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OurLiving

Kursutveckling % 1m 3m 12m

OURLIV 10,2 -3,2 -25,9

OMXSPI 0,7 4,7 -1,7

Ägarstruktur Aktier Kapital

Softhouse Invest 7 173 798 14,0%

Nudging Capital 4 841 866 9,4%

Leif Liljebrunn 4 215 724 8,2%

Lyys 3 280 923 6,4%

Jörgen Brandt 3 220 926 6,3%

SEB LIFE 2 572 212 5,0%

Torbjörn Sahlén 1 782 000 3,5%

POQVINT 1 744 643 3,4%

Totalt 51 352 247 100,0%

Information

Rek/Riktkurs 2,00

Risk Hög

Kurs (kr) 0,80

Börsvärde (Mkr) 41,1

Antal aktier (Miljoner) 51,3

Free float 58%

Ticker OURLIV

Nästa rapport 2022-05-11

Hemsida ourliving.se

Analytiker Pontus Ericsson

Nyckeltal 2022 2023P 2024P 2025P 2026P

Totala intäkter (Mkr) 5,7 22,8 34,8 50,5 67,2

EBIT (Mkr) -23,1 -9,5 -4,3 2,2 10,0

Vinst efter skatt (Mkr) -23,3 -10,1 -5,0 0,8 7,0

EPS (kr) -0,45 -0,20 -0,10 0,01 0,14

EV/S 12,9 2,1 1,3 0,9 0,7

EV/EBITDA neg neg neg 9,3 3,7

EV/EBIT neg neg neg 21,4 4,7

P/E neg neg neg 53,6 5,9

Solskensaffärer 

Proptech-bolaget OurLiving förvärvade Solarfuture i slutet av det fjärde 
kvartalet 2022. Nettoomsättningen proforma uppgick till cirka 15 miljoner 
kronor för 2022 vilket innebär att Solarfutures andel av omsättningen 
uppgick till över 10 miljoner kronor. OurLiving har en stark orderingång 
om cirka 8,8 miljoner kronor som kommer omsättas till intäkter innan 
slutet på andra kvartalet. Mangold vidhåller sin syn om att OurLiving 
kommer uppnå intäkter om 22,8 miljoner kronor under 2023. 

Finansiering av förvärv

OurLiving har finansierat förvärvet av Solarfuture genom banklån om 2 
miljoner kronor, samt bryggfinansiering genom närstående till bolaget 
om 5 miljoner kronor. Bolagets kassa uppgick till cirka 2,2 miljoner 
kronor vid utgången av året. Mangold bedömer att OurLiving behöver 
göra ytterligare kapitalanskaffning om cirka 9,5 miljoner kronor fram tills 
bolaget förväntas ta sig till lönsamhet 2025. Det förvärvade bolaget 
Solarfuture väntas ha en positiv effekt på lönsamheten och en större 
resultatavräkning väntas ske under det första och andra kvartalet 2023. 
Det medför att bolagets finansiella position bedöms förstärkas framgent. 

Värdering visar på uppsida

Mangold upprepar riktkursen 2,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt. 
Det innebär en uppsida om över 140 procent och rekommendationen 
är därför Köp. För att riktkursen ska förverkligas krävs det att OurLiving  
skalar upp försäljningen och tar tydliga steg mot lönsamhet. 
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Framtidens hem

Mangold uppdaterar OurLiving med rekommendationen Köp och riktkursen 
2,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt, motsvarande en uppsida om över 
140 procent. Mangold bedömer att förvärvet av Solarfuture kommer driva 
tillväxten och bidra till förbättrad lönsamhet i bolaget framgent vilket gör att 
vi upprepar riktkursen.

Affärsidé och försäljning

OurLivings affärsidé är att erbjuda en helhetslösning för smarta hem och 
effektiv fastighetsförvaltning. OurLiving erbjuder styrsystemet Smart 
Homeline som installeras i bostadens elcentral och kopplas till relevanta 
uttag och styrdosor. Kunden kan på så sätt styra tillgången till värme, 
elektronik och vatten direkt i mobilen via bolagets app. Därutöver erbjuder 
OurLiving olika funktioner genom deras plattform som exempelvis digital 
tillvalshantering, bopärmar, felanmälan och ska även erbjuda visualisering 
av solenergiproduktion. Försäljningen sker primärt mot bostadsutvecklare, 
småhustillverkare samt komplettering av trådlösa enheter direkt till 
användaren via bolagets hemsida.

