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Mangold Insight – Uppdragsanalys 2022-11-03

Kursutveckling % 1m 3m IPO

RESQ 8,6 30,0 -47,5

OMXSPI 7,3 -5,6 -23,7

Information

Rek/Riktkurs (Sek) Köp 9,80

Risk Hög

Kurs (Sek) 4,94

Börsvärde (MSek) 55,1

Antal aktier (Miljoner) 11,2

Free float 84%

Ticker RESQ

Nästa rapport 24 februari 2023

Hemsida resqunit.com

Analytiker Pontus Ericsson

Nyckeltal 2021 2022P 2023P 2024P 2025P

Nettoomsättning (Mkr) 0,1 1,6 27,9 31,9 43,1

EBIT (Tkr) -11,6 -10,5 -2,4 0,7 5,6

Vinst före skatt (Tkr) -11,7 -10,6 -2,8 0,4 5,3

EPS (kr) -1,0 -0,9 -0,3 0,0 0,4

EV/S 732,8 31,3 1,8 1,5 1,1

EV/EBITDA neg neg neg 34,8 8,0

EV/EBIT neg neg neg 65,4 8,8

P/E neg neg neg 193,1 13,1

Order i hamn

Oceantech-bolaget Resqunit ska påbörja leverans av dess första order 
under mitten av november som fortlöper till början av 2023. Bolaget har 
erhållit en genombrottsorder om 30 000 enheter av produkten ”flotation 
buoy” till ett värde av cirka 9,4 miljoner kronor. Ordervärdet låg i linje 
med Mangolds försäljningsprognos 2022. Ordern stärker vår tro om 
fortsatt ökad försäljning under 2023. De övriga kostnaderna minskade 
till 3,0 (4,3) miljoner kronor under det första halvåret 2022 jämfört med 
samma period ifjol. Personalkostnaderna  har samtidigt ökat till 2,1 (1,1) 
miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen blev som väntat. 

Säkrad massproduktion

För att säkerställa massproduktion och leverans av den initiala ordern 
har Resqunit upptagit cirka 10 miljoner kronor i finansiering. Bolaget 
genomförde en riktad emission om 2,73 miljoner kronor till ett pris om 
5,00 kronor per aktie samt upptog lån om 7,5 miljoner norska kronor. 
Mangold bedömer att finansieringen säkerställer att bolaget kan leverera 
ordern samt att de kan ta sig till lönsamhet 2024.

Bibehållen riktkurs 

Mangold upprepar riktkurs om 9,80 kronor per aktie, motsvarande en 
uppsida om cirka 100 procent. Den bibehållna riktkursen bygger på att 
bolaget fått order motsvarande försäljningsprognosen för 2022 samt att 
kostnaderna varit i linje med prognos för helåret 2022. För att kursen 
ska realiseras krävs det at Resqunit ökar sin försäljning, kommersialiserar 
Aquarius X och går mot lönsamhet 2024.

Ägarstruktur Antal aktier Kapital

Helge Trettø Olsen 1 402 782 12,6%

Sig Holdings 995 000 8,9%

Siddis Holding 909 778 8,2%

Principal Asset M. 440 000 3,9%

Kjell Erik Röisland 405 479 3,6%

Per Waagen 324 399 2,9%

Link One GP AS 261 100 2,3%

Osetc AS 258 000 2,3%

Totalt 11 155 295 100%
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2Resqunit

Potential under ytan

Mangold uppdaterar sin syn på Resqunit med upprepad riktkurs om 9,80 
kronor per aktie på 12 månaders sikt, motsvarande en uppsida om cirka 100 
procent. Genombrottsordern om 30 000 flotation buoys till ett värde om 9,4 
miljoner kronor ger stöd för Mangolds tro på att Resqunit kan uppnå en hög 
försäljningstillväxt framgent.

