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Sammanfattning

2022-12-05

Fortsatta nedvärderingar i tufft marknadsklimat

Ett fortsatt tufft marknadsklimat under juni-september 

resulterade i att investmentbolaget Northern CapSek 

Ventures gjorde nedvärderingar i portföljen på -5,4 MSEK. 

Rörelsens kostnader uppgick som väntat till ca 2,0 MSEK 

och bolaget redovisade därmed ett negativt nettoresultat 

på drygt -7,3 MSEK. 

Noterade innehaven utvecklades svagt

Merparten av nedvärderingarna berodde på att de 

noterade innehaven utvecklats svagt under Q3. I snitt 

tappade de fyra noterade innehaven Appspotr-, Hoodin-, 

Bricknode Holding- och Zesec of Swedens aktier över 30% 

under det tredje kvartalet.

Positiva tongångar i VD-ordet

Även om det är irriterande att kvartal efter kvartal 

behöva skriva ned värdet på portföljbolagen, lyfte Henrik 

Jerner även fram en del positiva aspekter i sitt VD-ord. 

Bl.a. för de onoterade bolagen i scale-up-fas (Arkimera, 

Itatake, PubQ, Noda, Tölve, Klash och Talkamatic) växte 

nettoomsättningen med 39% (YoY) under årets första nio 

månader och flera av portföljbolagen har även gjort stora 

operativa framsteg.

Jerner betonade även i rapporten att värdeskapande tar 

tid och att det är svårt att synliggöra värden i ett svagt 

marknadsklimat för bolag i tidig fas. Intressant var även 

att man fört diskussioner med såväl finansiella- som 

industriella aktörer om förvärv av en del av portfölj-

bolagen. Dessa dialoger ansåg dock Jerner vara för 

prematura för att CapSek ska erhålla bud på attraktiva 

nivåer, men det visar ändå på att det finns ett visst 

intresse för en del av innehaven.

Portföljen består idag av 14 techbolag

Sedan den första juli har CapSek gjort mindre följd-

investeringar i Klash (0,2 MSEK), Talkamatic (0,1 MSEK), 

Itatake (0,6 MSEK) och AI Medical Technology (0,25 

MSEK). Därpå har man avyttrat samtliga aktier i Glase 

Fintech, som redan tidigare avslutat sin operativa 

verksamhet. Portföljen består idag av fyra noterade- och 

10 onoterade techbolag, där samtliga befinner sig i start-

up- eller scale-up-fas. 

AVKASTNING 1 ÅR 3M

CAPS -74% -48%

* Substansvärde enligt CapSeks definition

Källa: Stockpicker & Northern CapSek

NYCKELDATA

(MDKK)

2020 2021 Q3/2022

Substansvärde

(per aktie)*
9,0 3,4 1,7

Resultat 1,0 -23,4 -7,3

Soliditet (%) 98,8 98,6 96,5

Antal portföljbolag 5 9 14
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NORTHERN CAPSEK

Sektor Finans & Fastighet

Bransch Investmentbolag

Marknad
Nordic Growth Market, NGM 

Nordic SME

VD Henrik Jerner

Aktiekurs 1,10 SEK*

Börsvärde 26 MSEK**

Free float 88%**

Senaste rapport Q3/2022 | 23 november 2022

Följande rapport Årsredovisning | 21 februari 2023

Hemsida www.capsek.se

Datum 2022-12-04

Källa: Holdings per 2022-12-04

* Stamaktie ticker CAPS

** Inkl. CAPS och CAPS BT PREF
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Källa: Börsdata per 2022-12-04



Marknadsvärde
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Gynnsam aktieutveckling i Appspotr & Hoodin efter Q3

För både Appspotr och Hoodin har aktiekursen utvecklats i 
rätt riktning efter periodslut den 30 september. Det resulterar 
i att det samlade marknadsvärdet för de noterade innehaven 
borde vara högre idag (2022-11-29) än vid utgången av Q3. 
Bricknode Holding och Zesec of Sweden har tyvärr tappat 
över 40 respektive 60% sedan den 30 september i år. 
Samtliga noterade portföljbolag har redan publicerat sina 
Q3-resultat.

I tabellen nedan ser ni marknadsvärdet för de noterade 
innehaven baserat på aktiekursen per den 29 november. Till 
övriga innehav har vi adderat följdinvesteringarna i Itatake 
(0,6 MSEK) och AI Medical Technology (0,25 MSEK) som tog 
plats efter periodslut den 30 september. Inga antaganden 
om eventuella omvärderingar av de övriga innehaven har 
gjorts, utan tabellen är framtagen endast för att skapa sig en 
uppfattning om helheten.

