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Finepart är ett litet tillväxtbolag från Bollebygd, 3-4 mil öster om Göteborg, som grundades av 

Christian Öjmertz efter 20 år som forskningsanställd på Chalmers. Christian är än i dag en av de 

största ägarna i bolaget. Den prototyp som Christian började bygga hemma i garaget 2005 har 

idag blivit en, eller till och med flera, riktiga kommersiella produkter med försäljning över hela 

världen.  

 

Vad är det då Finepart sysslar med, tänker ni? De säljer mikrovattenskärningsmaskiner åt mer eller 

mindre hela tillverkningsindustrin. Och även om själva tekniken med vattenskärning (eller waterjet 

cutting) började användas i industriella tillämpningar redan under början av 70-talet, så menar 

Finepart att deras finkalibrerade maskiner är de enda kommersiella produkterna som har denna 

verkshöjd på mikronivå. Den första Finecut-maskinen presenterades på Teknikmässan i Stockholm 

2009 med ett gott mottagande, och tre år senare grundades bolaget Finepart Sweden AB för att 

börja få ut maskinen i världen. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market (då ”AktieTorget”) i 

december 2016 för att ta in kapital. 
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Q (Oliver Hamrin): Vilken häftig resa Christian har gjort sedan dagarna i garaget, men jag ser att du, 
Lars, nu istället axlar VD-rollen. Så, vad innebär Christians nuvarande roll (CTO) i bolaget idag, och 
vad bidrar hans fru Birgitta med i styrelsen?  
 

A (Lars Darvall): Kommersialisering av Finecut-maskinen har varit Christians viktigaste uppgift tills 
han lämnade VD-posten 2018. Hans främsta drivkraft har varit, och är fortfarande, att skapa 
marknadsmedvetenhet för den nya teknologins möjligheter. Christian är en ledande expert på 
vattenskärning och idag är hans huvudsakliga roll att bidra med sina erfarenheter i den tekniska 
försäljningen. 30 år i branschen har också gett ett värdefullt kontaktnät som är en tillgång i arbetet 
med att leda företagets produktutveckling. Birgitta bidrar i styrelsen med sin erfarenhet och 
bakgrund inom företagsutveckling och förändringsarbete. Birgittas roll på RISE som programdirektör 
för det nationella programmet Produktionslyftet gör att hon har en god inblick i trenderna i svensk 
industri. Den har också gett henne en bred erfarenhet av förbättrings- och förnyelsearbete från 
samverkan med ledningarna och medarbetarna i flera hundra företag. 
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Tekniken är egentligen densamma som den man använt i 35-40 år, men det Finepart lyckats göra är 

att skala ner processen till mikronivå, vilket efterfrågas inom alltifrån verkstads-, medicinteknik-, 

elektronik- till flyg och rymdindustrin. Och det hela är ganska enkelt att förstå rent konceptuellt; man 

tillsätter nämligen fina sandkorn till en väldigt koncentrerad vattenstråle under ett så pass högt tryck 

att man kan skära igenom alla möjliga typer av material. En annan fördel med Fineparts teknik är att 

materialet håller sig kallt under hela processen, vilket gör att det inte riskerar att deformeras under 

bearbetning till skillnad från t.ex laser. Man nämner också att tekniken i många fall är mycket 

snabbare än konkurrenternas. Denna ”högprecisionskniv” paketeras sedan i en maskin där den kan 

arbeta i en säker miljö, och via datorstyrning tillåts du med hjälp av den installerade mjukvaran att 

visualisera och förklara för maskinen vad du vill att den ska tillverka. I Fineparts fall har man valt att 

samarbeta med en extern leverantör av mjukvaran, vid namn IGEMS, som stödjer alla typer av 

filformat så som DXF, DWG och STEP mfl.  

Q: Finns det någon ambition att på sikt ta fram en egen mjukvara specifikt för Finecut, eller är det en 
tillräckligt liten kostnadspost för er att det inte spelar någon roll? En sådan komponent i 
affärsmodellen skulle ju kunna bidra till återkommande intäkter med hög marginal vid en stor 
installerad bas. Vad innefattar er eftermarknadsaffär idag? 

 

A: Mjukvaran från IGEMS är en väldigt liten del av vår affär och vi har inte för avsikt ta fram denna 
mjukvara själva. Däremot har vi lagt mycket arbete på en egen mjukvara Finesoft, som hjälper 
operatören att styra maskinen på ett enkelt sätt. Detta är en viktig fördel vid maskinförsäljningen då 
den ger operatören ett bättre/enklare gränssnitt. Eftermarknaden för oss består av service, support, 
reservdelar och förbrukningsmaterial. 
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Enligt det memorandum som bolaget släppte i samband med den senaste emissionen uppskattas 

marknaden för vattenskärning i sin helhet uppgå till 4mdUSD år 2025 (att jämföra med 3.1mdUSD år 

2018, eller en tillväxt om 3-4% årligen), och Finepart vill mena på att fördelarna med just 

mikrovattenskärning kan komma att delvis ersätta den klassiska vattenskärningen på sikt. Ett par 

namnkunniga internationella kunder man lyfter fram är SKF Aerospace, klocktillverkaren Hublot, 

Google och nu senast Apple. 

