innehav pekar åt rätt håll. 

Stort fokus riktas till exempel på hållbar energi och 

energieffektivisering samt digitalisering av olika 

branscher. Eftersom CapSek fortfarande bygger upp sin 

investeringsportfölj och främst agerar på köpsidan 

gynnas de, allt annat lika, av de lägre värderingarna vi 

ser på marknaden just nu.  

Hög investeringsvolym

Förvärvet av Nordic Tech Funds (NTF) portfölj på 10 

bolag fullbordades i slutet av juni i år, vilket resulterade 

i att CapSek utökade sitt innehav i fyra befintliga bolag 

och adderade sex nya techbolag till portföljen. Bolaget 

består således idag av en tech-tung VC-portfölj på 15 

bolag, där en del av innehaven är i start-up-fas, medan 

andra redan nått uppskalningsfas. För att säkerställa 

att CapSek kan stödja befintliga bolag i deras 

expansion samt investera i nya portföljbolag, 

undersöker bolaget för närvarande förutsättningarna 

för att genomföra en emission av preferensaktier. Det 

uppskattade kapitalbehovet förväntas uppgå till ca 25 

MSEK.

Sedan de första investeringarna i juni 2018 har 

avkastningen för innehaven varit negativ och långt ifrån 

tillfredsställande. CapSek har dock ett uttalat mål om 

att nå en avkastning på 20% årligen satt över en 

femårsperiod. Eftersom innehaven är illikvida och man 

tar positioner i bolag i ett tidigt skede, dröjer det länge 

innan man kan utvärdera värdeskapandet på ett 

rättvist sätt. 

Exponering mot onoterade techbolag

Genom CapSek får man en unik exponering mot fyra 

noterade- och 11 onoterade svenska techbolag i tidig 

fas. Tanken är att CapSek på sikt ska bygga upp en 

portfölj på 20-25 portföljbolag, där merparten av 

bolagen är onoterade. Mer information om bolagets 

innehav, strategi och investeringsmodell hittar man via 

Stockpickers tidigare analyser på vår hemsida.

En tech-tung VC-portfölj som 

lämpar sig för den riskvillige
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Förvärv

Förvärvsprocessen gällande Nordic Tech Funds portfölj 

fullbordades i slutet av juni. CapSek adderar sex nya 

techbolag till sin portfölj och utökar sina positioner i 

fyra befintliga innehav.

Köpeskilling 20,1 MSEK

Den totala köpeskillingen uppgick till 20,1 MSEK. Av det 

totala beloppet investerades 18,9 MSEK i aktier i 

portföljbolagen, vilket motsvarar NAV-värdet per den 

sista mars i år. 

Det resterande beloppet på 1,2 MSEK är förvärvs-

goodwill och kommer att skrivas av under en period på 

fem år. Premien som CapSek betalade för Nordic Tech 

Funds portföljbolag landade därmed på ca 6,6%.

Antalet aktier ökar

Genom förvärvet emitteras totalt ca 9,5 miljoner nya 

CapSek-aktier. Det innebär att antalet aktier i CapSek 

uppgår till ca 20,5 miljoner efter förvärvet av Nordic 

Tech Funds portföljbolag. Aktiekapitalet ökar således 

från ca 10,9 MSEK till 20,5 MSEK.

Sex nya techbolag

CapSek har totalt 15 bolag i portföljen efter det 

slutförda portföljförvärvet. Nya bolag som adderas till 

portföljen är Zesec, Klash, Talkamatic, E-GO E-Sports, 

AI Medical och Validicity. Samtliga nya portföljbolag är 

onoterade förutom Zesec, som är noterat på NGM 

Nordic SME sedan år 2021. Totalt uppgår CapSeks 

investeringar i de nya portföljbolagen till 10,7 MSEK.

Utöver de nya bolagen, innebär förvärvet av Nordic 

Tech Funds portföljbolag även att man utökar sina 

positioner i fyra befintliga innehav. Framförallt Itatake 

blir ett betydligt större innehav, där CapSek efter nya 

investeringen på 5,6 MSEK i portföljförvärvet ökar den 

totala ägarandelen till närmare 10%. 

Övriga investeringar i portföljförvärvet i befintliga bolag 

är Appspotr 0,4 MSEK, Hoodin 2,0 MSEK och PubQ 0,2 

MSEK. 

Antal aktier i CapSek 

ökar till ca 20,5 miljoner

Efter förvärvet uppgår 

antalet portföljbolag till 15

CapSek investerade 18,9 

MSEK i portföljbolagen
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Nya portföljbolag 1/2

Förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj fullbordades i 

slutet av juni. Nedan följer en kort genomgång av de 

nya portföljbolagen som CapSek adderat till sin portfölj.

Zesec (ägarandel ca 4%)

Genom förvärvet adderar CapSek ytterligare ett noterat 

innehav till sin VC-portfölj. Zesecs affärsidé är väldigt 

simpel, de förenklar vardagen genom att tillhandahålla 

digitala nycklar. Med hjälp av deras lösning kan man 

låsa och öppna dörrar via sin smartphone, vilket 

innebär att man varken behöver vara på plats eller bära 

med sig fysiska nycklar eller brickor. Bolaget har skapat 

en digital integrationsplattform som är kompatibel med 

marknadens digitala lås.