Renar och undersöker haven

Resqunit erbjuder produkter relaterade till att återfå förlorade fiskeredskap 
som krabb- och hummertinor. Produkterna utlöser en flytningsmekanism 
kopplat till fiskeredskapet vilket gör att det inte går förlorat till havs och kan 
återanvändas. Bolaget utvecklar även specialbyggda flotation buoys för att 
säkra dyr havsutrustning. Resqunit har även en havssensor under utveckling 
som kan fästas på fiskeredskap som fisknät, bojar, kablar och tinor. Den kommer 
mäta olika havsdata som syrenivå, lokalisering, pH-värde, temperatur, salthalt, 
ljud, klorofyllkoncentration samt eDNA. Denna typ av data är eftertraktat 
inom flertalet olika sektorer exempelvis vattenbruk, havsbottenbrytning, olja 
& gas, marinbiologi, oceanografi, meterologi samt havsforskning. Mangold 
anser att det finns potential för Resqunit att öka sin försäljning markant 
under de kommande åren givet deras unika produktutbud samt den stora 
underliggande marknadspotentialen i havsdata. Mangold bedömer även att det 
finns stor potential att förbättra marginalerna. Havsbaserad datainsamling samt 
specialanpassade flotation buoy väntas ha högre marginaler.

Resqunit fyller ett hål i marknaden

Marknaden för maritim big data väntas växa med 21,5 procent årligen 
mellan 2017 och 2025 enligt marknadsundersökningsbolaget Transparency 
Market Research. Samtidigt väntas den globala fiskebruksindustrin växa 
från 258,4 miljarder dollar 2019 till 378,0 miljarder dollar 2027 enligt 
marknadsundersökningsbolaget Allied Market Research. Det motsvarar en årlig 
tillväxttakt (CAGR) om 5,8 procent. Mangold bedömer att Resqunit kan ta fördel 
av att både ha ett first mover advantage med flotation buoy och även att de kan 
erbjuda en mångsidig produkt som differentierar sig från konkurrenterna när 
Aquarius X kommersialiseras. Både marknadsstorleken samt den underliggande 
tillväxten väntas gynna Resqunit och bidra till ökade försäljningsvolymer av alla 
dess produkter. 

Globalt problem, Global exponering

Mangold bedömer att Resqunit kan gynnas av samarbetet med Sig Hansen, 
där Resqunit:s produkter och dess funktioner kan visas upp i de tv-serier han 
medverkar i. Mangold bedömer även att bolagets produkter ligger rätt i tiden då 
den ökande mängden plast i haven uppmärksammas och regleringar utformas 
globalt för att motverka detta.

Riktkurs 9,80 kronor per aktie 

Bredd av användningsområden

Mångsidiga produkter på 
snabbväxande marknader

Ett uppmärksammat problem
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Resqunit – Update

Resqunit

Stor order i Kanada

Den förväntade starten för leveranser av bolagets produkt är den 16 
november 2022 som fortgår under 2023. Resqunit fick en order i april om 
30 000 enheter av bolagets ”floatation buoys” som motverkar förlusten 
av fiskeredskap till havs. Avtalet uppgår till 9,4 miljoner kronor och ska 
levereras till deras distributionspartner i Kanada, Entreprises Shippagan Ltd. 
Beställningen ligger i linje med Mangolds prognos om 9,3 miljoner kronor 
i intäkter under 2022, dock kommer troligtvis inte majoriteten av dessa 
intäkter hinna bokas under 2022 givet att leveransen ska påbörjas i mitten 
av november. Mangold väljer att boka 1,6 miljoner kronor av dessa intäkter 
under 2022. 

Nyemission och lån ska säkra massproduktion

Resqunit har genomfört en riktad nyemission av 545 018 aktier till en 
teckningskurs om 5,00 kronor per aktie. Emissionen görs till fem befintliga 
och nya investerare där syftet är att bolaget ska uppnå de villkor som krävs 
av Innovasjon Norge och DNB för upptagande av lån om 7,5 miljoner norska 
kronor. Resqunit tillförs cirka 2,73 miljoner kronor före emissionskostnader. 
Lånet från Innovasjon Norge och DNB uppgår till 3,5 respektive 4,0 miljoner 
norska kronor och löper över sju respektive tre år. Räntan för lånen uppgår 
till 3,60 och 4,95 procent årligen. Emissionen ger bolaget nödvändigt kapital 
för att påbörja massproduktion. Emissionen avser även finansiera de initiala 
produktionskostnaderna som behövs för att säkerställa leverans.