 

Q: Det är vanligt och förståeligt att bolag pekar på sina finaste kunder, men att de oftast inte bidrar 
med jättemycket i resultaträkningen. Så, hur omfattande är egentligen relationerna med dessa större 
namnen? Rör det sig om ett testprojekt här och där med enstaka maskiner, eller är Finecut en viktig 
del i någon av deras processer världen över?  
 

A: De flesta av våra kunder omfattas av sekretessavtal och vi kan därför inte ge information om 
enskilda kunder. Generellt kan vi säga att vi har kunder som köpt maskinen för utvecklingsprojekt och 
prototyper, men också ett antal kunder som använder maskinerna i sin serieproduktion. Om ett 
testprojekt visar sig framgångsrikt så är det troligt att maskinen flyttas in till serieproduktion och 
därmed kan generera behov av flera. 
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Konkurrensen sägs inte vara jättestor inom just mikrosegmentet, men i sitt memorandum nämner 

man Daetwyler, Riddler, OMAX, Flow och STM som konkurrenter inom vattenskärning varav 

sistnämnda är en tysk leverantör av den traditionella tekniken som nu lanserat sin kapslade maskin 

MicroCut. Denna maskin, MicroCut från Daetwyler, uppger Lars vara den enda riktiga konkurrenten 

på marknaden idag. 	 
 

Och som ni ser (ovan) i Fineparts bolagsstruktur har de även en R&D-gren, och här håller man just nu 

på att ta tekniken ett steg längre ner vad gäller miniatyrisering. De kommersiella produkterna skär 

idag med en minsta snittbredd om 0.2mm, men Finepart innehar patent på en teknik som tar 

vattenstrålarnas bredd ner till under en tiondels millimeter. Detta bedöms vara helt unikt, men 

projektet befinner sig ännu bara i tidigt prototypstadie (ungefär som Finecut 2005-2008) vilket man 

bör vara väl medveten om. Om detta materialiseras är marknads- och disruptionspotentialen mycket 

större.  

Q: Ni nämner en rad konkurrenter i mikrosegmentet, men säger att era huvudkonkurrenter 
egentligen är andra typer av skärningstekniker. Vad är anledningen till att kunderna hellre använder 
till exempel laser eller trådgnistmaskiner ännu, om er teknik är både snabbare och snällare mot 
snittytan? Okunskap? En kostnadsfråga? Och hur ser ni på att större kapitalstarka aktörer inom 
traditionell vattenskärning försöker erbjuda direkt konkurrerande produkter?  

 

A: Vi är fortfarande i en fas där vi får ”utbilda” potentiella kunder i mikrovattenskärningstekniken. 
Kunder har ofta uppfattningen att vattenskärning är en grov teknik som inte uppfyller deras krav på 
noggrannhet. Detta är en orsak till att vi nästan alltid gör provskärningar för kunder innan vi får en 
order- för att bevisa att våra maskiner faktiskt ger bättre resultat än konkurrerande teknologier. 
Dessa förbättringar behöver inte alltid enbart röra sig om precision. En viktig fördel är att vi i princip 
kan skära alla material utan att tillföra värme. 

Vi har vid ett flertal tillfällen av kunder jämförts med våra konkurrenter inom mikrovattenskärning. 
Hittills har vi alltid kommit ut som nummer ett i deras utvärderingar och vi har ännu ej förlorat någon 
sådan affär till konkurrent. Ett av alla våra kunduttalande är att man funnit i sina utvärderingar att 
”Finecut är en klass för sig”. 
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Finepart säljer sina maskiner själva i Norden och via externa partners/distributörsnätverk i resten av 

världen (se ovan), och vill nu med stärkt kassa satsa ännu mer på sin säljoffensiv globalt samt öka 

förståelsen för Finecut. De externa säljnätverken skall nu breddas till marknader man ännu inte har 

någon partnernärvaro i. Ett annat grepp man försöker sig på är att vara mer aktiv i de digitala 

kanalerna, via exempelvis YouTube, publikationer och sociala medier. Ett steg i den utbildande delen 

av resan var också att man startade Finecut Academy, en utbildningsverksamhet som påvisar 

fördelarna med mikrovattenskärning framför traditionell vattenskärning, och förklarar hur Finecut-

maskinerna fungerar för kunder och agenter. Och utöver att sälja maskiner till industrin har man 

även ett mindre verksamhetsben där man tar emot externa skäruppdrag (sk legouppdrag). 