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME sedan år 2021 

och har vid tidpunkt för denna analys ett börsvärde på 

knappa 40 MSEK. Under januari-mars uppgick 

nettoomsättningen till 0,3 MSEK och rörelseresultatet 

till -7,1 MSEK. 

Per den sista mars hade man över 60 återförsäljare 

(främst låssmeder) runtom i Sverige och bolaget 

befinner sig i uppskalningsfas, vilket innebär att vi 

gärna vill se att omsättningen och antalet återförsäljare 

stiger i rask takt. CapSeks investering uppgår till ca 1,7 

MSEK och ägarandelen till 4%.

Klash (ägarandel ca 27%)

Det onoterade innehavet Klash erbjuder en plattform 

där man kan granska och hantera mediafiler för aktörer 

inom produktion av film och dataspel. I Klash moln-

baserade plattformslösning kan man sköta allt från 

datahantering och videosamarbeten till att ge feedback 

till övriga i teamet. Applikationen går att testa gratis, 

men ifall man vill ha fler funktioner och är i behov av ett 

större lagringsutrymme betalar man en månadskostnad 

på 9,99 EUR eller 15,99 EUR.

CapSek investering uppgår till ca 4,5 MSEK och man 

äger knappa 27% av bolaget. Även Klash befinner sig 

enligt CapSek i scale-up-fas. 

Bolaget erbjuder digitala 

nycklar som är tillgängliga

direkt i smartphonen

Klash ett av CapSeks större 

innehav efter portföljförvärvet

Zesec nytt innehav som 

noterades på NGM Nordic SME 

år 2021
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Nya portföljbolag 2/2

Talkamatic (ägarandel ca 6%)

Ett annat onoterat innehav som CapSek adderar till sin 

portfölj genom förvärvet är Talkamatic. Investeringen 

uppgår till ca 2,1 MSEK och ägarandelen är omkring 6%. 

Talkamatic erbjuder en avancerad teknikplattform i 

gränsområdet mellan AI (Artificiell Intelligens) och 

forskning om mänsklig dialog. Detta möjliggör att 

datorer kan lära sig och anpassa sig efter hur 

människor kommunicerar.

Bolaget har sin bas i Göteborg och har redan idag 

partners som Volvo, Polestar och Ericsson. Även 

Talkamatic beskrivs som ett bolag i scale-up-fas av 

CapSek.

E-GOGO E-Sports (ägarandel ca 3%)

Onoterade E-GOGO driver en plattform där användare 

enkelt kan följa sina lag inom e-sport via mobilen eller 

PC. Som användare av plattformen kan man ta del av 

kommande matcher och event, hålla koll på sina 

favoritlag eller rent av streama matcherna live. CapSeks 

investering uppgår till ca 0,5 MSEK och man äger runt 

3% av bolaget. Bolaget befinner sig fortfarande i start-

up-fas, det vill säga pre-revenue. 

AI Medical Technology (ägarandel ca 6%)

AIM utvecklar en teknik för att känna igen elakartade 

hudförändringar. Detta möjliggör snabba och mer 

träffsäkra diagnoser av hudcancer. Vid diagnostisering 

använder sig bolaget av AI, där verktyget har tränats 

på hundratusentalsbilder för att känna igen elakartade 

hudförändringar. CapSeks investering uppgår till ca 1,5 

MSEK och ägarandelen ligger på omkring 6%.  

Validicity Sweden (ägarandel ca 3%)

CapSeks investering i Validicity uppgår till ca 0,4 MSEK 

och ägarandelen är 3%. Bolaget har tagit fram 

egendesignade behållare, som kombineras med 

blockchainteknologi, för att garantera säker spårbarhet 

för anti-doping inom idrott och hästsport.

Idén bakom bolaget är att bygga en mjukvara som 

garanterar en säker kedja av dopingtester, vilket 

blockkedjeteknologin möjliggör. Validicity befinner sig 

fortfarande i pre-revenue-fas.

E-GOGO driver en plattform 

för E-sportentusiaster

AIM tillhandahåller en teknik för 

igenkänning av hudförändringar

Talkamatic erbjuder en 

teknikplattform i gränsområdet 

mellan AI och forskning om 

mänsklig dialog

Validicity bygger en mjukvara som 

garanterar en säker kedja av 

dopingtester
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Portföljsammansättning

Efter förvärvet av Nordic Tech Funds aktier i 10 

portföljbolag, uppgår CapSeks innehav till 15. 

Fyra noterade- och 11 onoterade bolag

I den högra tabellen framgår ägande och 

marknadsvärde för de noterade innehaven 

enskilt för sig samt de onoterade innehavens 

siffror sammanslagna. Siffrorna är hämtade från 

CapSeks Q2-rapport och den utgående balansen 

uppgick totalt till 30,4 MSEK vid periodslut den 

30 juni. Vid utgången av Q2 hade de onoterade 

innehaven ett marknadsvärde som uppgår till 

66% av totalen.

