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Kursutveckling % 1m 3m 12m

WYLD -25,8 -9,6 -4,3

OMXSPI -7,7 -10,4 -23,5

Information

Rek/Riktkurs Köp 30,00

Risk Hög

Kurs (kr) 10,70

Börsvärde (Mkr) 112

Antal aktier (Miljoner) 15,1*

Free float 35%

Ticker WYLD

Nästa rapport 2022-11-30

Hemsida wyldnetworks.com

Analytiker Pontus Ericsson

Nyckeltal (Mkr) 2021 2022P 2023P 2024P 2025P

Nettoomsättning (Mkr) 2,5 0,3 57,8 107,4 150,4

EBIT (Mkr) -26,4 -33,1 -6,7 18,4 39,9

Vinst före skatt (Mkr) -26,9 -34,3 -6,8 18,2 39,8

EPS (kr) -2,6 -3,3 -0,6 1,4 3,0

EV/Försäljning 44,4 322,8 1,9 1,0 0,7

EV/EBITDA neg neg neg 5,9 2,7

EV/EBIT neg neg neg 5,9 2,7

P/E neg neg neg 8,0 3,6

Stark etablering inför lansering

Wyld har etablerat åtta nya partnerskap och genererat ett totalt 
orderboksvärde om cirka 32 miljoner kronor (exklusive dataintäkter), 
motsvarande cirka 92 000 enheter av Wyld Connect. Orderboken väntas 
öka ytterligare inför lanseringen senare i år. Mangold prognosticerade 
att lanseringen av den fullskaliga satellittjänsten skulle ske i september 
och har nu skjutit på den förväntade lanseringen till december. 
Kostnaderna var något högre än väntat vilket gör att Mangold reviderar 
upp kostnadsprognosen för 2022 och framåt. 

Stadig ökning av partnerskap

Wyld fortsätter upprätta partnerskap inom sektorer som allmännyttiga 
tjänster, jordbruk, energi, logistik med mera. Bolaget har nu ingått 
samarbete med 30 bolag på 21 marknader vilket bedöms som en stabil 
grund för lansering och efterföljande intäkter. Ordervärdet uppgår till 
cirka 32 miljoner kronor och väntas utökas ytterligare inför lanseringen 
senare i år. Wyld har teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 som 
maximalt kan inbringa 73,3 miljoner kronor och bedöms vara tillräckligt 
fram tills förväntad lönsamhet 2024.

Fortsatt undervärderad
Mangold sänker riktkursen till 30,00 (33,00) kronor per aktie, motsvarande 
en uppsida över 170 procent. Sänkningen motiveras av högre kostnader 
än väntat samt att lanseringen av Wylds fullskaliga erbjudande väntas 
dröja till slutet av 2022. Wyld har 32 miljoner kronor i ordervärde 
exklusive dataintäkter samt åtta nya partnerskap vilket ses som ett kvitto 
på efterfrågan av bolagets tjänst. En viktig trigger för bolaget är en lyckad 
lanseringen under slutet av 2022.

*inkluderar TO2 & TO3

Ägarstruktur Antal aktier Kapital

Tern PLC 5 176 033 49,2%

Wardhaman Family 1 179 108 11,2%

Tuvedalen 370 374 3,5%

Avanza Pension 205 845 2,0%

Martin David 200 813 1,9%

Alastair Williamson 145 828 1,4%

Philip Andersson 150 000 1,4%

Movitz Ljungberg 145 000 1,4%

Totalt 10 511 307 100%
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Sammankopplar världen

Mangold upprepar köp av Wyld Networks med riktkursen 30,00 kronor 
per aktie. Det motsvarar en uppsida om 170 procent på 12 månaders sikt. 
Mangold bedömer att Wyld först kommer kunna redovisa intäkter från Wyld 
Connect under 2023. Den starka orderboken på cirka 32 miljoner kronor 
bedöms bli större givet en lyckad lansering senare under 2022. 

Breda användningsområden

Wyld Networks två produkter: Wyld Connect och Wyld Fusion fungerar 
tillsammans för att skapa en heltäckande satellit-IoT lösning. Affärslösningen 
använder satelliter för att erbjuda global täckning. Eftersom 85 procent av 
jordens yta inte täcks av markbaserad uppkoppling finns stor potential att 
sälja lösningen till bolag som är verksamma i denna täckningsfria zon. Wylds 
produkter kan tänkas användas i en mängd olika sektorer som exempelvis 
jordbruk, energi, miljö, sjöfart, detaljhandel, evenemang, fabriker, sjukhus, 
med flera. Produkterna inväntar resultat från patent-ansökan och bolaget har 
registrerat sina varumärken vilket stärker positionen för kommersialisering. 
Bolagets användning av kostnadsfria olicensierade frekvensband och billigare 
LEO-satelliter väntas bidra till ett attraktivt pris för kund. 

