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Josab Water Solutions

Kursutveckling % 1m 3m 12m

JOSA -7,6 -9,6 -53,0

OMXSPI 3,4 2,6 33,6

Ägarstruktur Kapital Röster

Avanza Pension 9 560 076 11,3%

Vimab Holding 7 789 310 9,2%

Nordnet Pension 2 957 694 3,5%

Andrej Setina m.fl 1 863 330 2,2%

Iraj Arastoupour 1 050 000 1,2%

Swedbank Försäkring 792 781 0,9%

Marcus Jacobs 776 306 0,9%

Markus Saari 710 168 0,8%

Totalt 84 322 629 100,0%

Information

Rek/Riktkurs Köp 1,20

Risk Hög

Kurs (kr) 0,814

Börsvärde (Mkr) 65,4

Antal aktier (Miljoner) 84,3

Free float 90%

Ticker JOSA

Nästa rapport 2021-11-26

Hemsida josab.com

Analytiker Anton Gomez

Nyckeltal (Mkr) 2020 2021P 2022P 2023P 2024P

Totala intäkter (Mkr) 2,5 4,7 11,7 25,7 38,5

EBIT (Mkr) -13,0 -12,1 -7,9 1,2 9,4

Vinst efter skatt (Mkr) -13,3 -12,4 -8,5 -0,2 6,3

EPS, justerad (kr) -0,16 -0,15 -0,10 0,00 0,07

EV/Försäljning 28,4 15,4 6,1 2,8 1,9

EV/EBITDA neg neg neg 32,9 6,9

EV/EBIT neg neg neg 61,8 7,6

P/E neg neg neg neg 11,0

Det bubblar under ytan

Mangold inleder bevakning av vattenreningsbolaget Josab Water 
Solutions med rekommendationen Köp och riktkursen 1,20 kronor per 
aktie. Josab är en utvecklare av ekologisk vattenrengöring som bygger 
på filtermaterialet Aqualite™, ett material som tillsammans med UV-ljus 
gör smutsigt vatten drickbart. Bolagets teknik är helt fri från kemikalier 
och grundas på mineralen Zeolite som utvinns ur bolagets egen gruva 
i Ungern. Försäljningen sker idag dels via vattenreningsenheter på den 
indiska marknaden, dels genom direktförsäljning av Aqualite™ på den 
kinesiska och ungerska marknaden. Bolaget har även börjat testa enheter 
i Afrika och står därmed inför en spännande fas. 

Marknaden är enorm

Trots av jorden består till 70 procent av vatten utgör endast en halv 
procent dricksvatten. Tillgången till vatten är dessutom inte jämnt 
fördelad mellan regioner vilket ställer högre krav på att rena vatten 
i utsatta områden. Josab har därför etablerat sig på befolkningsrika 
marknader där efterfrågan på vatten är hög och möjligheterna att vinna 
offentliga upphandlingar är stora.

DCF-modell ger uppsida

Mangold värderar Josab med en DCF-modell. I vårt basscenario väntas 
bolaget redovisa en expansiv försäljningstillväxt i närtid drivet av en 
ökad försäljning av Aqualite™ och vattenreningsenheter. Riktkursen blir  
1,20 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om 47 procent från 
dagens kurs. Mangold bedömer att Josabs teknik är unik och att aktien 
är undervärderad. 
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Det bubblar under ytan

Mangold inleder bevakning av Josab Water Solutions “Josab” med riktkursen 
1,20 kronor per aktie på 12 månders sikt, motsvarande en uppsida om 47 
procent från dagens kurs. Josabs affärsidé grundas i att lösa ett av världens 
största hälsoproblem med sitt unika material Aqualite™ och väntas kunna vinna 
upphandlingar i regioner med låg tillgång till rent vatten. 

Affärsmodell och produkter

Josabs affärsmodell består av fyra områden: standardprodukter, skräddarsydda 
produkter, övriga användingområden och luftrening. Standardprodukter avser 
färdiga vattenreningsenheter, likt containrar och vattenkiosker, som placeras 
på önskad plats. Intäkterna är volymbaserade och genereras på mängden 
vatten såld eller via direktförsäljning av enheter. Skräddarsydda produkter 
avser försäljning av standardprodukter som anpassas efter särskilda behov, där 
direktförsäljning är vanligast. Övriga användingsområden omfattar nya områden 
likt jordbruk, badhus och framförallt försäljningen av Aqualite™, något som blivit 
allt mer förekommande i bolaget senaste åren. Sist är bolagets senaste utbud, 
luftrening baserat på distributionsavtal med LightAir. 