Från tabellen nedan framgår en del nyckeldata 

om samtliga 15 portföljbolag samt hur mycket 

CapSek investerat i dem sedan år 2019. Som 

tidigare nämnts, hittas mer information om de 

äldre innehaven via Stockpickers hemsida i 

tidigare analyser.

(MSEK)
Ägarandel

06/2022

Marknadsvärde

06/2022

Portföljandel

06/2022

Appspotr* 7,34 % 2,6 8,5 %

Hoodin 17,54 % 4,9 16,0 %

Bricknode 

Holding
1,86 % 1,5 4,8 %

Zesec of 

Sweden
4,21 % 1,3 4,4 %

Övriga 

innehav
20,1 66,2 %

Totalt 30,4 100 %

Källa: CapSek Q2-rapport

(MSEK) Segment Noterade Ägarandel Omsättning

(2021)

Investerat

Itatake Gaming X 10% 5,7 6,6

Klash SaaS | Media X 27% - 4,5

Hoodin SaaS | Media ✓ 18% 1,2 7,7

PubQ SaaS | Fintech X 10% 5,8 2,9

Noda Intelligent Systems SaaS | AI X 8%
8,5

(2020)
2,1

Talkamatic AI | ML X 6% 3,1 2,1

Arkimera Robotics SaaS | ML X 6% 4,2 2,0

Appspotr SaaS | Low Code ✓ 7% 5,5 8,5

Zesec IoT ✓ 4% 2,5 1,7

Glase Fintech SaaS | Fintech X 4% - 1,5

AI Medical Technology AI | Medtech X 6% 3,3 1,5

Bricknode SaaS ✓ 2% 15,4 4,0

Tölve SaaS | CRM-system X 2% 1,9 0,6

E-Go E-Sports E-Sport X 3% - 0,5

Validicity Blockchain X 3%
0,6 

(2020)
0,4

Källa: Stockpicker, CapSek, Allabolag.se
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Ekonomi 1/2

Källa: CapSek & Stockpicker

Likvida medel

Per den sista december år 2021 hade CapSek likvida 

medel på 7,4 MSEK och i det andra kvartalet uppgick 

motsvarande siffra vid periodslut till 3,7 MSEK. 

Utöver mindre kortfristiga skulder är bolaget 

skuldfritt, men CapSek är i behov av kapital för att 

kunna fortsätta stöda portföljbolagen som fortfarande 

befinner sig i start-up- och scale-up-fas samt 

investera i nya intressanta bolag.

Analys visar kapitalbehov på ca 25 MSEK

I syfte att kunna stödja innehavens fortsatta 

expansion och investera i nya portföljbolag, 

utvärderar CapSek möjligheten att genomföra en 

emission av preferensaktier.

Efter en extra bolagsstämma i juni beslutades att 

införa preferensaktier som nytt aktieslag. CapSek 

planerar nu en kontant nyemission på ca 25 MSEK, 

där ca 14,7 miljoner aktier emitteras till kursen 1,7 

SEK. Nyemissionen lär bli en företrädesemission av 

preferensaktier med tillhörande teckningsoptioner.

Preferensaktien ger 7% årlig utdelningsrätt under åren 

2023-2028 ifall möjlighet finns och stämman beslutar 

så. Innehavare kan lösa in preferensaktier fr.o.m. år 

2025 och erhålla teckningsoptioner i utbyte. 

Teckningsoptionerna ger då en skyldighet att teckna 

stamaktier till en rabatt på kursen på stamaktien i 

samband med det aktuella årets bokslutskommuniké. 

Rabatten är 20% år 2025, 25% år 2026, 30% år 2027, 

35% år 2028, 40% år 2029 och 45% år 2030. Mer 

information om tidsplanen och villkoren i den 

planerade emissionen hittar man via CapSeks 

hemsida.

Rörelsens kostnader

Om vi bortser från värdeförändringar i innehaven, 

består CapSeks kostnader främst av personal-

kostnader, externa kostnader samt av- och ned-

skrivningar. 

Under räkenskapsåret 2021 uppgick dessa till 7,7 

MSEK, medan de under de inledande sex månaderna 

av år 2022 var 4,4 MSEK. 

Flerårsöversikt

(TSEK) 2019 2020 2021 H1/2022

Nettoomsättning 219 102 132 45

Resultat efter 

finansiella poster
1 231 1 044 -23 395 -12 771

Balansomslutning 

(vid periodslut)
30 699 42 194 38 091 44 593

Soliditet (%) 94,7 98,8 98,6 98,0

Tidsplanen för emission av 

preferensaktier planeras till 

september eller oktober i år
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Ekonomi 2/2

Substansvärde

Enligt Q2-rapporten uppgick substansvärdet per aktie 

till 2,09 SEK den 30 juni. CapSek definierar substans-

värdet som summan av marknadsvärdet på till-

gångarna (inkl. goodwill) minus skulderna. 

När det gäller de noterade innehaven utgår man från 

rapportdagens aktiekurs, men hur de onoterade 

innehaven värderas är aningen mer komplicerat. 