Utökad marknadspenetration

Enligt den svenska myndigheten för samhällsplanering, Boverket, väntas 
antalet nybyggnationer i Sverige uppgå till cirka 60 000 mellan 2021 och 
2029. Det kan jämföras med OurLivings 82 sålda enheter av Smart Homeline 
2021 som innebär en marknadsandel om 0,1 procent. Potentialen för att 
kunna ta sig an en större marknadsandel anses därför vara stor. Mangold 
bedömer att OurLivings teknik är unik och att bolaget kan öka andelen till 
1,9 procent 2027, motsvarande en försäljning om cirka 1 135 styrsystem. 
När det gäller hela OurLiving-plattformen har bolaget betydligt fler kunder 
som använder tjänsterna digital tillvalshantering, bopärmar, felanmälan, 
bokningsfunktionen med mera. Mangold bedömer att användningen av 
tillämpningarna kommer öka betydligt under de kommande åren.

Förvärvsstrategi implementeras 

Utöver planen att växa organiskt har bolaget uttryckt intresse att växa genom 
förvärv. OurLivings 16 år långa erfarenhet i branschen ger bolaget en god 
position att sälja ytterligare produkter och tjänster, vilket var grunden till 
förvärvet av plattformsbolaget OurLiving. Genom förvärvet väntas OurLiving 
addera drygt 2,5 miljoner kronor i intäkter. OurLivings förvärv av Solarfuture 
ger bolaget exponering mot alternativa energislag och diversifierar bolagets 
intäktsströmmar. Solarfuture hade en EBITDA-marginal om 12 procent 
under 2021 och erhöll 5,1 miljoner kronor i intäkter. Mangold ser positivt på 
att OurLiving levererar enligt sin strategi om att bli en helhetsleverantör till 
fastighetssektorn. Förvärvet förväntas även addera betydande intäkter och 
vara lönsamhetshöjande.

Riktkurs 2,00 kronor per aktie

OurLivings styrsystem möjlliggör 
kontroll via mobilen

Marknadsandelen väntas öka 
avsevärt kommande år

Förvärvsstrategi bedöms bidra till 
tillväxt och vara lönsamhetshöjande
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OurLiving – Update

OurLiving

Solarfutures största order någonsin 
till Stockholm Slott

Order till Hovdala Slott

Totala beställningar om 6,6 miljoner 
kronor för 2023

Senaste beställningar om 7,4 
miljoner kronor för 2023

147 leverarade bopärmar

Avrop till 14 bostäder

155 bopärmar till Einar Mattson

Inredningsval, bopärmar och 
kommunikation till Optimalahem

Ytterligare SaaS-intäkter

Solarfuture 

Dotterbolaget Solarfuture fick en order om 3,475 miljoner kronor från Statens 
Fastighetsverk. Avtalet gäller en solcellsanläggning på Stockholm Slott vilket mer 
än fördubblar den befintliga ytan. Ordern avser 743 solcellsmoduler med 300 kW 
i kapacitet. Affären inleddes i december och de slutliga leveranserna kommer ske 
under det andra kvartalet 2023. 

Ytterligare beställning

En tilläggsbeställning från Statens fastighetsverk av energilagringssytem till 
befintliga anläggningar på Hovdala Slott samt Tomarps Kungsgård har gjorts. Totalt 
uppgår ordervärdet till 0,531 miljoner kronor och leverans ska ske senast under 
våren 2023. 

Anläggning till Staffanstorp

Bolaget har fått en ytterligare order i februari gällande en solcellsanläggning till 
en privat kund i Staffanstorp. Ordervärdet uppgick till 0,825 miljoner kronor och 
avser 128 solcellspaneler med en effekt om 51,84 kWp. 

Framtidsutsikter för solenergi

Totalt omfattar de senaste beställningarna från dotterbolaget Solarfuture 7,4 
miljoner kronor för leverans under 2023. Mangold ser att utfallet är positivt och 
visar att bolaget är på god väg att uppnå intäktsprognosen om 22,8 miljoner kronor 
2023.