Lösning till världens största hälsoproblem
Tillgången till rent vatten är en förutsättning för överlevnad. Trots det visar en 
rapport från UNICEF 2021 att drygt 2,2 miljarder människor i världen saknar 
tillgång till vatten, motsvarande cirka 30 procent av världens befolkning. 
Användandet av vatten väntas samtidigt öka i takt med att befolkningstillväxten 
ökar. Enligt FN:s miljöprogram UNEP (“United Nations Environment Programme”) 
väntas efterfrågan på vatten stiga med 1 procent per år för att 2030 överstiga 
utbudet med 40 procent. Behovet att effektivisera användningen av vatten är 
därmed vitalt. 

Möjligheter i Ungern och Kina

Under 2019 annonserade Josab att de tecknat ett avtal om JV-bolag och 
licensavtal för ensamrätt att marknadsföra, tillverka och sälja Aqualite™ i Kina. 
Josabs andel uppgår till 49 procent av avtalet medan två externa parter delar 
på resterande 51 procent. Vidare har en avsiktsförklaring signerats med ett 
ungerskt bolag med 51 procent ägarandel där den totala investeringen väntas 
uppgå till 300 miljoner kronor och kommer finansieras med statligt stöd. 
Möjligheterna från båda projekten väntas trigga försäljning. 

Stor underliggande tillgång

Josab har exklusiv exploateringsrätt till gruvan där Zeolite utvinns och har 
tillstånd att max utvinna 500 ton per dag. Materialet har tidigare sålts för mellan 
15 och 20 tusen kronor per ton vilket visar på ettstort underliggande värde i 
bolaget. Om så behövs, skulle Josab därmed kunna sälja rättigheterna till gruvan 
vilket kan anses minska risken med bolaget.

Riktkurs 1,20 kronor per aktie

Josab har fyra försäljningsområden

30 procent av världens befolkning 
saknar tillgång till rent vatten

Josab äger 49 procent av ett JV-
bolag i Kina

Bolaget ensam exploateringsrätt till 
en unik gruva i Ungern
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Josab Water Solutions – Om bolaget

Josab Water Solutions

Kort om verksamheten

Josab Water Solutions (“Josab”) är verksamma inom utvecklingen av ekologiska 
vattenreningslösningar. Affärsidén grundas i att sälja vattenreningssystem 
som byggs på en fast plattform, exempelvis en container, som sedan 
anpassas med förutbestämda tryck och flöden. Vattenreningen sker genom 
Josabs egenutvecklade material Aqualite™, som baseras på mineralen Zeolit. 
Utvinningen av Zeolit görs i bolagets egen gruva, Ratka Mines, där även 
produktionen sker. Gruvan förvärvades 2006 och är en historisk plats vilket 
begränsar upprättningen av nya gruvrättigheter för exploatering.  Acqualite™ 
används som ett filter i vattenreningsprocessen som tillsammans med ett 
UV-ljus gör vatten bakteriefritt utan att använda tillsatta kemikalier. Bolagets 
marknader utgörs under 2021 primärt av Europa och Asien. Bolaget grundades 
1999 och är noterade på Spotlight Stock Market sedan 2013. Vd är Henry 
Koskela och antalet anställda uppgår under 2021 till 22. 

Tekniken bakom Aqualite™

Josabs vattenreningen liknar traditionell vattenrening men i stället för att 
använda sand används Aqualite™. Med Aqualite™ kan partiklar större än 3,5 
mikron filtreras bort. Det kan jämföras med sandfilter som endast filtrerar bort 
partiklar större än 40 till 60 mikron. Aqualites™ aktiva yta filtrerar molekylärt 
bort ämnen såsom ammoniak, nitrat, kväve, väte, svavel, etan, m.m. Aqualite™ 
är även en baktericid, vilket innebär att  parasiter och bakterier attraheras och 
reduceras med drygt 98 procent. Med komplettering av UV-ljus elimineras 
resterande farliga ämnen vilket gör vattnet drickbart.

Potential till fler användingsområde
Även om Josab prioterar rening av dricksvatten har bolaget identifierat fler 
användningsområden. Dessa områden inkluderar - rening av simbassänger, 
rening av vatten till jordbruk, rening av industriellt spillvatten, rening av vatten 
i byggprojekt och rening av lakvatten från soptippar och gruvor. Bolaget har 
därmed möjlighet att bredda sin kundgrupp ytterligare och öka intjäning. 