CapSek meddelade i samband med Q2-rapporten att 

man följer IFRS och ett regelverk med riktlinjer för 

marknadsvärdering som heter IPEV (International 

Private Equity and Venture Capital Valuation). Utöver 

senaste emissionskurs beaktar man således även en rad 

andra parametrar (t.ex. peers värdering). 

Portföljbolagens värdering

Om vi utgår ifrån hur portföljbolagen har utvecklats 

sedan periodslut den 30 juni, så har både Appspotr och 

Hoodin tappat över 30%, medan Bricknode är ned ca 

14% i skrivande stund. Det nya noterade innehavet Zesec 

kan däremot stoltsera med en uppgång på ca 6%. 

Investeringar

Av Q2-rapporten framgår att CapSek i år investerat ca 

18,9 MSEK i 11 av de sammanlagt 15 portföljbolagen 

(inkl. förvärvet av aktier i NTF:s portföljbolag). Totalt 

har investeringsbolaget från Göteborg nu investerat ca 

46,6 MSEK sedan början av år 2019. Tyvärr har flera av 

de större investeringarna (t.ex. Appspotr, Hoodin och 

Bricknode) inte utvecklats enligt förväntan sedan initial 

investering, vilket även återspeglas i respektive bolags 

marknadsvärde. 

Eftersom innehaven är illikvida och CapSek tar 

positioner i bolagen i ett tidigt skede, tar det dock länge 

innan värdeskapandet kan utvärderas på ett rättvist 

sätt. Portföljbolagen är små och affärsmodellerna 

skalbara. Det kan således ske förändringar relativt 

snabbt ifall ett innehav lyckas nå ”kritisk massa” eller 

det blir aktuellt med uppköp.

Total orealiserad nedvärdering 

under Q2 uppgick till 5,0 MSEK

Totala investeringar uppgår

till 46,6 MSEK sedan år 2019

Substansvärdet per den 30 juni 

uppgick till 2,09 SEK per aktie
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Potential 1/5

Som tidigare nämnts, är värdering av onoterade innehav 

ingen enkel uppgift. Bolagen befinner sig i tidig fas och 

många av bolagen är fortfarande pre-revenue, vilket 

innebär att man primärt måste utgå ifrån produkten-

eller tjänsten och dess potential. CapSeks innehav är 

dock i väldigt olika skeden och flera innehav har redan 

nått scale-up-fas, där man utöver produkten även kan 

beakta t.ex. omsättningstillväxt och strategiskt viktiga 

samarbets- eller intentionsavtal. Nedan ser vi närmare 

på en handfull intressanta portföljbolag i uppskalnings-

fas för att belysa potentialen i dessa.

Noda Intelligent Systems

Ett innehav som befinner sig i uppskalningsfas och ökat 

försäljningen under senare år är Noda Intelligent 

Systems från Karlshamn. Bolaget grundades redan år 

2005 och erbjuder marknaden en AI-lösning för att 

möjliggöra mer effektiv överföring av värme och kyla. 

Det egenutvecklade systemet Noda erbjuder möjliggör 

dynamisk kontroll av utbud- och efterfrågebilden, vilket 

gör att man kan leda energin till den plats där den gör 

störst nytta och i slutändan minska åtgången av energi 

(t.ex. gas).

Med tanke på den utveckling vi har sett i Europa i år, kan 

man nog utan överdrift konstatera att Noda för 

närvarande befinner sig i den hetaste av marknader. 

Dessutom har bolaget länge arbetat mot den tyska 

marknaden och bl.a. etablerat ett samarbete med 

Wissenskapital Energie, vilket innebär att man i snabb 

takt kan ta sig an nya projekt. Systemet är dessutom 

flexibelt och kan integreras i existerande IT-system, 

vilket ger goda försäljningsförutsättningar.

Trots ett relativt litet team har Noda alltså lyckats 

utveckla mjukvarulösningar som intresserar även större 

bolag. Utöver ekonomisk vinning för kunderna, har 

Nodas tjänster dessutom potential att bidra till att 

kunderna kraftigt reducerar sina koldioxidutsläpp och 

med tanke på de klimatstrategier- och målsättningar vi 

för närvarande har i EU, befinner sig bolaget från 

Karlshamn definitivt i rätt spektrum. 

Bolaget redovisade år 2020 en omsättning på drygt 8,5 

MSEK och en vinst på drygt 0,2 MSEK, vilket resulterar i 

en omsättningstillväxt på knappa 50% i förhållande till år 

2019. Noda har varit ett innehav i CapSeks portfölj sedan 

år 2021, då man investerade 2,1 MSEK för en ägarandel 

på drygt 7%. Investeringen var i samband med att Noda 

tog in expansionskapital för att förstärka 

säljorganisationen och idag har man partners i flera 

länder i Europa, Nordamerika och Asien. (forts.)

.

Energikrisen innebär stora 

möjligheter för Noda
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Potential 2/5

Enligt globala experter förväntas den globala 

marknaden för fjärrvärme uppgå till 270 miljarder USD 

år 2028 och investeringsviljan i energieffektiviserande 

åtgärder ökar stadigt. Konflikten i Ukraina och den 

energikris Europa befinner sig i just nu, driver givetvis 

även på denna utveckling. 