Flertalet finansieringsprogram tillgängliga

Det finns flertalet internationella finansieringsprogram med inriktning att 
minska mänsklighetens påverkan av haven. Bland dessa finns Mar 2020 
som omfattar stöd om 508 miljoner euro där European Maritime Affairs and 
Fisheries Fund (EMFF) bidrar med 392 av dessa miljoner. Horizon Europe 
är EU:s huvudfinansieringsprogram gällande forskning och utveckling och 
omfattar 95,5 miljarder euro. Syftet med programmet är att uppnå FN:s 
hållbarhetsmål och öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Fisheries and 
Oceans Canada har finansieringsprogram för att förbättra fiskenäringen, 
haven, färskvattensteknologi samt teknologiutveckling. Programmet omfattar 
1 miljard dollar. Mangold bedömer att det är möjligt för Resqunit att ta del av 
något av programmen, antingen direkt eller indirekt givet dess fördelaktiga 
förmåga att minska mängden plast i haven. Exempelvis skulle Resqunit kunna 
få stöd för vidare produktutveckling eller indirekt genom att dess produkter 
bli subventionerade för fiskare. 

Över 30 000 beställda enheter

Riktad emission och lån ska säkra 
produktion 

Möjlighet till finansiering direkt
eller indirekt
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Resqunit – Update

Resqunit

Resqunit MP

Bolaget utvecklar en ny produkt som är anpassningsbar och ska kunna fästas 
på en mängd olika redskap. Genom lanseringen av denna produkt utökas 
de potentiella användningsområdena och typen av redskap som backup-
systemet kan fästas på. Exempelvis kommer produkten göra det möjligt att 
bland annat fästa systemet på nät. 

Aquarius X

Bolaget avser att lansera en sensor som går att fästa på tinor, fiskenät, bojar 
och kablar. Syftet är att kunna mäta temperatur och djup initialt för att 
sedan kunna mäta syrenivå, pH-värde, klofyllkoncentration, salthalt, eDNA, 
lokalisering samt ljud. Genom att erbjuda data från Aquarius X till fiskare har 
Resqunit estimerat att de kan utöka fångsten per enhet av ansträngning med 
tre procent. Genom att använda fiskeutrustning som ett kärl för Aquarius X 
siktar Resqunit på att öka fångsten per enhet av ansträngning med upp till 
15 procent. Att öka fångsten med hjälp av havsdata väntas bidra till ökad 
försäljning av bolagets datatjänst och produkt när den väl lanseras, då det 
kan vara ekonomiskt gynnsamt för fiskarna. 
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Resqunit – Update forts.

Resqunit

Kostnader i linje med prognos 
för 2022

7,8 miljoner kronor av 
ordervärdet skjuts till 2023

Utfall första halvåret

Under det första halvåret 2022 ligger Resqunit i linje med prognosen för 
helåret 2022 när det gäller de övriga kostnaderna. Personalkostnaderna blev 
däremot något högre än väntat vilket gör att Mangold väljer att justera upp 
personalkostnaderna.

RESQUNIT - H1 UTFALL

(Tkr) H1 21 H1 22 2022P

Intäkter 67 44 9 275

Kostnad sålda varor 148 77 6 400

Bruttoresultat -81 -33 2 875

Bruttomarginal -122% -76% 31%

Övriga kostnader 4 280 2 958 6 114

Personalkostnader 1 100 2 116 3 619

Avskrivningar 4 24 479

EBIT -5 465 -5 131 -7 337

EBIT-marginal 819% -853% -79%

Källa: Mangold Insight

Försäljningsprognoser

Leveranserna av ordern på 9,4 miljoner kronor från Kanada väntas påbörjas 
i mitten av november 2022. Mangold väljer att skjuta fram cirka 7,8 miljoner 
kronor av ordervärdet på 2023 års prognos vilket gör att vi höjer prognosen 
för 2023. Resqunit har bevisat att de kan erhålla stora ordervärden vilket 
motiverar ett fortsatt förtroende om att de kan generera ökade intäkter 
framgent. De politiska finansieringsstöden som finns för förbättrandet av 
haven och ambitionen av att minska ”ghost fishing” kan även generera ökad 
försäljning. Detta då Resqunits produkter kan bli subventionerade vilket gör 
de mer attraktiva för fiskare. 