Snabbväxande marknader

Marknaden för IoT-anslutningar har en estimerad årlig tillväxttakt (CAGR) om 
40,0 procent mellan 2018 och 2025 enligt tidningen Rethink Technology 
Research. Mangold anser att den starkt underliggande efterfrågan på dessa 
teknologier väntas bidra positivt till Wylds tillväxtresa. 

Stora lanseringspartners

Bolagets lanseringspartners har ett sammanlagt börsvärde på över 400 
miljarder dollar. Mangold bedömer att Wyld kan ta del av sina partners nätverk 
och därmed erhålla intäkter genom kommersialiseringen av Wyld Connect. 
Två av dessa bolag, Eutelsat och Bayer Crop Science har köpt lösningar innan 
lansering vilket tyder på förtroendet för Wylds produkter och tjänster. Syftet 
med lanseringspartnerna är att de ska få testa produkten före lansering med 
förhoppningen att de ska bli betalande kunder när den kommersialiseras. 
Konsortiet av Eutel, TrakAssure, Senet och Wyld väntas bidra till att Wyld kan 
etablera sina produkter och tjänster globalt.

Finansiering säkrad

Wylds IPO blev kraftigt övertecknad vid börsintroduktionen i början av juli 
2021 vilket tillförde bolaget 25,0 miljoner kronor före emissionskostnader. 
Teckningsoptioner av serie TO1 tillförde även 25,2 miljoner kronor under 
april 2022. Mangold bedömer att TO2 och TO3 kommer ge Wyld det 
rörelsekapital som tar bolaget till lönsamhet 2024. Kapitaltillskottet ger 
bolaget goda förutsättningar att lansera Wyld Connect under slutet av 2022.

Riktkurs 30,00 kronor per aktie

85 procent av jordens yta saknar 
markbaserad uppkoppling

CAGR om 40 procent

Lansering bland jättar

Kraftigt övertecknad IPO
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Kvartalet som gått

Under det andra kvartalet 2022 uppgick intäkterna till 1 038 000 kronor. 
Av dessa var 927 000 kronor rörliga intäkter som utgörs av en skattekredit 
från den brittiska staten. Den post som skiljer sig väsentligt från föregående 
år är personalkostnader som ökat från cirka 3,1 till 4,2 miljoner kronor för 
kvartalet. Posten ligger något högre än prognos för helåret 2022 och Mangold 
justerar upp kostnaderna med cirka 0,7 miljoner kronor för helåret. De övriga 
kostnaderna blev högre jämfört med prognos för helåret 2022 vilket gör att 
vi justerar upp de övriga kostnaderna med cirka 4,1 miljoner kronor för 2022. 
Höjningen hänförs främst till kostnader relaterat till TO1 och TO2. 

WYLD NETWORKS - KVARTALSUTFALL

(Tkr) Q2 21 Q2 22 H1 21 H1 22

Intäkter 915 1 038 2 576 1 984

Övriga kostnader 7 478 6 039 11 298 9 872

Personalkostnader 3 057 4 161 5 750 8 179

Avskrivningar 68 81 133 149

EBIT -9 688 -9 864 -14 605 -16 931

EBIT-marginal -1 059% -372% -567% -853%

Källa: Mangold Insight

Kvartalsprognoser framåt

Mangold väljer att skjuta fram intäktsprognosen från september 2022 
till 2023 givet att två satelliter ska skjutas upp innan lanseringen av den 
fullskaliga tjänsten. Bolaget kommunicerar i den andra kvartalsrapporten att 
majoriteten av intäkterna kommer redovisas under 2023 och 2024 med en 
del under 2022. Mangold väljer dock att vara konservativ i prognosen med 
intäkter först i januari 2023. Med order om 32 miljoner kronor levererade 
linjärt över 15 månader väntas det med nuvarande ordervärde generera 36 
miljoner kronor, varav 10,4 miljoner kronor är från dataintäkter under 2023 
och ytterligare 12 miljoner kronor under det första kvartalet 2024. Mangold 
bedömer att Wyld kan  generera ytterligare intäkter om cirka 22 miljoner 
under 2023 givet en lyckad lansering då efterfrågan är betydande, vilket 
stärks av redan lagda order, marknadstillväxten samt de partners bolaget 
hittils anskaffat sig. I försäljningsprognosen ingår inte skattekrediten som 
utgjorde majoriteten av intäkterna under det första halvåret 2022 och som 
väntas bli något högre under 2022. 