För Noda borde denna utveckling vara gynnsam och 

innebära goda möjligheter att öka försäljningen kraftigt 

de närmsta åren. Dels genom nyförsäljning, men även 

genom att befintliga kunder ökar antalet styrpunkter i 

sina system för högre effektivitet.

Att göra upp några närmare estimat är förstås svårt 

och årsredovisningen för år 2021 är inte publik än, men 

om Noda lyckas bibehålla en årlig tillväxt på närmare 

50% under perioden 2021-2023, innebär det en 

omsättning på 25-30 MSEK redan under räkenskapsåret 

2023. Med tanke på att bolaget har partners i många 

länder och aktivt jobbat med säljorganisationen sedan 

år 2021, bedömer vi att bolaget har goda 

förutsättningar att växa snabbt. Tillväxten tar 

dessutom fart från relativt låga nivåer och 

affärsmodellen får betraktas som skalbar, vilket 

betyder att en smal organisation inte initialt borde 

ställa till några större problem. Eftersom fokus ligger på 

tillväxt, förväntar sig Stockpicker inte någon hög 

lönsamhet kommande år, men det är ändå värt att 

poängtera att Noda visade ett positivt nettoresultat år 

2020.

PubQ

PubQ erbjuder som bekant ett kassasystem i 

applikationsformat, där man digitalt kan hantera 

beställningar, betalningar och bordsbokningar. 

Eftersom kunder ges möjligheten att branda sin app, 

fungerar lösningen även utmärkt för 

marknadsföringssyften och slutkunder kan bl.a. belönas 

genom erbjudanden eller mer omfattande 

lojalitetsprogram direkt i appen.

Det som gör PubQ särdeles intressant för närvarande är 

deras ramavtal med en stor internationell aktör som 

driver över 1700 restauranger bara i Norden. I samband 

med en intervju i våras meddelade CapSeks vd Jerner 

att målsättningen är att PubQ:s lösning ska 

implementeras i åtminstone 800 av dessa restauranger 

inom den närmsta tiden. (forts.)

Noda nettoomsättning MSEK vid 50% CAGR 2020-2023

Källa: Stockpicker
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I årsredovisningen från år 2021 nämnde PubQ att 

majoriteten av bolagets intäkter är transaktions-

baserade, vilket innebär att man borde gynnas av att 

samhället nu öppnat upp igen och restaurangbesöken 

blir allt fler. Under 2021 uppgick nettoomsättningen till 

ca 3,0 MSEK, vilket var drygt 50% högre än året innan. 

Utöver nettoomsättningen aktiverade även bolaget 

arbete för egen räkning till ett belopp om ca 2,8 MSEK 

och de totala intäkterna överskred således 5,8 MSEK. 

PubQ befinner sig i en mycket bra sits, där antalet 

restauranger som använder sig av bolagets lösning 

ökar, vilket torde resultera i allt fler transaktioner och 

slutligen även högre intäkter, utan att bolaget behöver 

öka kostnadsbasen i samma takt. Ramavtalet med den 

stora internationella restaurangaktören (som enligt 

PubQ:s hemsida ser ut att vara Compass Group) ger 

dessutom goda förutsättningar för tilläggsförsäljning 

och ökar sannolikheten för att någon annan större aktör 

väljer bolagets lösning.

PubQ har tagit stora kliv framåt de senaste åren och 

utöver att antalet restauranger som använder bolagets 

lösning ökat närmare explosionsartat, förbättras även 

produkten kontinuerligt genom nya funktioner. 

Intäkterna är till en viss del eftersläpande (eftersom de 

främst är transaktionsbaserade) och Stockpicker 

bedömer därför att PubQ har goda förutsättningar att 

växa snabbt även kommande år trots att risken för en 

försämrad köpkraft hos konsumenter för närvarande är 

hög. En fortsatt CAGR på 50% skulle innebära en 

nettoomsättning på närmare 7,0 MSEK redan under 

nästa räkenskapsår 2023.

Arkimera Robotics

Kalmarbaserade Arkimera Robotics erbjuder en 

självinlärningsalgoritm som möjliggör automatisering 

av datainmatning från digitala dokument. Bolagets 

lösning AzoraOne finns integrerad i en handfull olika 

ERP-system, där antalet slutanvändare (SME:s och 

redovisningsbyråer) uppgår till över 8000.

Fördelen med bolagets lösning AzoraOne är simpel –

genom självinlärningsalgoritmen kan slutanvändare 

automatiskt läsa in innehållet från t.ex. inkommande 

fakturor eller kvitton, vilket resulterar i kortare 

hanteringstid och mindre manuellt arbete. (forts.)
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Bolaget ingick så sent som i juli ett partnerskap med 

NGM-noterade Briox, som erbjuder en plattform för 

bokföringsbyråer och företagare i Norden och Baltikum. 

Det är ett bevis på att AzoraOne-lösningen efterfrågas, 

men automatisering av bokföringsprocesser har länge 

varit på agendan och i många ERP-system förekommer 

redan liknande lösningar som andra aktörer utvecklat. 