Även om aktiemarknaden för närvarande är extremt volatil 
och det fortfarande är en dryg månad kvar av det fjärde 
kvartalet, finns det alltså goda möjligheter att CapSek inte 
behöver göra nedskrivningar innevarande kvartal.

Värt att poängtera är att de onoterade innehaven vid 
periodslut den 30 september står för omkring 75% av den 
utgående balansen nedan. Att Itatake, Klash, PubQ och 
övriga onoterade portföljbolag fortsätter att utvecklas i rätt 
riktning är alltså av högsta vikt.

* På basen av senaste aktiekurs 2022-11-29 och ägarandel per 2022-09-30 

** Marknadsvärde per 2022-09-30 plus följdinvesteringar efter periodslut Q3 enligt investeringsvärde

*** Utgående balans på basen av informationen ovan

Källa: Stockpicker & Northern CapSek

Innehav Ägarandel

2022-09-30

Marknadsvärde

2022-09-30

Aktiekurs

2022-11-29

Marknadsvärde

2022-11-29

Appspotr 7,3 % 1,4 11,85 1,7*

Hoodin 17,5 % 3,0 1,76 4,1*

Bricknode Holding 1,9 % 1,4 4,25 0,8*

Zesec of Sweden 4,2 % 0,6 0,47 0,2*

Övriga innehav 18,7 19,5**

Utgående balans 25,0 26,3***



Onoterade innehav
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Sedan vår senaste uppdatering efter Q2-rapporten har 

vi fått ta del av såväl ny finansiell- som operativ 

information från de onoterade innehaven.

Noda Intelligent Systems årsredovisning från år 2021 är 

nu publik och nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK, 

medan resultatet landade på -0,5 MSEK. Det innebar 

tyvärr att nettoomsättningen föll med ca 18% från året 

innan, vilket var svagare än vi väntat oss. Tongångarna 

i år har dock varit positiva och energikrisen i Europa har 

förhoppningsvis resulterat i en allt högre kundaktivitet 

samt att man kunnat skala upp verksamheten i år.

Arkimera Robotics brutna räkenskapsår avslutades den 

sista augusti. Bolaget hade en nettoomsättning på 2,9 

MSEK och nettoresultatet uppgick till -0,4 MSEK. 

Jämfört med fjolårets nettoomsättning och nettoresultat 

på 1,8 respektive -1,3 MSEK, var det alltså en klar 

förbättring. Tillväxten (i nettoomsättning) uppgick till 

68%. 

Mobilspelsutvecklaren Itatakes årsredovisning från den 

första april år 2021 till 31 mars år 2022 är nu publik. 

Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK, vilket innebar 

en tillväxt på 37% i förhållande till föregående 

räkenskapsår. Trots aktiverat eget arbete på 4,4 MSEK 

uppgick förlusten till -3,1 MSEK (2020/21: -1,4 MSEK). 

Utöver de befintliga spelen vi skrivit om tidigare, 

lanserar Itatake inom kort spelet Kloot Arena, som varit 

under utveckling redan en längre tid. 

Ovan är givetvis ”föråldrade” siffror och den mest 

aktuella data vi har att tillgå är informationen från 

Northern CapSek Ventures senaste kvartalsrapport. 

Ovannämnda bolag, tillsammans med de fyra övriga 

onoterade innehaven i scale-up-fas (PubQ, Tölve, Klash 

och Talkamatic), ökade nettoomsättningen med 39% 

(YoY) under årets första nio månader. Med tanke på att 

motsvarande siffra under januari-juni var 20%, får 

utvecklingen betraktas som god.

Per den 30 september uppgick den utgående balansen 

för de onoterade innehaven till ca 18,7 MSEK. Det 

motsvarar närmare 75% av det samlade marknads-

värdet på hela portföljen vid periodslut (Q3). Hur de 

onoterade innehaven utvecklas framgent kommer 

således att ha stor inverkan på såväl substansvärdet 

som aktiens utveckling.

Onoterade innehav står för 75% av 

marknadsvärdet på portföljen 

vid periodslut (Q3)

Tillväxten (YoY) var 39% för de 

onoterade innehaven i scale-up-

fas under januari-september



Ekonomi
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Finansiell ställning

Vid periodslut den 30 september hade CapSek likvida 

medel på drygt 2,2 MSEK. Genom den nyligen 

genomförda företrädesemission tillförs bolaget ca 5,3 

MSEK före avdrag för emissionskostnader. Dessa 

kostnader förväntas landa på ca 1,5 MSEK, vilket 

innebär att tillskottet torde bli omkring 3,8 MSEK. 