WYLD NETWORKS - KVARTALSPROGNOS

Q1 Q2 Q3P Q4P FYP22 FYP22 (ny)

Försäljning (Tkr) 5 111 111 111 14 603 338

Kvartalstillväxt 2 120 % 0% 0%

Källa: Mangold Insight 

Övriga kostnader justeras upp

Försäljningsprognos skjuts fram 
givet senare fullskalig lansering
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Uppkopplad och redo

Under det andra kvartalet har Wyld slutfört testning av satellit-nätverket. 
Wyld har därmed blivit världens första bolag som framgångsrikt kopplat en 
terminal intergrerad med Semtechs LR-FHSS-chip (long-range frequency 
hopping spread spectrum) till en satellit med låg omloppsbana. Wyld har 
inlett samarbete med 8 nya partnerskap sedan föregående analys och skalar 
nu upp för den kommersiella lanseringen senare i år. Wyld befinner sig nu i 
en tillverknings- och distributionsfas av Wyld Connect-enheter till bolagets 
kommersiella partners. Trots att den fullskaliga kommersialiseringen dröjer 
ser Mangold stor potential i Wyld och dess erbjudande vilket stärks av dess 
stora partners förtroende för bolaget. 

Banbrytande bidata

Wyld Networks har tillsammans med Bayer Crop Science utvecklat 
världens första kontaktsensor för bikupor. Syftet är att kunna leverera data 
gällande interaktioner i bikupan till den globala biodlingssektorn. Den första 
prototypen av IoT-kontaktsensorn finns i Frankrike och North Carolina och 
överför nu data automatiskt via det markbundna nätverket. Vidare enheter 
ska levereras till Utah, Missouri och Newfoundland, Kanada under 2022. 
Den fulla satellittjänsten för kommersialisering ska ske i början av 2023. FN:s 
forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) uppskattar 
att det finns 81 miljoner förvaltade bikupor och är en växande marknad. 

Flertalet nya samarbetspartners

Wyld har knutit till sig flertalet nya lanseringspartners sedan föregående 
analys i juni. Avtalen avser order av IoT-enheter/tjänster, partnerskap samt 
distributionsavtal. En sammanfattande tabell presenteras nedan och en 
genomgång av avtalen presenteras på nästa sida.

WYLD NETWORKS - NYA LANSERINGSPARTNERS WYLD SATELLIT-IOT SERVICE

Företag Bransch Samarbetstyp Geografi Ordervärde

C-Towers Energi/IoT Order av IoT-enheter Brasilien 1,37 Mkr

Eutelsat Satellit-IoT Order av tjänster Europa 0,10 Mkr

Nordiskt IoT-bolag Allmännyttiga tjänster Distribution av 
allmännyttiga tjänster Europa 0,77 Mkr

ATSS Energi/logistik/jordbruk/tillverkning/
allmännyttiga tjänster/IoT/AI Partnerskap Saudiarabien -

Khomp IoT/industri/jordbruk/allmännyttiga 
företag Partnerskap Brasilien -

IoTMaxi Jordbruk/allmännyttiga sektorn/IoT Partnerskap Brasilien -

HyperThings Smarta städer/industri/IoT Partnerskap Mellanöstern/Indien -

Mirimico IoT Återförsäljare Schweiz -

BAT Jordbruk/tobak Samarbete Bangladesh/Pakistan -

Källa: Mangold Insight

Slutfört testning av satellit-
nätverket

Världens första kontaktsensor för 
bikupor

Flertalet nya partners/order
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• C-Towers: Wyld har upptagit order om 1,37 miljoner kronor för att 
lansera en IoT-lösning för förnyelsebar energi i Brasilien. Därmed ska 
C-Towers kunna övervakta infrastrukturtillgångar på avlägsna platser.

• Eutelsat: Bolaget är Wyld:s satellitpartner som har lagt en ytterligare 
order värd 0,1 miljoner kronor. Ordern avser tjänster relaterade till 
utrullningen samt testandet av den gemensamma IoT-lösningen. 