OurLiving

HSB Sundsfastigheter har valt att inkludera OurLivings bokningssystem i 
fastigheten Turning Turso. Utöver de 147 levererade digitala bopärmarna har de 
gjort en beställning på den digitala bokningsfunktionen. 

Lyckos avropar 14 bostäder

Lyckos avropar 14 bostäder som ska använda digitala bopärmar samt 
kommunikationsfunktioner i OurLiving-plattformen under januari. 

Leverans till Einar Mattson

OurLiving har levererat 155 digitala bopärmar till Einar Mattson. Projektet avser 
Brf Elddonet och är det första i ett 3-årigt avtal mellan partnerna som slöts i slutet 
av 2022. Utöver bopärmar ska även andra funktioner för kommunikation levereras. 

Avrop från Optimalahem

Optimalahem har använt OurLivings plattform för inredningsval, digitala 
bopärmar och kommunikation. Avropet gäller Brf Optimalahem i Båstad 2 och 
gäller 24 bostäder som hade inflytt i januari. Vidare kommer även funktioner för 
styrelsehantering samt boendekommunikation användas. 

Ytterligare avrop

Reformhus har avropat 10 bostadsrättsradhus gällande digitala bopärmar, 
besiktningsmodul samt kommunikationsmodul. De ytterligare beställningarna visar 
på OurLivings förmåga att generera SaaS-baserade intäkter.
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OurLiving – Update

OurLiving

Solarfuture nu under samma 
tak

5 miljoner i finansiering via 
brygglån

Ytterligare 3 miljoner kronor i 
banklån

Effektiviseringar genom gemensamt kontor

OurLiving och Solarfuture har integrerats ytterligare och delar nu kontor i 
OurLivings lokaler på Slagthuset i Malmö. Det gemensamma kontoret väntas 
ge kostnads- och tidseffektiviseringar samt att underlätta samarbete över 
verksamheterna.
 
Finansiering av förvärvet

OurLiving upptog 5 miljoner kronor i bryggfinansiering för att kunna finansiera 
förvärvet av Solarfuture. Den initiala kontanta köpeskillingen uppgick till  
cirka 3 miljoner och resterande del tillhörde finansieringskravet som fanns i 
förvärvsavtalet. Brygglånet löper med åtta procents årlig ränta och löper fram 
tills den 30 juni 2023. Majoriteten av långivarna är närstående till bolaget.  

OURLIVING - FINANSIERING FÖRVÄRV

Finansiär Bolagskoppling Lånebelopp (Mkr)

Softhouse Invest 14,9 procent av aktierna 2,25

Jörgen Brandt CCO 1,00

Nudging Capital 50 procent ägt av styrelseledamot Jenette 
Andersson, 10,1 procent av aktierna

0,75

Torbjörn Sahlén Styrelseledamot 0,60

Leif Liljebrunn Styrelseordförande 0,20

Mats Leander Mindre aktieägare 0,20

Källa: Mangold Insight

Ytterligare finansiering i form av banklån

OurLiving har även tagit banklån om 3 miljoner kronor. 1 Miljon från Almi 
Företagspartner i Skåne samt 2 miljoner kronor från Nordea. Lånet från 
Almi löper med en årlig ränta om 8,96 procent fram till och med december 
2024. Lånet från Almi avsåg inte finansieing av förvärvet. Lånet från Nordea 
löper med en årlig ränta om 7,39 procent fram till och med december 
2023. Finansieringen innebar att OurLiving kunde genomföra förvärvet av 
Solarfuture. 
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OurLiving – Utfall & Prognos
Utfall

Intäkterna var 5,7 (4,8) miljoner kronor under 2022 vilket motsvarar en tillväxt 
om 17 procent. Intäkterna var därmed 21 procent högre än vår prognos om 
4,7 miljoner kronor. Nettomsättningen proforma, alltså inklusive förvärvet av 
Solarfuture uppgick till cirka 15 miljoner kronor för helåret 2022. Mangold 
ser positivt på fövärvet av Solarfuture då det väntas mångdubbla intäkterna 
och vara lönsamhetshöjande för OurLiving. Bruttomarginalen var tre 
procentenheter lägre än prognos för helåret men fortfarande på en betydligt 
högre nivå än 2021. 