Under Q3 erhöll bolaget även en checkkredit på 1,5 

MSEK, som vid periodslut fortfarande var outnyttjad.

Om man exkluderar för av- och nedskrivningar (som 

inte påverkar kassaflödet) uppgår CapSeks 

rörelsekostnader till drygt 1,0 MSEK per kvartal. Precis 

som tidigare, bestod dessa i huvudsak av personal-

kostnader (0,4 MSEK) och övriga externa kostnader 

(0,6 MSEK). Efter periodens utgång har CapSek även 

genomfört två följdinvesteringar - Itatake (0,6 MSEK) 

och AI Medical Technology (0,25 MSEK).

Ifall man fortsätter att delta i mindre finansierings-

rundor för de befintliga portföljbolagen och kassaflödet 

från den operativa verksamheten är i nivå med tidigare 

kvartal, kommer CapSek att behöva ta in kapital på 

nytt inom en snar framtid. När det blir dags beror 

givetvis på investeringsgraden, men uppskattningsvis 

kan detta ske i vår. Att Northern CapSek ska avyttra 

något av portföljbolagen innan dess känns osannolikt, 

då Jerner i kvartalsrapporten nämnde att samtalen 

som förs fortfarande är för prematura för att man ska 

erhålla bud på attraktiva nivåer.

CapSek kan behöva ta in kapital inom 

en relativt snar framtid för att kunna 

fortsätta stödja portföljbolagen

Översikt (MSEK) Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021

Periodens resultat -7,3 -7,5 -5,2 -3,3 -6,1 -7,4 -6,6

Soliditet (%)** 96,5 98,0 98,5 98,6 99,3 99,1 98,6

Marknadsvärde**

(portföljbolag)
25,0 30,4 17,4 19,8 * 21,3 *

Substansvärde***

(SEK per aktie)
1,74 2,09 2,95 3,44 2,67 4,61 5,48

Kassaflöde 
från löpande verksamhet före 

förändring av rörelsekapital

-1,1 -1,6 -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 -0,9

Likvida medel** 2,2 3,7 6,1 7,4 7,8 8,9 4,4

* Ej känt p.g.a. halvårsrapportering

** Vid periodslut

*** Enligt CapSeks definition vid periodslut

Källa: Stockpicker & Northern CapSek



Portföljvärde
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Att kontinuerligt behöva ta in pengar är givetvis den enskilt 

största risken i Northern CapSek för närvarande. Speciellt i ett 

marknadsklimat där allt fler investerare väljer större bolag 

med positiva kassaflöden framom småbolag i tidig fas. Det 

här fick vi se tecken på i samband med företrädesemissionen 

av preferensaktier, där det slutliga utfallet blev att ca 20,5% av 

emissionen tecknades. Samtidigt kan marknadsoron skapa 

förutsättningar för CapSek att öka sina andelar i intressanta 

bolag i tidig fas till allt attraktivare multiplar, vilket kan skapa 

värden på längre sikt. Bara i år har CapSek skrivit ned värdet 

på innehaven med ca 13,7 MSEK, så värderingarna torde 

redan vara rejält nedtryckta.

CapSek planerar, som tidigare nämnts, att stötta befintliga 

portföljbolag och lär behöva ta in nytt kapital för detta 

ändamål även framgent. Antal aktier, ägarandelar och 

portföljvärden kan således förändras väsentligt framöver. I 

tabellen nedan visas hur den befintliga portföljens värde kan 

komma att utvecklas över tid vid ett gynnsamt- och mindre 

gynnsamt scenario. Som vi nämnde i föregående analys var 

nedvärderingar i Q3/2022 väntat. Dessa var dock något större 

än vi väntat oss och av de noterade innehaven har Zesec of 

Sweden och Bricknode fortsatt prestera svagt. Detta resulterar 

i att vi justerar ned våra antaganden för portföljens värde per 

den 31 december i år. Vi håller dock fast vid att det kan 

komma uppvärderingar innevarande kvartal och gör fortsatt 

liknande tillväxtantaganden (CAGR) för portföljvärdet 2023E-

2026E. 

Observera att tabellen nedan endast visar portföljvärdet och 

att substansvärdet skiljer sig från detta väsentligt. Även om 

CapSek inte skulle göra några nya investeringar alls, behövs 

det även kapital för att täcka diverse rörelsekostnader man 

har som ett noterat bolag. Nytt kapital kan man antingen ta in 

via emissioner (utspädning) eller avyttring av innehav, vilket 

(allt annat lika) resulterar i att portföljvärdet faller. Utöver 

värdet på portföljen är detta alltså något som man behöver ta 

hänsyn till.