• Nordiskt IoT-bolag: Wyld har tecknat ett avtal värt 0,77 miljoner kronor 
gällande försäljning av TRIoT programvara för allmännyttiga tjänster 
i Europa. Den nordiska partnern utvecklar kommunikationslösningar 
för att lösa komplexa problem i stora IoT installationer. Initialt avser 
programvaran att lösa trådlös anslutning inom elmätning. 

• ATSS: Bolaget sköter över 200 regionala företags nätverk via sin hub i 
Jeddah, Saudiarabien. ATSS tillhör Mawarid Media & Communications 
Group (MMCG). Bolaget levererar tjänster för integrering av 
företagssystem för Saudiarabiens regeringen samt privata organisationer. 
Wyld har ingått avtal för distribution av IoT-lösning i Saudiarabien. 

• Khomp: Den brasilianska hårdvarutillverkaren Khomp ska utöka 
implementeringen av IoT för sina kunder inom industri, jordbruk och 
allmännyttiga företag. Bolaget tillhandahåller IoT-teknologi för de mest 
krävande situationer och med 100 procent täckning ska de nå oåtkomliga 
delar av kontinenten.

• IoTMaxi: Wyld har ingått partnerskap med IoTMaxi för att leverera 
IoT-data för allmännyttiga tjänster och jordbruk i sydamerika. Bolaget 
använder sina agtech-sensorer för att övervaka fördelning av vatten, 
näringsämnen, temperatur samt fuktighet.

• HyperThings: Bolaget leverar IoT-baserade produkter för smarta städer 
och industri med fokus på LPWAN-baserad anslutning. Bolaget är 
baserat i Mellanöstern och Indien samt har affärsrelationer med bolag 
som HP, Bosch och SAP. 

• BAT: British American Tobacco är verksamt i 180 länder och intäkterna 
översteg 25 miljarder pund under 2021. Bolaget ska distribuera Wyld 
Connect i Bangladesh och Pakistan, för att samla in data från gårdar 
för att minska konsumtion av vatten samt förbättra skörden. Bolaget har 
avtal med 90 000 gårdar globalt och utgör således en stor potentiell 
kund. 

• Miromico: Wyld har ingått partnerskap med det Schweiziska IoT-
bolaget Miromico gällande återförsäljning av Wyld Connect och dess 
satellittjänster. Miromico fokuserar främst på integrerade kretsar, 
elektroniska system och mjukvaruprodukter.

Order om 1,37 miljoner 
kronor

Eutelsat lägger ytterligare 
order

Löser komplexa problem i 
stora IoT installationer

Partnerskap med stor 
aktör i Saudiarabien

Erbjuder IoT-teknologi i 
Sydamerika

 

Ska leverera data från 
agtech-sensorer

Bas i Mellanöstern och 
Indien

90 000 gårdar globalt

Återförsäljaravtal tecknat
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Undervärderad aktie

Wyld väntar på att ytterligare två satelliter ska skjutas upp i låg omloppsbana 
innan de kan lansera den fullskaliga tjänsten. Satelliterna ska inom kort skickas 
upp vilket med fyra satelliter i låg omloppsbana gör det möjligt för Wyld att 
erbjuda internet till IoT-enheter globalt. Bolaget har upptagit cirka 32 miljoner 
kronor i order och bedöms kunna erhålla betydligt mer order givet en lyckad 
lansering av bolagets tjänst. Wyld förväntar sig att tjänsten kommer lanseras 
i slutet av 2022 och givet detta skjuter Mangold fram intäktsprognosen från 
2022 till 2023. Efter genomförd DCF blir det motiverade värdet 29,84 kronor 
per aktie, vilket gör att Mangold sänker riktkursen till 30,00 kronor per aktie. 
För att kursen ska realiseras krävs det att Wyld Networks kommersialiserar 
Wyld Connect 2022, ökar försäljningen och blir lönsamt 2024.