OURLIVING - UTFALL 2022

(Mkr) 2021 2022 2022P Diff

Intäkter 4,8 5,7 4,7 21%

Tillväxt 60% 17% -2%

Bruttomarginal 50% 64% 67% -3%

Personalkostnader 4,5 8,9 8,9 0%

Övriga kostnader 2,7 4,9 3,9 25%

Avskrivningar 2,3 13,0 4,5 189%

EBITDA -4,7 -10,1 -9,7 4%

EBITDA-marginal -147% -178% -204%

Källa: Mangold Insight

Kostnadsutveckling

Personalkostnaderna uppgick till 8,9 miljoner kronor och var precis i 
linje med prognos vilket gör att Mangold väljer att bibehålla prognos för 
personalkostnader framgent. De övriga kostnaderna var däremot 25 
procent högre än prognos vilket främst kan hänföras till kostnader relaterat 
till förvärven av OurLiving och Solarfuture. Mangold väljer att justera upp 
prognos för övriga kostnader. Avskrivningarna var betydligt högre än väntat 
13,0 (4,5) miljoner kronor. Anledningen är att aktiverade utvecklingskostnader 
relaterat till den gamla mjukvaran skrivs av då en ny app ska lanseras inom 
en snar framtid. 

Högre intäkter än väntat

Personalkostnader i linje med 
prognos
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OurLiving – Prognoser

OurLiving

Bibehållen intäktsprognos

Bedöms behöva uppta finansiering 
om 9,5 miljoner kronor

Kvartalsprognos

Mangold bibehåller prognosen för helåret 2023. Det motiveras av att bolaget  
haft en stark orderingång om cirka 8,8 miljoner som kommer levereras inom 
ett kvartal. Initialt väntas tillväxten öka markant givet att OurLiving tillträtt 
förvärvet Solarfuture för att sedan bibehålla hög försäljning under resterande 
delen av året.

OURLIVING - KVARTALSPROGNOS

(Tkr) Q1P Q2P Q3P Q4P 2023P

Intäkter 4 000 5 500 6 400 6 858 22 758

Kvartalstillväxt 132% 38% 16% 7%

Källa: Mangold Insight

Källa: Mangold Insight

Finansiering och investeringar

Mangold bedömer att OurLiving behöver uppta ytterligare finansiering under 
2023 och 2024 om totalt 9,5 miljoner kronor. Investeringarna ligger kvar på 
samma nivå som vid föregående analys.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Q1P Q2P Q3P Q4P

Kvartalsprognos 2023

Intäkter Tillväxt



7

OurLiving – Värdering

OurLiving

Värdering ger uppsida

Mangold använder en DCF-modell för att värdera OurLiving. Det motiverade 
värdet uppgår till 1,96 kronor per aktie. Mangold väljer därmed att bibehålla 
riktkursen 2,00 kronor per aktie. Mangolds tro på att OurLiving kommer 
uppnå en tillväxt över 300 procent för 2023 stärks av den betydande 
orderingången i samband med förvärvet av Solarfuture.

OURLIVING - DCF

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

EBIT -9 510 -4 329 2 196 10 017 15 911

Fritt kassaflöde -3 268 -6 812 1 384 9 672 13 862

Terminalvärde 155 758

Antaganden Avk. krav Tillväxt Skatt 

12% 3% 21%

Motiverat värde

Enterprise value 106 810

Equity value 100 901

Motiverat värde per aktie (kr) 1,96
Källa: Mangold Insight 

Känslighetsanalys

Mangold har genomfört en känslighetsanalys. Om försäljningen ökar med 
10 procent skulle motiverat värde per aktie bli 2,45 kronor. Om försäljning 
i stället skulle bli 10 procent lägre blir motiverat värde 1,55 kronor per 
aktie. Känslighetsanalysen visar på ett värderingsintervall mellan 1,33 och 
2,85 kronor per aktie. Det bör noteras att modellen visar uppsida oavsett 
valda avkastningskrav och försäljningsnivåer. Det som påverkar motiverat 
värde marginellt mer är förändring i försäljningsvolym gentemot förändring i 
avkastningskrav.