Innevarande kvartal kan 

CapSek mycket väl bryta den 

negativa trenden med stora 

nedvärderingar

Det svåra marknadsklimatet 

skapar förutsättningar för 

CapSek att investera till allt 

attraktivare nivåer

Prognos 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Portföljvärde (Bull) 19,6 29,0 35,4 42,6 51,2 61,4

Tillväxt 22 % 20 % 20 % 20 %

Antal aktier* 10,9 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7

Per aktie* 1,8 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6

Portföljvärde (Bear) 19,6 26,3 27,6 29,0 30,4 32,0

Tillväxt 5 % 5 % 5 % 5 %

Antal aktier* 10,9 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7

Per aktie* 1,8 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4

Portföljens värdeutveckling 2022E-2026E Total CAGR

Bull scenario 112 % 20,6 %

Bear scenario 22 % 5,0 %

Källa: Stockpicker

* Baserat på 20,5 miljoner CAPS-aktier & 3,2 miljoner CAPS BT PREF-aktier



SWOT
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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)

• Långvarig lågkonjunktur 

(där investeringsviljan är låg)

• 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 inflöden av 

nytt kapital

• Portföljbolagen i tidigt skede

(kan behöva finansiering länge)

• Svag historisk värdeutveckling i 

portföljbolagen

• Svårt att värdera innehaven

(framförallt de onoterade portföljbolagen)
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Pressmeddelanden (sedan 30 juni 2022)

2022-11-28 Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag PubQ torsdag 1 december

2022-11-24 Kallelse till bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

2022-11-23 Delårsrapport 1 juli – 30 september 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ.)

2022-11-18 Digital informationsträff med CapSek onsdag 23 november

2022-10-18 Slutligt utfall avseende företrädesemissionen av preferensaktier i CapSek 

2022-10-12 CapSeks VD intervjuas av Mangold Insight

2022-10-10 Nytt samarbete med Tailorbird ökar CapSeks räckvidd till norra Sverige och stärker resurserna inom varumärke och hållbarhet

2022-10-05 Stockpicker släpper intervjuer med CapSeks VD Henrik Jerner och tre portföljbolag

2022-10-03 Preferensaktie för fortsatt satsning på skalbar tech | Emergers intervjuar CapSeks vd Henrik Jerner

2022-09-28 CapSek offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission avseende nya preferensaktier

2022-09-27 Snittillväxt på 23% för CapSeks portföljbolag första halvåret 2022

2022-09-23 Uppdatering avseende period för handel med teckningsrätter och översiktliga villkor

2022-09-21 Styrelsen för CapSek har beslutat om att genomföra en företrädesemission

2022-09-21 Aktieanalys av CapSeks portföljbolag Bricknode

2022-09-14 Stockpicker släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

2022-08-31 CapSeks Bricknode högt skalbar B2B Fintech Saas-affär på tröskeln till lönsamhet

2022-08-22 Preferensaktie med TO till rabatt ger investerare en extra morot

2022-08-17 Delårsrapport 1 april – 30 juni 2022

2022-08-16 Analys visar att CapSeks andel av kapitalbehovet för portföljbolagens expansion uppgår till 25 MSEK

2022-08-15 Digital informationsträff med CapSek torsdag 17 augusti

2022-07-22 CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion

2022-07-19 Lansering av ny SaaS-tjänst öppnar dörren till nya marknader för CapSeks Bricknode

2022-07-14 Oro för energisäkerhet i Europa banar väg för CapSeks NODA

2022-07-13 CapSeks portföljbolag Arkimera Robotics i internationellt partnerskap med NGM-noterade Briox

2022-07-04 CapSeks nytillkomna portföljbolag E-GO sluter partneravtal med M.O.B.A Network for Fantasy Game Leagues

2022-06-30 Lovande tillskott efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj

2022-06-29 Nettoomsättningen ökade i snitt 14 procent för CapSeks portföljbolag under vinterhalvåret 2021/2022

2022-06-20 CapSek fullföljer förvärv av Nordic Tech Funds portfölj efter extramöte för innehavare av vinstandelsbevis

2022-06-17 Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

2022-06-15 Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3
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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 dock 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 uppdragsanalys.
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Kontaktuppgifter:

Adress: Strandvägen 7 A , 114 56 Stockholm 

E-post: staff@stockpicker.se 

Telefon: +46 (0)8-662 06 69 

Webbsida: www.stockpicker.se
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