RESQUNIT - TILLVÄXTPROGNOSER

2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Försäljning 0,1 9,3 20,2 31,9 43,1 52,4 63,7

Försäljning (Ny) 0,1 1,6 27,9 31,9 43,1 52,4 63,7

Tillväxt 74% 2 241% 1 680% 15% 35% 22% 22%

Källa: Mangold Insight
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Resqunit – Prognoser

Resqunit

Förväntad lägre bruttomarginal

Förväntat lägre personalkostnader

Resqunit spår lönsamhet 2023

Bruttomarginal

Mangold bedömer att bruttomarginalen kommer öka varje år drivet av 
övergången till en högre andel dataintäkter. Vi väljer att sänka bruttomarginalen  
då vi anser att det kommer ta längre tid att generera dataintäkterna än tidigare 
antaget. Därmed väntas bruttomarginalen bli lägre än den genomsnittliga 
bruttomarginalen för mjukvarubolag om 70 procent, Mangold bedömer det 
som rimligt då både specialanpassade enheter, och försäljning av data väntas 
vara präglat av avsevärt högre marginaler än flotation buoy och MP. Med en 
större produktion väntas även produktionskostnaden per enhet att minska. 
RESQUNIT - BRUTTOMARGINAL

2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Bruttomarginal -572% 31% 41% 51% 61% 70% 70%

Bruttomarginal (ny) -572% 23% 38% 46% 51% 58% 63%

Källa: Mangold Insight

Personalkostnader

Mangold bedömer att personalkostnaderna initialt kommer vara högre under 
2022 och 2023 för att sedan öka i en lägre takt. Antagandet bygger dels 
på bolagets egna prognoser, dels på att andel intäkter från data väntas öka, 
vilket bedöms vara betydligt mindre personalintensivt. 

RESQUNIT - KOSTNADSPROGNOSER

2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P
Personalkostnader -2,9 -3,6 -4,8 -9,3 -15,4 -17,0 -19,2

Personalkostnader (Ny) -2,9 -4,2 -6,0 -6,9 -9,4 -11,4 -13,8
Källa: Mangold Insight

Resqunits prognoser

Resqunit släppte egna försäljningsprognoser i juni 2022. Bolaget 
prognosticerar en försäljning om cirka 10,5 miljoner dollar under 2023 med en 
EBITDA-marginal om 13,1 procent. Mangold spår att bolaget kommer uppnå 
cirka 27,9 miljoner kronor (inkluderat 7,8 miljoner från redan lagda order) 
i försäljning under 2023 med en EBITDA-marginal om -5,9 procent under 
samma period. Mangold väljer att bibehålla sin syn om att lönsamhet först 
kan uppnås under 2024. Om bolaget däremot skulle uppnå sina försäljnings- 
och lönsamhetsmål skulle  det kalla för en ordentlig uppvärdering av aktien. 
Det bör tilläggas att  enbart Resqunit flotation buoy samt Resqunit MP 
(multipurpose) är inkluderade i prognoserna. Prognoserna infattar därmed 
inte försäljning av havsdata som väntas förbättra marginalerna markant när 
Aquarius X lanseras. 
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Resqunit – Värdering

Resqunit

Undervärderad aktie

Mangold använder en DCF-modell för att värdera Resqunit. Ett avkastningskrav 
om 12 procent för Resqunit anses vara lämpligt. Avkastningskravet tar höjd 
för den risk som finns gällande utvecklingen och lanseringen av Aquarius X. 
Baserat på estimaten ges ett motiverat värde om 9,67 kronor per aktie vilket 
gör att vi bibehåller riktkursen 9,80 kronor per aktie, motsvarande en uppsida 
om cirka 100 procent. Viktiga triggers för att uppnå riktkursen är att Resqunit 
etablerar ett nätverk av distributörer, erhåller regulatoriska godkännanden 
samt lyckas kommersialisera Aquarius X. Utöver dessa antagande krävs det 
att bolaget blir lönsamt 2024. 