Arkimera har dock byggt upp lösningen med hjälp av ett 

litet team på fyra personer och har redan kunder på 

flera geografiska marknader, vilket är imponerande.

Arkimera Robotics har ett brutet räkenskapsår som 

sträcker sig fram till den sista augusti och siffrorna för 

det senaste räkenskapsåret 2021/22 är således inte 

tillgängliga än. Under räkenskapsåret 2020/21 uppgick 

dock nettoomsättningen till ca 1,8 MSEK, vilket innebar 

en tillväxt på 115% jämfört med året innan. Bolaget 

befinner sig således i tydlig uppskalningsfas och 

debiterar enligt en SaaS-intäktsmodell (månadskostnad 

+ antal hanterade filer), vilket möjliggör snabb tillväxt. 

Eftersom Arkimera bedrivit verksamhet i över 8 år, har 

bolaget aktiverat en hel del arbete för egen räkning och 

av- och nedskrivningarna har därför varit relativt stora 

senaste åren (2020/21: -2,8 MSEK). Om man bortser 

från denna post (som inte påverkar kassaflödet) har 

bolaget en relativt liten kostnadsbas (2020/21: 2,5 

MSEK) och ett positivt EBITDA behöver således inte 

vara särskilt avlägset bara man lyckas upprätthålla en 

hög tillväxttakt. Enligt bolagets hemsida söker man nu 

tre nya heltidsanställda under hösten för att stöda 

tillväxten, så en något högre kostnadsbas är att vänta 

framöver.

Itatake

Förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag innebar 

att gamingbolaget Itatake klättrade upp som ett allt 

viktigare innehav för CapSek. Efter förvärvet uppgår 

investeringsbeloppet till 6,6 MSEK och ägarandelen till 

närmare 10%. 

Itatake bedriver sin verksamhet i Göteborg och erbjuder 

idag 8 så kallade casual- eller hypercasual mobilspel. 

Bolaget har byggt upp sin egna community med bl.a. 

172 000 följare på Instagram och visionen på några års 

sikt är att kunna erbjuda marknaden en bred 

spelportfölj. (forts.)
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För närvarande sätts dock mycket fokus på det deras 

främsta prisbelönta mobilspel Gumslinger, som har över 

10 miljoner nedladdningar. Precis som de flesta andra 

mobilspelsutvecklarna idag erbjuder Itatake sina spel 

gratis till konsumenter (via IOS och Android), medan 

intäkterna kommer från annonser och köp i spelen. 

Med hjälp av framgångar som Rest in Pieces och 

Gumslinger har Itatake växt kraftigt de senaste åren 

och antalet anställda har gått från 5 till 10 under en 

kort tid. Bolaget har en räkenskapsperiod som sträcker 

sig från första april till sista mars, men tyvärr har vi inte 

tillgång till siffrorna för den senaste räkenskaps-

perioden än. Nettoomsättningen mer än tredubblades 

dock under 2020/21 till 2,4 MSEK (2019/20: 0,7 MSEK) 

och Gumslinger (som lanserades våren 2020) var 

troligen en starkt bidragande orsak.

Trots att visionen är en bred spelportfölj, har Itatake 

valt att sätta lite extra fokus på Gumslinger till följd av 

ett högt antal nedladdningar och en jämförelsevis hög 

andel av spelarna som väljer att göra köp i spelet (5-

6%). Itatake har även kommunicerat att man framöver 

ska investera än mer aggressivt i UA (User Acquisition), 

vilket på kort sikt kommer att ha en negativ inverkan på 

lönsamheten. 

Marknaden för casual-mobilspel är på många sätt 

speciell. Ett relativt simpelt spel som tilltalar den stora 

massan, kan under en kort tid få till en stor 

användarbas som genererar intäkter under en lång tid. 

Storleken på teamet är således inte avgörande, vilket 

Itatake även visat med sin flaggskeppsprodukt 

Gumslinger. Bolaget sätter dessutom runt 70% fokus på 

utveckling av nya spel med potential att slå igenom, 

medan endast 30% ägnas åt den befintliga 

spelportföljen.

Risknivån får givetvis beskrivas som hög, då 

kostnaderna för utvecklingen av mobilspelen tas up-

front, men ytterst få verksamheter har en så hög 

uppsida som casual-mobilspel. Det känns även tryggt 

att Itatake har lyckats ta fram ett spel med över 10 

miljoner nedladdningar och de aggressivare UA-

investeringarna antyder att ledningen fortfarande ser 

hög tillväxtpotential för Gumslinger. Ifall spelet 

fortsätter att prestera, torde bolaget ha goda 

möjligheter att öka omsättningen kraftigt kommande 

år. I samband med informationsgivning om CapSeks 

planerade emission av preferensaktier, 

kommunicerades även att Itatake är ett av bolagen som 

eventuellt är i behov av expansionskapital.