Josab har utvecklat Aqualite™ - 
ett material som renar vatten

Aqualite™ kan rena vatten 
till 1 mikron och kräver inga 
farliga tillsattser 

Fler tillämpningsområden 
kan öka intjäningen

Obehandlat vatten

Aqualite™ Rent vatten

UV-filter
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Josab Water Solutions – Om bolaget 

Produkter och intäktsmodell

Josab intäkter genereras i huvudsak från tre olika produktgrupper:

• Standardprodukter - Består av mindre vattenkiosker och containrar 
med reningskapacitet mellan 5 000 och 3 000 000 liter per dygn. Vid 
försäljning av vattenkiosker har Josab historiskt varit verksamma i driften 
och tagit en avgift per liter vatten renat. Ett exempel på detta är Indien där 
en liter vatten säljs för 1 indisk rupie (INR). Intäkten delas därefter mellan 
Josab och eventuell partner och har tidigare uppgått till 35 procent av 
volymen. 

• Skräddarsydda produkter - Grundas på samma teknik som 
standardprodukter men anpassas för en befintlig anläggning eller för att 
ha ett annat tryck/flöde. Skräddarsydda lösningar kan konstrueras med en 
vattenreningskapacitet på åtminstone 80 000 kubikmeter per dygn. 

• Övriga användningsområden - Omfattar användningsområden såsom 
allmänna badhus, jordbruk och försäljning av enbart Aqualite™. Josab har 
tidigare sålt endast Aqualite™ och priset har då uppgått till mellan 10 och 
20 tusen kronor per ton.

• IonFlow och CellFlow - Den fjärde november 2020 informerade 
bolaget om sitt nya produktutbud, luftrening. Josab kommer tillsammans 
med börsnoterade LightAir marknadsföra och sälja LightAirs-produkter. 
Försäljningen är fortfarande i ett utvecklingsstadie och kommer initialt 
rikta sig till Ungern och ett tiotal europeiska länder. Inga intäkter har gjorts 
från detta område än.

Driftkostnader 

Kostnaderna kring vattenkioskerna utgörs primärt av den initiala 
investeringen, avskrivningar och servicekostnader såsom el och underhåll. 
Den lokala motparten står för driftkostnader. Utöver det har bolaget även 
kostnader relaterade till utvinningen och produktionen av Aqualite™ i 
Ungern, verksamheten i Sverige och Ungern, samt etableringen i Kina.

1 liter vatten säljs för 1 INR i 
Indien

Anpassas för befintlig 
anläggning

Avser primärt försäljning av  
Aqualite™ 

Nytt produktutbud inom 
luftrening

Josab står för el- och 
servicekostnader 
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Josab Water Solutions

Sötvatten som bristvara

Trots att jorden består till cirka 70 procent av vatten är tillgången till sötvatten är en 
begränsad och krympande resurs. Enligt världsnaturfonden WWF utgör sötvatten 
endast 3 procent av världens totala vattenvolym, varav endast en halv procentenhet 
är användbar för dricksvattenförsörjning. Tillgången till sötvatten är dessutom inte 
jämnt fördelad runt om i världen vilket innebär att vissa regioner är mer utsatta än 
andra. Överanvändning av vatten leder också till en lägre grundvattennivå i många 
jordbruksområden och städer, vilket förstärker knappheten ytterligare. Enligt en 
rapport från UNICEF 2021 saknar ungefär 2,2 miljarder människor tillgång till rent 
vatten, motsvarande drygt 30 procent av världens befolkning. Användningen av 
vatten har samtidigt ökat med cirka 1 procent per år sedan 1980-talet, drivet 
av ökad befolkningstillväxt och socio-ekonomisk utveckling, och väntas fortsätta 
i samma takt till 2030. Efterfrågan kommer då överstiga utbudet med drygt 40 
procent och behovet att effektivisera resursanvändningen av vatten är således ett 
faktum.

Josabs marknader

Josabs geografiska marknader utgörs av Indien, Kina, Östafrika och Öst/
Centraleuropa. Nedan presenteras en redogörelse om vardera marknad och 
bolagets positionering i respektive land.

• Indien: är världens näst störst land sett till befolkning med 1,3 miljarder 
invånare. Landet kan betraktas som en utvecklingsekonomi med en BNP per 
capita om 2,2 tusen dollar under 2020 vilket kan jämföras med Sverige som har 
59,0 tusen kronor. Enligt IMF väntas Indiens BNP växa med cirka 5,1 procent 
årligen till 2026 vilket historiskt inneburit allt högre krav på vattenkonsumtion. 
Utöver det uppskattas endast 50 procent av den indiska befolkning ha tillgång 
till drickbart vatten och således är behovet av externa vattenkällor omfattande. 
 
