
Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten

TerraNet är ett svenskt bolag som för närvarande bedriver
utvecklingsarbete för att anpassa Bolagets mjukvara
utefter kunders olika produkter inom avancerat förarstöd
och självkörande fordon. TerraNet adresserar en marknad
av omfattande storlek och redan vid en mindre
marknadsandel kan betydande intäkter genereras. Bolaget
har idag pågående pilotprojekt med Volvo Cars och Volvo
Trucks. I ett Base scenario estimeras en omsättning om
9,7 MSEK år 2020. Baserat på gjorda prognoser och en
multipelvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie
om 1,9 kr i ett Base scenario.
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TERRANET AB (PUBL) (TERRNT B)

FÖRSTA ORDERN I USA VERIFIERAR OMSTÄLLNINGSARBETET

▪ Order i USA väntas bidra med stark tillväxt

Under slutet av november 2019 erhöll TerraNet en första
order om 200 000 kronor från en ”global amerikansk
medie- och nöjeskoncern” för framtagande av en
systemspecifikation inom aktiv säkerhet. Detta är en
första order inom ramen för ett större projekt som
förväntas pågå i två år och uppskattas vara värt mellan 17-
20 MSEK. Analyst Group ser positivt på detta projekt, där
den initiala första ordern stärker sannolikheten att
TerraNet ska få ta del av fler orders inom ramen för
projektet framgent. Om projektet avser TerraNets egna
teknik skulle detta starkt påvisa Bolagets teknik.

▪ TerraNets bolagsstruktur skapar möjlighet till
korsförsäljning

TerraNet har idag flera pågående pilotprojekt inom
verksamhetsområdet Research samt samarbeten
tillsammans med ett antal multinationella storföretag,
såsom Volvo Trucks, Volvo Cars och Veoneer.
verksamhetsområdet Research ses som ett insteg till att
sluta renodlade konsultavtal på kort sikt och för att
utveckla och färdigställa en marknadsnära produkt för
fordonsindustrin på längre sikt. TerraNets olika
verksamhetsområden estimeras skapa synergier i form av
ökad korsförsäljning, där TerraNets verksamhet i sin
helhet väntas gynnas av bolagsstrukturen.

▪ Unik marknadsposition kan leda till intressanta
samarbetsavtal

I ett Base scenario förväntas TerraNet att kunna
kapitalisera på sin unika marknadsposition och sluta
strategiskt viktiga samarbetsavtal, vilket sammantaget ger
ett motiverat pris per aktie om ca 1,9 kr.

▪ Riskfaktorer

TerraNet verkar inom ett nischat affärsområde, där
Bolagets produkterbjudande kräver en lång och komplex
försäljningsprocess, vilket ökar risken. Den finansiella
risken anses också vara hög då TerraNet fortfarande är ett
utvecklingsbolag och inte är lönsamt.
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Stängningskurs (2019-12-09) 1,18

Antal Aktier 50 502 653

Market Cap (MSEK) 59,6

Nettokassa(-)/skuld(+) (MSEK) 14.6

Enterprise Value (MSEK) 74,2

V.52 prisintervall (SEK) 1,0 – 6,2

Lista First North Premier Growth Market

UTVECKLING

1 månad -18,9 %

3 månader -47,0 %

1 år -65,6 %

YTD -65,6 %

HUVUDÄGARE (KÄLLA: HOLDINGS, MODULAR FINANCE)

Dan Olofsson 7,9 %

Avanza Pension 4,5 %

Knutsson Holdings AB 3,5 % 

Håkan Thysell 2,8 % 

Nordnet Pensionsförsäkring 2,7 %

VD OCH ORDFÖRANDE

Verkställande Direktör Pär-Olof Johannesson

Styrelseordförande Conny Larsson

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2019 2020-02-28

BEAR BULLBASE

AKTIEKURS

VÄRDERINGSINTERVALL 12 MÅNADER

2,7 kr1,9 kr0,4 kr

4

1,2 kr

Prognos (Base), MSEK 2017 2018 2019E 2020E 2021E

Totala intäkter 12.7 8.6 3.7 9.7 12.7

Omsättningstillväxt 65% -32% -58% 164% 31%

Rörelsekostnader -45.9 -53.1 -37.3 -28.3 -28.9

EBITDA -33.2 -44.4 -33.6 -18.7 -16.2

EBITDA-marginal neg. neg. neg. neg. neg.

Nettoresultat -57.2 -40.2 -29.9 -18.5 -16.1

Nettomarginal neg. neg. neg. neg. neg.

P/S 4.7 6.9 16.3 6.2 4.7

EV/S 5.8 8.6 20.2 7.7 5.9

EV/EBITDA -2.2 -1.7 -2.2 -4.0 -4.6



DISCLAIMER

Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten

Ansvarsbegränsning

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är

framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande.

Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG

bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i

analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt.

AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att

investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas

självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att

vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare

material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG

frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på

användandet av material härrörande AG.

Intressekonflikter och opartiskhet

För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker,

utöver detta så har alla analytiker undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella

intressekonflikter.

Dessa har utformats för att säkerställa att KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

2016/958 av den 9 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation

av investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en

investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda intressen och intressekonflikter efterlevs.

För fullständiga regler för våra analytiker se: www.analystgroup.se/ansvarsbegransning

Bull and Bear- Rekommendationer

Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av

Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av

kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker.

Definition Bull: Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att

beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget.

Definition Bear: Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att

beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget.

Övrigt

Denna analys är en så kallad uppdragsanalys. Detta innebär att Analyst Group har mottagit betalning

för att göra analysen. Uppdragsgivare TerraNet AB (publ) (vidare Bolaget) har inte haft någon

möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller

annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Analytiker äger inte aktier i bolaget. Analytiker har tidigare arbetat som konsult per TerraNets räkning.

Upphovsrätt

Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom (© AG

Equity Research AB 2014-2019). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet

under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.
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