Bolagets huvudfokus är 

fortfarande nya mobilspel

Gumslinger lanserades år 2020 och 

är idag Itatakes främsta framgång 

med över 10 milj. nedladdningar

Itatake nettoomsättning vid 90% CAGR 2020/21-2022/23 (MSEK)

Källa: Stockpicker
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Värdering 1/2

Sedan de initiala investeringarna i juni 2018 har 

portföljinnehaven haft en negativ avkastning och per 

periodslut år 2021 uppgick värdeutvecklingen i 

portföljen till -21,4% per år (före kostnader). För 

närvarande pressas dock portföljvärdet av 

multipelkontraktion och nedvärderingar, trots att en del 

av innehaven de facto utvecklats riktigt bra på sistone. 

Som exempel ökade nettoomsättningen för de 

onoterade innehaven med 23% under 10/2021-03/2022 i 

förhållande till motsvarande period ett år innan. 

Som tidigare nämnts befinner sig innehaven fortfarande 

i tidig fas och majoriteten av portföljbolagen kommer 

fortsatt att vara i behov av expansionskapital. Det 

innebär att graden av osäkerhet i eventuella prognoser 

är hög, var på vi väljer att måla upp ett optimistiskt-

och mer negativt scenario för CapSeks portföljvärde 

under perioden 2022E-2026E.

Optimistiskt scenario (Bull)

Flera innehav befinner sig redan i uppskalningsfas (bl.a. 

Itatake, Noda och PubQ), vilket ökar potentialen för att 

dolda värden kommer att synliggöras inom några år. 

Efter en tid av drastiska nedvärderingar och svagt 

marknadsklimat för bolag i tidig fas, ser vi det även 

som sannolikt att finansieringsrundor kommande år 

sker till värderingar högre än dagens. 

CapSek strävar som bekant efter en avkastning på 20% 

per år (före kostnader) över en femårsperiod och vid ett 

gynnsammare marknadsklimat anser Stockpicker att 

CapSek har potential att uppnå detta avkastningskrav 

kommande år (2023E-2026E). Vi ser det även som 

sannolikt att det sker en eller flera transaktioner (t.ex. 

uppköp) under prognosperioden och ser positivt på den 

nya portföljsammansättningen. De onoterade innehaven 

blir nu av allt större vikt och där bedömer vi även 

uppsidan som högre. I vårt bull-scenario ökar 

portföljvärdet årligen med 20,5% (CAGR) i snitt och den 

totala värdeökningen uppgår till 111% under 

prognosperioden.

Pessimistiskt scenario (Bear)

I vårt pessimistiska scenario utgår vi ifrån sämre 

marknadsförhållanden och att innehavens utveckling 

går långsammare än väntat. Kommande finansierings-

rundor sker till liknande värderingar som nu och 

befintliga ägare löper risk att bli utspädda över tid. I 

vårt bear scenario stiger portföljvärdet med totalt 22% 

under 2022E-2026E, medan den årliga tillväxten i snitt 

uppgår till 5%.

Den svaga marknaden har pressat ned 

värderingarna på portföljbolagen, 

vilket ökar potentialen framgent

CapSek strävar efter en 

värdeutveckling på 20% per år 

över en femårsperiod

Värdering av de onoterade 

innehaven svårt då  tillgången 

till information är låg
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Värdering 2/2

Eftersom Northern CapSek planerar att stötta befintliga 

portföljbolag även framöver lär ägarandelar, antal aktier 

och portföljvärden förändras drastiskt över tid. 

I våra scenarion nedan utgår vi endast ifrån hur läget ser 

ut idag och beaktar bl.a. inte emissionen av preferens-

aktier som för närvarande är under utvärdering. Notera 

även att substansvärdet är högre (då kassan tas i 

beaktande) och att endast portföljvärdet beaktas nedan. 

Som bekant har de noterade innehaven som helhet haft 

ens svag utveckling sedan den sista juni i år. Som ett 

resultat av detta förväntar vi oss ytterligare 

nedvärderingar i Q3/2022, så länge som september inte 

blir en ytterst stark börsmånad eller något av de 

onoterade innehaven överraskar på uppsidan. På längre 

sikt ser dock risk/reward bättre ut. 

Potential till hög avkastning 

de närmsta åren
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Portföljvärde

Optimistiskt scenario Pessimistiskt scenario

2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Portföljvärde (Bull) 19,6 33,5 40,9 49,0 58,9 70,6

Tillväxt 22 % 20 % 20 % 20 %

Antal aktier 10,9 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

Per aktie 1,8 1,6 2,0 2,4 2,9 3,5

Portföljvärde (Bear) 19,6 33,5 35,2 36,9 38,8 40,7

Tillväxt 5 % 5 % 5 % 5 %

Antal aktier 10,9 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

Per aktie 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

2022E-2026E Total CAGR

Bull-scenario 111 % 20,5 %

Bear-scenario 22 % 5,0 %

Portföljvärde utveckling prognos (källa: Stockpicker)
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Nedan följer ett axplock av investmentbolag som är 

noterade på den svenska marknaden. Som utläsas 

kan av tabellen, varierar rabatten mot substans-

värdet kraftigt mellan investmentbolagen och en 

del av dem handlas från tid till annan mot en 

premie. 