Tillväxttakten för dessa uppdrag ser VD som en indikator på att marknaden börjar få upp ögonen för 

tekniken och är nyfikna på att testa.  

 

Bolaget har som vision att vara den ledande aktören inom sin nisch, och i termer av tillväxt har man 

som mål att sälja 15st maskiner 2021 respektive 30st 2022. Ställer man dessa mål i relation till de sex 

maskinerna man sålde under åren 2019 (3st) - 2020 (3st) ter det sig väldigt optimistiskt, men 

samtidigt menar bolaget att nivåerna är artificiellt nedtryckta på grund av pandemin. Mellan åren 

2015 – 2019 har Finepart vuxit sin försäljning med 92.9% årligen (Obs! CAGR). En typisk maskinaffär 

genererar 3-5mSEK (beroende på vilken modell man köper) i intäkter upfront, för att sedan generera 

120kSEK årligen i eftermarknadsintäkterna. Så med en rullande omsättning på 13.5mSEK kan man 

snabbt konstatera att det inte handlar om jättemånga maskiner i dagsläget (3-5st beroende på 

modell och mix mellan maskiner/eftermarknad/skäruppdrag). Man bör nog också vara beredd på att 

omsättningen kan vara ganska klumpig mellan kvartalen, då varje maskinorder (eller en utebliven 

sådan) får stor inverkan på översta raden. Detta syns till exempel på bruttomarginalen som pendlat 

mellan 9, 30 och 60% (47.9% Q3 LTM).  
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Q: Ni tillverkar inte maskinerna själva utan har bara ett mindre team om sex anställda i Finepart, kan 
detta på något sätt bli en flaskhals vid kraftigt ökad efterfrågan? Man blir nyfiken på ungefär hur 
avtalen ser ut mellan er och era externa partners (både legotillverkarna för Finecut och era säljpartners 
utanför Norden).  
 

A: Vi har kontroll på vår underleverantörskedja och detta är ett upplägg vi har valt just för att kunna 
skala upp produktionen snabbt. Vid en kraftigare ökad efterfrågan kan vi också överväga att i egen 
regi producera maskiner. Avtalen med partners är affärshemligheter som vi inte kan eller vill 
kommentera. 

Som jag skrev ovan har Finepart haft en stark försäljningstillväxt (med brasklappen att det egentligen 

handlar om ganska få maskiner, och från låga nivåer) sedan försäljningsstarten 2013, men inte helt 

förvånande har det även kostat pengar att försöka få bollen i rullning. Man har egentligen bara haft ett 

helår med vinst om man ögnar igenom historiken, och detta var 2014 då man sålde fem maskiner 

(rekord i antal). Ett visst trendskifte skedde 2018 då omsättningen för första gången sedan 2014 

översteg förlusterna, och nu i Q3’20 redovisade man faktiskt vinst igen. Kikar man i resultaträkningen 

för kvartalet landade försäljningen på 7,84mSEK, EBIT-resultatet på 0,92mSEK och resultatet på sista 

raden på 0,89mSEK. Detta motsvarar en EBIT- respektive vinstmarginal om 11.8% och 11.4%. Kollar vi 

istället på de rullande siffrorna är EBIT-marginalen fortfarande -29.5% dock.  
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Q: Förra kvartalet ser väldigt starkt ut jämfört med er historik, vad är den största bidragande faktorn 
till att ni visar vinst där och är detta något aktiemarknaden man vänta sig framåt i kvartal med 
>8mSEK omsättning? Och ungefär hur tror du att en långsiktig marginalstruktur för ett helår kan se 
ut om/när er teknik blivit mer etablerad i världen? 

 

A: Med nuvarande kostnadsläge är bolaget lönsamt vid leverans av två maskiner per kvartal. 
Bruttomarginalen för våra maskiner är ungefär 50%. Långsiktigt tror vi att denna marginal kan öka 
då ökade volymer bör ge oss lägre inköpskostnader. 
 