Under 2017 stod Indien för den största vattenanvändningen i världen vilket 
förklarar Josabs etablering i landet 2016. Bolaget har sedan dess 189 aktiva 
vattenkioskar i staden Hyderabad, ett område i delstaten Telegana med  
7 miljoner invånare.
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Källa: IMF, Ourworldindata, Mangold Insight

30 procent av världens 
befolkning saknar tillgång till 
rent vatten

Indien är världens näst största 
land sett till befolkning

Josab har 189 vattenkiosker 
i Indien
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Josab Water Solutions – Marknad forts.
• Kina: är ett av världens största länder med en befolkning om 1,4 miljarder, 

motsvarande var femte person på jorden. Enligt IMF är Kina även det land 
som haft den snabbast ekonomiska utvecklingen med 5 063 procent ökning 
i BNP mellan 1982 och 2020. I takt med att landet har blivit rikare har Kinas 
regering samtidigt spenderat mer pengar på att förbättra tillgången till rent 
vatten. Trots det kvarstår dock betydande skillnader mellan tillgången till 
vatten i städer och på landsbygden. Enligt en rapport från UNICEF 2015 
uppskattas drygt 290 miljoner kineser på landsbygden sakna tillgång 
till sanitettjänster, och utgör därför en omfattande marknad för Josab. 
 
I och med att den kinesiska staten har stort inflytande över hur investeringar 
allokeras har Josab valt att etablera sig på den kinesiska marknaden via lokala 
partnerskap. Under 2019 annonserade Josab ett licensavtal och JV-bolag 
med Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development 
Capital Management Beijing Ltd gällande försäljning av Aqualite™. Avtalet 
ger Josab 49 procent ägarandel i JV-bolaget som får ensamrätt att köpa, 
marknadsföra och sälja tekniken i Kina. Josabs ägarandel, samt licensavtal, 
ses som en viktig värdedrivare på den kinesiska marknaden, eftersom 
bolaget mottog en första order om 60 ton Aqualite™ i slutet av 2020, 
motsvarande ett ordervärde om 120 tusen euro. 

Källa: IMF, Ourworldindata, Mangold Insight

Kina har en befolkning om 1,4 
miljarder invånare

Josab äger 49 procent av ett  
JV-bolag i Kina
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Josab Water Solutions – Marknad forts.
• Öst- och Centraleuropa: har historiskt sett i försäljningsbemärkning 

omfattat Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien och Rumänien, men 
företräds under senare år primärt av Ungern. Till skillnad från Indien 
och Kina har Ungern relativt god tillgång till rent dricksvatten för 
drygt 80 procent av befolkningen, estimerar FN organisationen 
Världskoll. Intresset bland bolagets kunder återfinns därför 
till att förbättra och kostnadsminimera existerande lösningar.  

 
Josab har under åren erhållit ett flertal ordrar via sitt dotterbolag 
Josab Ungern, däribland 30 ton Aqualite ™ i ren försäljning och en 
enskild order värd 1,4 miljoner kronor. Utöver det signerade bolaget en 
avsiktsförklaring i juli 2020 med Dramex avseende uppbyggnaden av 
en gemensam försäljningsorganisation och produktionsanläggning för 
miljöprodukter, inkluderande vattenreningsanläggningar baserade på 
Josabs Aqualite™ teknologi. På grund av sjukdom i Covid-19 fick bolaget 
dock avbryta planerna med Dramex men kunde i stället gå vidare med 
ungerska Eurotrade Kft. Det nya bolaget kommer ägas till 51 procent av 
Josab och 49 procent av industribolaget Eurotrade. Bolagets säte kommer 
vara förlagt i staden Szerencs där Josab har sitt ungerska huvudkontor 
och produktionsanläggning för Aqualite. Den totala investeringen från 
projektet är uppskattat till 300 miljoner kronor och kommer finansieras till 
största del av statligt stöd och statliga banklån då området tillhör regionalt 
stödområde. Mangold ser positivt på möjligheterna från samarbetet men 
väljer att exkludera projektet i prognoserna tills dess att avtalet signerats. 

• Afrika: Framför allt Kenya, Uganda, Tanzania, Etiopien, Eritrea, Djibouti, 
Somalia och Nigeria är några av de länder som företräds med låg tillgång 
till vatten och är därför av intresse för Josab. Etiopien har framför allt varit 
ett viktigt område där Josabs samarbetspartner och systemtillverkare, 
Sherif Abamecha Fahima, varit verksam med mindre beställningar och 
under det tredje kvartalet väntas även en testenhet att placeras i Nigeria. 
Än så länge utgör Afrika dock endast en liten del av försäljningen och på 
grund av administrativa svårigheter kommer marknaden därmed endast 
ses som en tilläggsoption i prognosavsnittet.