OURLIVING - KÄNSLIGHETSANALYS

Avk krav % 0,9x Basförsäljning 1,1x

10,9 1,82 2,30 2,85

11,9 1,55 1,96 2,45

12,9 1,33 1,70 2,13

Källa: Mangold Insight

Riktkurs 2,00 kronor per aktie

Värderingsintervall mellan 1,33 
och 2,85 kronor per aktie
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Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot
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- Konkurrenter är världsledande företag 
med mycket kapital

- Alternativ teknik visar sig vara överlägsen

- Bostadskrasch som leder till minskning 
av antal nybyggnationer

- Förvärv som kan utöka bolagets 
vertikaler och intjäning

- Grön energiomställning

- Upphandlingar tar lång tid

- Ej lönsamma 

- Unikt styrsystem som är kompatibelt 
med trådbundna och trådlösa enheter

- Hög efterfrågan på smarta lösningar

OurLiving – SWOT

OurLiving
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OurLiving – Resultat & balansräkning

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

Tillgångar 

Kassa och bank 9 326 2 161 228 318 472 8 915 21 547

Kundfordringar  4 354 8 232 8 106 9 540 13 833 18 398 23 678

Lager  1 125 207 1 154 1 741 2 490 6 623 7 749

Anläggningstillgångar 23 642 27 164 25 148 28 633 26 470 24 523 22 770

Totalt tillgångar 38 447 37 764 34 635 40 232 43 265 58 458 75 744

Skulder 

Leverantörsskulder 3 029 14 564 19 610 22 633 24 899 33 116 38 745

Skulder 233 8 070 9 970 17 570 17 570 17 570 17 570

Totala skulder 3 262 22 634 29 580 40 203 42 469 50 686 56 315

Eget kapital 

Bundet eget kapital 4 781 5 135 5 135 5 135 5 135 5 135 5 135

Fritt eget kapital 30 404 9 994 -81 -5 107 -4 340 2 637 14 293

Totalt eget kapital 35 185 15 130 5 055 28 795 7 772 19 429

Skulder och eget kapital 38 447 37 764 34 635 40 231 43 264 58 458 75 744

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

Totala intäkter 4 838 5 675 22 758 34 820 50 490 67 151 78 567

Kostnad sålda varor -2 426 -2 037 -8 421 -12 709 -18 176 -24 174 -28 284

Bruttovinst 2 412 3 638 14 338 22 111 32 313 42 977 50 283

Bruttomarginal 50% 64% 63% 64% 64% 64% 64%

Personalkostnader -4 465 -8 882 -15 054 -17 044 -19 771 -22 351 -23 536

Övriga kostnader -2 675 -4 862 -6 078 -6 881 -7 483 -7 962 -8 384

Avskrivningar -2 303 -13 022 -2 716 -2 515 -2 863 -2 647 -2 452

Rörelseresultat -7 031 -23 128 -9 510 -4 329 2 196 10 017 15 911

Rörelsemarginal -218% -633% -42% -12% 4% 15% 20%

Räntenetto -95 -140 -565 -698 -1 230 -1 230 -1 230

Resultat efter finansnetto -7 126 -23 268 -10 075 -5 027 966 8 787 14 681

Skatter 0 -77 0 0 -199 -1 810 -3 024

Nettovinst -7 126 -23 345 -10 075 -5 027 767 6 977 11 657

OurLiving

Källa: Mangold Insight

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. Man-
gold Insight publicerar endast analyser som innehåller och/eller grundar sig på offentliggjord information. Om Man-
gold Insight tar del av icke-offentliggjord, kurspåverkande information, kan Mangold inte publicera någon ny analys 
eller uppdatering till dess att informationen offentliggjorts av emittenten. Innehållet 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 up-
prättandet 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. Anställda analytiker på Insight får inte äga eller handla med några överlåtbara värdepapper som emitterats av 
ett bolag som denna är ansvarig analytiker för. En sådan person får inte heller ingå i kundbolagets styrelse eller vara 
verksam i övrigt i bolaget. 

Mangold analyserade OurLiving senast 2022-11-07.

Mangolds analytiker äger inte aktier i OurLiving. 

Mangold äger inte aktier i OurLiving såsom för eget lager.  

Mangold äger aktier i OurLiving 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  