 
 

Aktien noterades som sagt i december 2016, och kollar man på grafen (ovan) blir man inte direkt 

avundsjuk på de som varit ägare sedan noteringen. Exklusive teckningsoptionerna som man emitterat 

i samband med den senaste emissionen har aktien tappat 68%, detta under samma tid som 

omsättningen vuxit med nästan 5x. Denna diskrepans har till stor del att göra med att man tagit in 

mycket pengar under resans gång och att utspädningseffekten (5.85 miljoner aktier 2015, 9.70m 

2019 och 17.6m per Q3’20) tagit ut sin rätt, precis som för många andra små tillväxtbolag som vill 

satsa stort. Omsättningen per aktie har exempelvis ökat med ~180% jämte den totala 

omsättningsökningen om ~360%. Detta är som de flesta vet något man bör hålla ögonen på i mindre 

bolag. Om den senaste emissionen blir fullt utnyttjad via teckningsoptionerna (15-26 november 2021) 

så blir också utspädningseffekten totalt 38.6%, då antalet aktier kan öka med ytterligare 12m 

stycken. 
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Ägarbilden ser ut enligt följande:  
 

 
 

Insiderägande? Innan företrädesemissionen ägde alla i styrelsen aktier förutom Gunilla Jalbin 

(tillsatt 2019), i lite olika utsträckning. Jenny Ståhlbom som är försäljnings- och marknadschef ägde 

~43,000 aktier och VD Lars (tillsatt 2019) ägde noll. I teckningsåtagandena för emissionen i februari 

2020 ser man dock att Per Danielsson åtog sig 2.2%, Lars Darvall 1.5% och Gunilla Jalbin 0.1% av 

erbjudandet. Bolagets två största aktieägare utöver Avanza (alltså privatpersoner, 10%) och 

Swedbank Försäkring (7.8%) är just nu grundaren och CTO Christian Öjmertz (5.6%) samt 

styrelseordförande Per Danielsson (3.5%).  

	 

Värderingen blir lite klurig att kolla på då man, som sagt, har emitterat en hel del teckningsoptioner 

som ”i värsta fall” (de tillför såklart pengar också vilket bör läggas i den positiva vågskålen, närmare 

bestämt 40mSEK) späder ut aktien ordentligt. Men om vi kollar på de utestående aktierna idag (19.3m 

inkl. en riktad emission man gjort på slutet) är Finepart-aktien värderad till ungefär 3.5-4x EV/Sales 

med en nystärkt kassa på totalt ~13mSEK (Q3’20). Den rullande vinstmultipeln blir ju dessvärre 

negativ, och jag har inte mandat att spekulera i hur värderingen hade sett ut med en ”steady state”-

marginal heller – så där får ni använda fantasin själva för att bilda er en uppfattning.  

 

Det är också tyvärr svårt att hitta någon lämplig börsnoterad peer att jämföra med tycker jag, då det 

inte finns någon som direkt liknar Finepart. Och även Lars intygar att noterade jämförelseobjekt 

tyvärr är svåra att hitta. Av de ovan nämnda konkurrenterna är i alla fall Daetwyler noterad i Schweiz 

(4.5-5x EV/S eller P/E 39), men det blir tyvärr väldigt trubbigt att jämföra bolaget med Finepart då 

det dels är mycket, mycket större (32mdSEK i börsvärde) och dels har en mycket bredare verksamhet 
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där mikrovattenskärning bara står för en liten del. Enklaste sättet att få ett hum om både potential 

och risk i sådana här mindre bolag är väl kanske att kolla på den uppskattade marknadstillväxten 

samt trenderna som råder där, och sedan föreställa sig vad det kan innebära för Finepart som bolag i 

termer av maskinförsäljningar de kommande åren. 

Q: En annan som sak som känns relevant att undra över i dessa miljömedvetna tider är hur 
energieffektiv er teknik är jämfört med konkurrerande tekniker? Och sedan får du gärna 
avslutningsvis förklara om, eller hur, ni via er patentportfölj är skyddade mot konkurrens?  

A: Energieffektivitet är viktigt inom många områden men kanske inte relevant för de maskiner vi 
säljer då energiförbrukningen är mycket låg för vår maskin liksom för konkurrerande teknologier. Den 
maskin vi idag säljer är inte skyddad av patent, grundteknologin är känd sedan länge och inte 
patenterbar. Vi har förfinat grundteknologin så att den med vår maskin ger avsevärt bättre 
positioneringsnoggrannhet, repeterbarhet och därmed precision, detta är en del av vårt ”know-how” 
och är inte så lätt att kopiera. Vi har ett antal patent för nästa generations skärsystem som då ger 
mindre skärsnitt och därmed ytterligare möjligheter med ökad noggrannhet och precision. 
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Disclaimer 
Ingenting du läser på Kalqyl.se ska betraktas som investeringsrådgivning och det som presenteras 
i analysen kan vara felaktigt.  
Denna analys är oberoende, men finansierad. Ingen på Kalqyl äger aktier i bolaget idag, och har 
handelsförbud i aktien en månad efter publicerad analys på grund av eventuella intressekonflikter. 
 
 

 

 

 

 

 