Ungern utgör viktigaste 
marknaden i Europa

Josab har signerat en 
avsiktsförklaring med Eurotrade

En testenhet ska levereras till 
Nigeria under tredje kvartalet
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Josab Water Solutions – Konkurrenter
Konkurrens

Marknaden för vattenreningutrustning är i stor utsträckning fragmenterad. 
Konkurrerande teknik inkluderar allt från multinationella vattenleverantörer i 
storstäder till små regionala leverantörer på landsbygden. 

På den indiska marknaden uppskattar Josab att det finns runt 850 företag, varav 
15 större med drygt 30 procent av marknaden, 200 till 250 medelstora aktörer 
med cirka 50 procent, och 600 till 650 mindre företag med cirka 20 procent 
av marknaden. För att minska mängden farliga ämnen används vanligtvis klor 
och sandfilter samt omvänd osmos (en vattenreningsteknik där vattenmolekyler 
trycks genom ett membran som även tar bort viktiga mineraler). 

Även Kinas marknad utgörs av större aktörer såsom Bejing Enterprises Water 
Group och Suez NWZ som uppskattas inneha stora marknadsandelar. I utsatta 
regioner är dock bristen på sanitärt vatten vanligt och lokalbefolkningen förlitar 
sig därmed på alternativa reningsprocesser såsom sandfiltrering, kokning, 
omvänd osmos och kemikalietillsättning.  

I Öst- och Centraleuropa finns, förutom mindre regionala företag, bland annat 
fem globala företag – RWE, Agbar, Veolia, Suez och Saur – som tillsammans står 
för en betydande andel av världsmarknaden. Trots sin marknadsdominans saknas 
det fortfarande en funktionell och sanitär infrastruktur för att tillhandahålla rent 
kranvatten i många länder. Josabs lösning blir således ett attraktivt alternativ 
som dessutom kan filtrera ner partiklar till endast en mikron utan att använda 
kemikaliska tillsatser.

Rent vatten i pet-flaska är 10x dyrare 

Det populäraste alternativet till rent vatten är i många länder pet-flaskor. Priset 
på vatten skiljer sig åt mellan länder och märken men innebär för många en 
säker tillgång till vatten. I Indien kostar 1 liter vatten cirka 12 indiska rupier vilket 
är tolv gånger dyrare än priset i Josabs vattenkiosker. Josabs kiosker erbjuder 
på så sätt en kostnadsfördel samtidigt som tillvägagångssättet är miljövänligare 
än plasttillverkning. 

Marknaden för rent vatten är 
fragmenterad

Klor, sandfilter och omvänd osmos 
är vanliga alternativ i Indien

Kinesiska marknaden domineras 
av Bejing Enterprises Water Group

Fem globala företag dominerar 
Öst- och Centraleuropa

Vatten i pet-flaskor är 10x dyrare 
än Josabs lösning
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Josab Water Solutions

Josab har 189 vattenkiosker i drift

Bolaget har ändrat strategi till 
direktförsäljning

Försäljningen av Aqualite™ väntas 
bli störst

Försäljningsprognos av vattenkiosker

Josab beräknas vid utgången av det andra kvartalet ha drygt 189 vattenkiosker 
i drift i Indien. Intäkterna från dessa kiosker baseras på mängden vatten som 
säljs vilket i snitt har varit drygt 296 lite per kiosk och dag, om vi använder 
andra kvartalet 2019 som referens. Detta kan jämföras med kioskernas 
reningskapacitet om 1 000 liter per timme vilket innebär en nyttjandegrad 
om endast 30 procent. Således finns det en potential för ökad användning. 
Intäkterna från vattenkioskerna har dock fluktuerat över tid vilket indikerar 
att användandet inte utvecklats som planerat. Kostnaderna för att underhålla 
vattenkioskerna, likt el och service, har även visat sig vara högre än tänkt vilket 
föranlett bolaget till att byta försäljningsmetod till direktförsäljning. Den 19 
november 2020 såldes därför 15 vattenkiosker i direktförsäljning, med en 
reningskapacitet om 500 liter per timme, till ledningen i Jammu & Kashmir 
till ett värde om 800 tusen kronor, motsvarande 53,3 tusen kronor per kiosk. 
Direktförsäljning har visat sig vara både mer kostnadseffektivt och lönsamt, 
och framtida försäljning  väntas därmed bedrivas på samma sätt. Mangold 
estimerar att antalet sålda vattenkiosker kommer stiga något, och givet ett 
försäljningspris om 53,3 tusen kronor styck, väntas Josab tjäna cirka 1,7 
miljoner kronor från vattenkiosker under 2021.