RESQUNIT - DCF

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

EBIT -10 486 -2 417 750 5 564 11 880 19 076

Fritt kassaflöde -11 923 3 857 529 5 633 8 831 14 578

Terminalvärde 161 981

Antaganden Avk. krav Tillväxt Skatt 

12% 3% 21%

Motiverat värde

Enterprise value (Tkr) 101 747

Equity value (Tkr) 107 817

Motiverat värde per aktie (kr) 9,67
Källa: Mangold Insight 

Känslighetsanalys

Mangold har genomfört en känslighetsanalys för att testa modellens utfall 
givet olika avkastningskrav och försäljningsnivåer. Om Resqunit  uppnår 90 
procent av den prognostiserade försäljningen sjunker motiverat värde till  
6,70 kronor per aktie. Det går att notera ett liknande utfall om försäljningen  
ökar med 10  procent då motiverat i stället stiger till 12,58 kronor per aktie. 
Nivån av försäljning är den faktor som påverkar motiverat värde mest. 
Sammanfattningsvis visar modellen ett intervall mellan 5,84 och 14,58 
kronor per aktie. Modellen visar uppsida i alla testade fall. 

RESQUNIT - KÄNSLIGHETSANALYS

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

11 7,79 11,19 14,53

12 6,70 9,67 12,58

13 5,84 8,46 11,03

Källa: Mangold Insight

Bibehållen riktkurs om 9,80 
kronor per aktie 

Värderingsintervall mellan 5,84 
till 14,53 kronor per aktie
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– Lägre efterfrågan än beräknat

– Uteblivna regulatoriska godkännanden

– Flera potentiella intäktsströmmar 
bestående av data, produkter och 

mjukvara.

– Stor global potentiell marknad

– Aquarius X ej färdigutvecklad

– Ej lönsamma

 

– First mover advantage

– Sig Hansen ger stor exponering

Resqunit – SWOT

Resqunit
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Resqunit – Resultat & balansräkning

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

Tillgångar 

Kassa och bank 7 608 5 848 9 315 9 453 10 815 19 494 33 922

Kundfordringar  2 237 300 5 347 6 127 8 271 10 049 12 210

Lager  145 661 2 131 2 127 2 605 2 713 2 904

Anläggningstillgångar 4 787 7 308 6 577 5 919 5 327 4 795 4 315

Totalt tillgångar 14 777 14 118 23 371 23 626 27 019 37 052 53 351

Skulder 

Leverantörsskulder 2 485 2 148 14 209 14 179 17 369 18 089 19 361

Skulder 1 539 9 039 9 039 9 039 5 039 5 039 5 039

Totala skulder 4 023 11 187 23 247 23 217 22 407 23 127 24 400

Eget kapital 

Bundet eget kapital 531 3 261 3 261 3 261 3 261 3 261 3 261

Fritt eget kapital 10 223 -329 -3 137 -2 852 1 351 10 664 25 690

Totalt eget kapital 10 753 2 931 124 409 4 611 13 924 28 951

Skulder och eget kapital 14 777 14 118 23 371 23 626 27 019 37 052 53 351

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

Nettoomsättning 67 1 567 27 883 31 946 43 127 52 400 63 666

Kostnad för försäljning 450 1 206 17 287 17 251 21 132 22 008 23 556

Bruttovinst -383 360 10 596 14 695 21 995 30 392 40 110
Bruttomarginal -572% 23% 38% 46% 51% 58% 63%

Personalkostnader -2 895 -4 253 -6 045 -6 926 -9 350 -11 361 -13 803

Övriga kostnader -8 315 -6 114 -6 237 -6 362 -6 489 -6 619 -6 751

Avskrivningar -14 -479 -731 -658 -592 -533 -479

Rörelseresultat -11 607 -10 486 -2 417 750 5 564 11 880 19 076
Rörelsemarginal -17345% -669% -9% 2% 13% 23% 30%

Räntenetto 55 66 390 390 271 151 151

Resultat efter finansnetto -11 662 -10 552 -2 808 359 5 293 11 729 18 925

Skatter 0 0 0 -74 -1 090 -2 416 -3 899

Nettovinst -11 662 -10 552 -2 808 285 4 202 9 313 15 027
Källa: Mangold Insight

Resqunit

Källa: Mangold Insight



11

Disclaimer

Resqunit

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 Resqunit senast den 28 februari 2022

Mangolds analytiker äger inte aktier i Resqunit. 

Mangold äger inte aktier i Resqunit såsom för eget lager.  

Mangold äger inte aktier i Resqunit 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  