Generellt har de större investmentbolagen, med 

vinstdrivande mer etablerade innehav, en lägre 

rabatt gentemot substansvärdet. Det är förstås 

logiskt, då små icke-vinstdrivande innehav ofta 

förknippas med en högre risk. 

Insynen i de onoterade innehaven kan ibland vara 

låg och även sämre tillgång till information kan 

föranleda en lägre värdering. Det är även sannolikt 

att räntehöjningarna och den stramare 

penningpolitiken sätter sina spår i värderings-

multiplerna för risktillgångar i allmänhet.

Northern CapSek handlas för närvarande till en 

rabatt om ca 37% gentemot det redovisade 

substansvärdet vid periodslut Q2/2022. Det är 

givetvis en hög rabatt, men sedan den 30 juni har 

tyvärr flera av de noterade innehaven haft en svag 

utveckling på börsen, vilket vi diskuterat tidigare i 

denna analys.

CapSek handlas till 37% rabatt i 

förhållande till det redovisade 

substansvärdet vid periodslut Q2/2022

18

Bolag Ticker Utveckling 

3M

Rapport Börsvärde

(MSEK)

Substansvärde

(per aktie)

Aktiekurs Rabatt

(%)

Traction TRAC B -9 % Q2/2022 3680 255 230 10 %

Flat Capital FLAT B -3 % Q2/2022 292 11,4 9,1 20 %

Kinnevik KINV B -9 % Q2/2022 43 970 218,3 156,9 28 %

Svolder B SVOL B - 2 % Q3/2022 5 555 59,6 54,2 9 %

Northern 

CapSek
CAPS -25 % Q2/2022 27 2,1* 1,3 37 %

* Substansvärde enligt CapSeks definition per sista juni

Källa: Börsdata per 2022-09-13

Observera att siffrorna inte är korrigerade och att det kan finnas ny information tillgänglig
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STYRKOR
SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

• Investerar i framtida tekniksektorer

• Hög uppsida i innehaven 

(till följd av portföljbolagens storlek och skalbarhet)

• Tillväxten i de onoterade innehaven

• Portföljbolagens skalbara 

affärsmodeller

• Dolda värden i något av de 

onoterade innehaven

• Nya förvärv till attraktiva värderingar

(generellt sett lägre värderingar nu än tidigare)

• Uppköp av något innehav

• Gynnsammare marknadsklimat 

(kan driva upp värderingarna på innehav)

• Itatake, Noda och PubQ

(fortsätter växa snabbt och prestera)

• Svag konjunktur

• Fortsatt negativa omvärderingar 

av portföljbolagen

• Småbolagsrisk 

(t.ex. att viktiga nyckelpersoner lämnar bolagen)

• Utspädning

• Svårighet att finansiera nya förvärv 

(och delta i befintliga bolags finansieringsrundor)

• Verksamhetsmodellen kräver tillgång till 

nytt kapital

• Portföljbolagen i tidigt skede

(kan behöva finansiering länge)

• Svag historisk värdeutveckling i 

portföljbolagen

• Svårt att värdera innehaven

(framförallt de onoterade portföljbolagen)

19
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Disclaimer FUNDAMENTAL ANALYS

Om oss

Stockpicker grundades år 1997 som ett medieföretag

och försåg svenska privatinvesterare med den

digitala aktietidningen Newsletter. Nyhetsbrevets

fokus var, och är fortfarande, att förse sina läsare

med aktieanalyser, krönikor, topplistor och

intressanta case. Sedan start har Stockpicker utökat

sitt erbjudande till privata investerare och börsbolag.

Idag tillhandahåller Stockpicker sex olika nyhetsbrev

via e-post, till en publik på långt över 50 000 läsare.

B2B-erbjudandet har utvecklats från marknadsföring

av emissioner och börsintroduktioner, till ett

komplett utbud av tjänster för små- och medelstora

noterade företag. En viktig del av en rättvis

värdering av ett börsnoterat bolag är stödet av

uppdragsanalys. Eftersom Stockpicker har lång

erfarenhet av företagsanalys och ett team av

välutbildade analytiker är tjänsterna mycket

uppskattade bland våra börsnoterade kunder.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i

informationssyfte och ska inte ses som rådgivning.

Denna analys har Stockpicker erhållit betalning för.

Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra

publikationer på uppdrag och mot ersättning från

det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på

information från allmänt tillgängliga källor, vilka

bedömts vara tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet

och fullständighet, liksom lämnade prognoser och

rekommendationen kan inte garanteras och det kan

förekomma felaktigheter. Stockpicker lämnar inte i

förväg ut slutsatser eller omdömen i materialet.

Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns

åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet

och dessa kan ändras.

Det lämnas ingen försäkran om att framtida

händelser kommer vara i enlighet med åsikter

framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt

ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda

sig på detta material. Placeringar i finansiella

instrument är förenade med ekonomisk risk och att

en placering historiskt haft en god värdeutveckling

är ingen garanti för framtida avkastning. Stockpicker

frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust

eller skada av vad slag det må vara som grundar sig

på användandet av materialet.

Analytikern(a) äger inga aktier i det bolag som varit

föremål för denna analys.
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