JOSAB WATER SOLUTIONS - FÖRSÄLJNINGSPROGNOS

(Tkr) 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Vattenkiosker (Indien) 2 765 753 1 727 3 025 4 847 5 476 5 218 4 154

Antal kiosker (53,3 tkr/kiosk) 52 14 32 57 91 103 98 78

Aqualite™ (Kina och Ungern) N/A 1 768 1 950 7 500 19 500 31 500 45 000 51 000

Antal ton sålda (15 tkr/ton) N/A 118 130 500 1 300 2 100 3 000 3 400

Övriga intäkter 1 324 1 973 987 1 134 1 305 1 500 1 725 1 984

Totalt 4 089 4 494 4 664 11 660 25 651 38 477 51 944 57 138

Källa: Mangold Insight

Försäljningsprognos av Aqualite™

Josab har under det senaste tolv månaderna sålt uppskattningsvis 198 ton 
Aqualite™. Priset per ton offentliggörs inte alltid men de gånger det har 
annonserats har priset varierat mellan 10 och 20 tusen kronor. Mangold antar 
därmed ett genomsnittspris om 15 tusen kronor vilket innebär en försäljning 
om cirka 2,0 miljoner kronor under 2021. Mangold estimerar även att 
försäljningen av Aqualite™ kommer stiga ytterligare under kommande år för 
att på sikt bli bolagets viktigaste försäljningsområde. Orsaken till det grundas 
i att många företag är olika och att implementeringen i företagens bruk därför 
ser annorlunda ut. För att hålla kostnaderna nere väntas kunderna i stället 
köpa råvaran separat. Vidare väntas även intresset för Aqualite™ stiga i takt 
med att fler bolag försöker implementera hållbara lösningar. Josab bedöms 
kunna rida på denna trend för att 2026 uppnå en försäljning av Aqualite™ om  
51,0 miljoner kronor.
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Josab Water Solutions – Prognoser forts.

Josab Water Solutions

Josab ökade nettoomsättningen 
med 153,7 procent under 21’ Q2

Stor potential från avtal med 
ungerska Eurotrade

Prognoser i närtid
Josabs utveckling har under de senaste kvartalen tyngts ner på grund av 
Covid-19 restriktioner, framförallt i Indien där cirka 15,2 procent av världens 
coronafall har uppmätts. Trots det ökade nettoomsättningen till 802 tusen 
kronor (316 tusen kronor), motsvarande en ökning om 153,7 procent jämfört 
med föregående år. I reella tal är ökningen dock förhållandevis blygsam men 
intäkterna spås bli högre under kommande kvartal. Under det tredje kvartalet 
väntas både leverans av en testenhet till Nigeria och en maskinorder till 
Ungerska Mono Ipolyfabric Kft inbringa drygt 1,8 miljoner kronor. Mangold 
estimerar således att Josab lyckas redovisa ett resultat för 2021 som är 
någorlunda i linje med föregående år. 

JOSAB WATER SOLUTIONS - KVARTALSPROGNOS

(Tkr) 20’ Q3 20’ Q4 21’ Q1 21’ Q2 21’ Q3P 21’ Q4P 20’ FY 21’ FYP

Nettoomsättning 195 1 652 298 802 1 800 777 2 521 3 677

Övriga rörelseintäkter -32 207 112 591 142 142 1 973 987

Rörelsens kostnader -3 616 -5 199 -2 660 -3 854 -5 510 -4 737 -17 540 -16 761

Rörelseresultat -3 453 -3 340 -2 250 -2 461 -3 568 -3 818 -13 046 -12 097

Källa: Mangold Insight

Triggers till ökad avkastning
Utöver försäljningstillväxten från Aqualite™ och vattreningsenheter finns även 
potentiella värdedrivare såsom etablering i Afrika, breddning inom luftrening 
och avtal med ungerska Eurotrade Kft. om 300 miljoner kronor. Utöver 
det har Josab även signerat en avsiktförklaring att förvärva 100 procent av 
det Hong Kong-baserade desing obolaget Clear Industry som under 2020 
omsatte 87 miljoner kronor och hade en nettovinst om 8 miljoner kronor.
Skulle den affären gå igenom finns det betydligt större uppsida i aktien än det 
som prognostiserats. Mangold väljer dock att exkludera förvärvet tills dess 
att det faktiskt genomförts. 
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Josab Water Solutions – Värdering

Josab Water Solutions

Värdering med uppsida

Mangold har valt att värdera Josab med en DCF-modell. Avkastningskravet i 
modellen sätts till 12,2 procent, vilket är högre än det som rekommenderas 
i PWC:s riskpremiestudie från 2021 om 6,7 procent med tillhörande 
småbolagstillägg om 4,2 procent. Vi tar således höjd för den risk som finns då 
bolaget inte anses ha uppnått ett moget försäljningsstadie. Givet att avtalet 
med Eurotrade verkställs kan avkastningskravet komma att sänkas. Baserat på 
dessa estimat ges en riktkurs per aktie om 1,20 kronor, motsvarande en uppsida 
om 47 procent från dagens kurs.

