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Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions

Stockpicker kommenterar Sustainable Energy Solutions (SENS) senaste aktiviteter som visar 
på styrka och engagemang.

För drygt en vecka sedan annonserade energiteknikbolaget ett intressant samarbete i Sydafrika 
med konsultföretaget Oloenviron med ambitionen att fokusera på nyttjandet av grundvattnet i 
sydafrikanska gruvor för att skapa grön energi. Landet har fortfarande ett stort beroende av 
kolkraft men befinner sig nu i startgroparna i omställningen till förnybar energi.

Just hur stor potentialen är för SENS del visar nu det andra avtalet inom loppet av några dagar, 
denna gång med ett sydafrikanskt dotterbolag till den globala tungviktaren thyssenkrupp, 
thyssenkrupp Udhe Africa. Samarbetet kretsar kring underjordiska pumpkraftslager (RUPHES) och 
avser en förstudie vid en specifik gruva i Sydafrika med målsättningen att utveckla ett fullskaligt 
projekt tillsammans. Dessutom öppnas nu möjligheten för SENS att ingå i thyssenkrupp Uhde 
Africas nätverk med flera internationella bolag avseende återanvändningen av övergivna gruvor.

---

Vi känner oss ha bekräftat vår positiva syn på aktien, om än med hänvisning till högre än vanlig risk. 
För den som söker exponering mot omställningen till en hållbar energiförsörjning i allmänhet och 
den snabbt växande marknad för energilagring i synnerhet, kan SENS vara en spännande krydda i 
portföljen.

Den stora omvärderingen lär dröja tills de första konkreta avtalen är på plats, men dagens 
värdering tar knappast hänsyn till det positiva nyhetsflödet på senare tid. Positivt är även att den 
nya vd:n Lise Toll har köpt aktier den 6:e och 7:e oktober för cirka 0,3 Mkr (snittkurs 0,42 kr).

Detta är en förkortad version av kommentaren.

Hela kommentaren kan läsas via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/analys
 och på/aktiviteten-tilltar-i-sustainable-energy-solutions  www.stockpicker.se

Analytiker;
Sebastian Lang, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses 
som rådgivning. 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. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och 
eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för 
upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida 
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händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta 
material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering 
historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig 
därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på 
användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende 
analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att 
äga, både på kort och lång sikt.
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