WYLD NETWORKS - DCF

(Tkr) 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

EBIT -33 068 -6 663 18 369 39 916 63 748 78 823

Fritt kassaflöde -30 955 -8 789 12 309 29 701 48 627 61 144

Terminalvärde 679 377

Antaganden Diskränta Tillväxt Skatt 

12% 3% 21%

Motiverat värde

Enterprise value 443 183

Equity value (Tkr) 449 355

Motiverat värde per aktie (kr) 29,84

Källa: Mangold Insight 

Känslighetsanalys

Mangold har genomfört en känslighetsanalys för att testa modellens utfall 
givet olika avkastningskrav och försäljningsnivåer. Om Wyld uppnår 90 
procent av den prognostiserade försäljningen sjunker det motiverade värdet till  
20,54 kronor per aktie. Om försäljningen istället ökar med 10  procent  stiger  
i stället det motiverade värdet till 40,58 kronor per aktie. Försäljningsnivån är 
den faktor som påverkar riktkursen mest. Sammanfattningsvis visar modellen 
ett intervall mellan 17,83 och 46,87 kronor per aktie. Modellen visar uppsida 
i alla testade fall.

WYLD - KÄNSLIGHETSANALYS

Avk krav % 0,9x Basförsäljning(x) 1,1x

11 23,95 34,58 46,87

12 20,54 29,84 40,58

13 17,83 26,06 35,57

Källa: Mangold Insight

Riktkurs 30,00 kronor

Värderingsintervall mellan 17,83 
till 46,87 kronor per aktie
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– Flertalet stora konkurrenter som kan 
tänkas agera i samma bransch

– Misslyckad kommersialisering

– Många potentiella tillämpningsområden

– Snabbväxande marknader

–Global kundbas

– Ej lönsamt

– Ej kommersialiserat sina produkter

– Stora lanseringspartners 

– Patenterad teknologi

– Teknologiskt kompetent ledning

Wyld Networks – SWOT

Wyld Networks
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Wyld Networks – Appendix

Wyld Networks
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Wyld Networks – Resultat & balansräkning

Balansräkning (Tkr) 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Tillgångar 

Kassa och bank 18 171 40 949 67 840 80 030 109 611 158 118 219 142

Kundfordringar  6 732 9 162 20 574 38 267 53 574 69 647 80 094

Lager  0 0 0 0 0 0 0

Anläggningstillgångar 1 240 1 376 2 238 3 015 3 713 4 342 4 908

Totalt tillgångar 26 144 51 488 90 653 121 312 166 898 232 107 304 143

Skulder 

Leverantörsskulder 3 974 8 653 18 801 34 971 48 959 63 646 73 193

Skulder 12 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Totala skulder 15 973 12 653 22 801 38 971 52 959 67 646 77 193

Eget kapital 

Bundet eget kapital 690 877 36 677 36 677 36 677 36 677 36 677

Fritt eget kapital 9 480 37 957 31 174 45 664 77 262 127 783 190 273

Totalt eget kapital 10 170 38 834 67 851 82 341 113 939 164 460 226 950

Skulder och eget kapital 26 143 51 487 90 653 121 311 166 898 232 106 304 143

Resultaträkning (Tkr) 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Nettoomsättning 2 455 338 57 765 107 443 150 420 195 547 224 879

Rörelseintäkter 4 074 4 677 0 0 0 0 0

Kostnad sålda varor 0 -1 858 -25 417 -47 275 -66 185 -86 041 -98 947

Bruttovinst 6 529 3 157 32 348 60 168 84 235 109 506 125 932

Bruttomarginal 100% 63% 56% 56% 56% 56% 56%

Personal kostnader -12 577 -16 367 -20 045 -22 370 -24 428 -25 405 -26 294

Övriga kostnader -20 043 -19 734 -18 829 -19 205 -19 590 -19 981 -20 381

Avskrivningar -295 124 138 224 301 371 434

Rörelseresultat -26 387 -33 068 -6 663 18 369 39 916 63 748 78 823

Rörelsemarginal -404% -659% -12% 17% 27% 33% 35%

Räntenetto -560 -1 200 -120 -120 -120 -120 -120

Resultat efter finansnetto -26 947 -34 268 -6 783 18 249 39 796 63 628 78 703

Skatter 0 0 0 3 759 8 198 13 107 16 213

Nettovinst -26 947 -34 268 -6 783 14 490 31 598 50 521 62 490

Källa: Mangold Insight

Wyld Networks

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. 

Mangold analyserade Wyld Networks senast den 15 juni 2022.

Mangolds analytiker äger inte aktier i Wyld Networks. 

Mangold äger inte aktier i Wyld Networks såsom för eget lager.  

Mangold äger aktier i Wyld Networks genom uppdrag såsom likviditetgarant.

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  