Utöver försäljningsprognoserna kring vattenkiosker och Aqualite™ beaktas 
även bolagets gruva i Ungern som en viktig tillgång. Gruvan har en exklusiv 
exploateringsrätt med en maxkapacitet om 500 ton per dag vilket kan säljas för 
cirka 15 tusen kronor per ton. Det finns således ett stort underliggande värde i 
verksamheten som Josab skulle kunna sälja ifall det behövs, vilket i sin tur kan 
anses minska risken med bolaget.

JOSAB WATER SOLUTIONS - DCF

(Tkr) 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

EBIT -12 097 -7 900 1 159 9 363 17 977 20 757

Fritt kassaflöde -11 225 -6 997 -2 619 7 323 16 044 16 214

Terminalvärde 176 241

Antaganden Diskränta Tillväxt Skatt 

12,2% 3% 22%

Riktkurs 

Enterprise value 103 994

Equity value 101 024

Riktkurs per aktie (kr) 1,20
Källa: Mangold Insight 

Känslighetsanalys

Mangold har genomfört en känslighetsanalys för att testa modellens variation 
givet olika avkastningskav och försäljningsutfall. Från modellen går det att tyda 
en klar uppsida i aktien i samtliga scenarion utom i bear-scenariot (0,9x av 
basförsäljningen varje år). Rekommendationen blir därmed Köp.

JOSAB WATER SOLUTIONS - KÄNSLIGHETSANALYS

Avk krav % 0,9x Basförsäljning 1,2x

11,2 0,73 1,41 2,21

12,2 0,60 1,20 1,90

13,2 0,50 1,03 1,65

Källa: Mangold Insight

Riktkurs 1,20 kronor per aktie

Gruvan i Ungern är en stor 
tillgång

Intervall mellan 0,50 och 2,20 
kronor per aktie



SWOT

Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot
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- Konkurrenter är världsledande företag 
med mycket kapital

- Alternativ teknik visar sig vara överlägsen

- Avtal med Eurotrade till ett värde om 
300 miljoner kronor 

- Uppköp av Clear Industry

- Upphandlingar tar lång tid

- Ej lönsamma 

- Låg historik av återkommande kunder

- Gruva i Ungern med exklusiv 
exploateringsrätt

- Unik lösning till ett stort problem

- Joint Venture-bolag i Kina

Josab Water Solutions – SWOT

Josab Water Solutions



13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Josab - Soliditet

-300%

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

M
kr

Josab - EBIT och marginal

Rörelseresultat Rörelsemarginal

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Josab - Antal sålda enheter

Antal ton Aqualite Antal kiosker

-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

M
kr

Josab - Totala intäkter och tillväxt

Totala intäkter Tillväxt %

Josab Water Solutions – Appendix

Josab Water Solutions
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Josab Water Solutions – Appendix

Josab Water Solutions

Ledning och styrelse

Henry Koskela är bolagets vd. Han har en bakgrund som revisor på 
revisorbyrån Defacto mellan 1994 till 2012 och som auktoriserad revisor 
och delägare på Deskjockey Revision mellan 2020 och 2012. Henry innehar 
en kandidatexamen o företagsekonomi från Örebros universitet. 

Peter Fredell är styrelseordförande och Josabs enskilt största aktieägare via 
Svenska Kreditfonden. Peter har mer än 30 år erfarenhet inom finans, bland 
annat som derivat trader på Hagströmmer Fondkommission och ansvarig 
market maker på investment banken Bankers Trust i London. Utöver rollen 
i Josab är Peter styrelseledamot i ett flertal internationella bolag och vd för 
industriföretaget Vimab Holding. 

Wilfrid Balmer är styrelseledamot med 25 års erfarenhet av zeolitematerial 
och katalysatorer som appliceras på olika miljöprocesser. Wilfred är utbildad 
doktor i Kemi och arbetar som extern professor vid University of Montpellier 
och som extern CTO i Josab sedan hösten 2018.

Anna Bonde är styrelseledamot och arbetar sen 2019 som konsult inom 
ekonomistyrning. Hon har tidigare arbetat som verkstadsanalytiker Carnegie 
Investment Bank, ABN Amro och Nordea samt inom Sales hos Nordic Equities 
mot svenska och europiska förvaltare. Anna har en examen inom finansiell 
ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. 

Michael Sundin är styrelseledamot med bred arbetslivserfarenhet från 
finansbolag. Han är sedan 2020 vd för kreditföretaget Scooper Holding och har 
tidigare varit vd för fastighetsförvaltningsbolaget Lafina och styrelseledamot 
för det börsnoterade teknikbolaget Seamless Distribution Systems. Michael 
har studerat vid Stockholms universitet och på Wallenbergs Institut inom 
SEB.
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Josab Water Solutions – Resultat & balansräkning

Balansräkning (Tkr) 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Tillgångar 

Kassa och bank 10 357 7 093 11 478 28 899 24 950 30 942 45 655 60 538

Kundfordringar  4 106 2 643 1 917 1 278 2 811 4 217 5 692 6 262

Lager  309 345 345 345 345 345 345 345

Övriga omsättningstillgångar 2 790 2 516 2 300 2 875 6 325 6 325 4 269 4 696

Anläggningstillgångar 34 041 30 551 34 392 33 860 33 344 32 844 32 359 31 888

Totalt tillgångar 51 603 43 148 50 431 67 257 67 775 74 673 88 320 103 729

Skulder 

Leverantörsskulder 1 109 886 268 575 1 265 1 897 2 562 2 818

Skulder 15 076 10 063 19 363 44 363 44 363 44 363 44 363 44 363

Totala skulder 16 185 10 949 19 631 44 938 45 628 46 260 46 925 47 181

Eget kapital 

Bundet eget kapital 136 804 151 115 162 115 162 115 162 115 162 115 162 115 162 115

Fritt eget kapital -101 386 -118 916 -131 315 -139 796 -139 968 -133 703 -120 719 -105 567

Totalt eget kapital 35 418 32 199 30 800 22 319 22 147 28 412 41 396 56 548

Skulder och eget kapital 51 603 43 148 50 431 67 257 67 775 74 673 88 320 103 729

Resultaträkning (Tkr) 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Totala intäkter 3 122 3 798 4 664 11 660 25 651 38 477 51 944 57 138

Kostnad sålda varor -2 470 -2 544 -1 399 -3 498 -7 695 -11 543 -15 583 -17 141

Bruttovinst 1 619 1 950 3 265 8 162 17 956 26 934 36 361 39 997

Bruttomarginal 59% 77% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Personalkostnader -7 723 -5 801 -6 091 -6 396 -6 715 -7 051 -7 404 -7 774

Övriga kostnader -9 501 -8 107 -8 223 -8 634 -9 066 -9 519 -9 995 -10 495

Avskrivningar -7 765 -1 088 -1 048 -1 032 -1 016 -1 000 -985 -971

Rörelseresultat -23 370 -13 046 -12 097 -7 900 1 159 9 363 17 977 20 757

Rörelsemarginal -845% -517% -259% -68% 5% 24% 35% 36%

Räntenetto -1 314 -695 -302 -581 -1 331 -1 331 -1 331 -1 331

Resultat efter finansnetto -24 684 -13 285 -12 399 -8 481 -172 8 032 16 646 19 426

Skatter 298 0 0 0 0 -1 767 -3 662 -4 274

Nettovinst -24 386 -13 285 -12 399 -8 481 -172 6 265 12 984 15 153

Josab Water Solutions

Källa: Mangold Insight
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Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och per-
soner med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i 
dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansin-
spektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold 
är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på 
NASDAQ Stockholm.

Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. In-
nehållet 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. Mangold 
Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och/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 vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar 
i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är 
ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det 
må vara som grundar sig på användandet av publikationen.  

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. 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. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Mangold kan genomföra publikationer på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen 
alternativt ett emissionsinstitut i samband med M&A, nyemission eller en notering. 

För utförandet av denna publikation kan läsaren utgå från att Mangold erhåller ersättning av bolaget. Det kan även 
föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan bolaget och någon annan avdelning hos Mangold. 
Mangold har riktlinjer för hantering av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instru-
ment. 

Mangolds analytiker äger inte aktier i Josab Water Solutions. 

Mangold äger aktier i Josab Water Solutions.

Mangold har utfört tjänster för Bolaget och har erhållit ersättning från Bolaget baserat på detta. 

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn. 

Rekommendationsstruktur: 
Mangold Insight graderar aktierekommendationer på tolv månaders sikt enligt följande struktur:
Köp – En uppsida i aktien på minst 20 procent
Öka – En uppsida i aktien på 10-20 procent
Neutral – En uppsida och nedsida i aktien på 0 till 10 procent 
Minska – En nedsida i aktien på 10-20 procent 
Sälj – En nedsida i aktien på minst 20 procent  


