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Unik exponering mot onoterade tillväxtbolag  

Katalysen Ventures är en venture developer med 

kontor i Sverige, Schweiz och USA. Bolaget 

genomförde sina första investeringar under 2016–2017 

och har idag en diversifierad portfölj av onoterade 

teknikföretag i tidig utvecklingsfas, främst i Sverige 

och inom fintech. Genom intern kunskap och 

erfarenhet från bolagsbyggande samt kapital 

reducerar Katalysen riskerna och ökar 

tillväxtmöjligheterna i företagen det investerar i. I 

utbyte mot det arbete som utförs erhåller Katalysen 

teckningsoptioner på företagens aktier, som får en 

kraftig hävstång om de inneboende värdena på 

företagen ökar. Dessa investeringar benämns expertis.  

Det finns flera anledningar till att det är intressant att 

vara exponerad mot företag i tidig utvecklingsfas. 

Företag med mindre volymer har i regel enklare att 

växa procentuellt och investeringar kan bli väldigt 

lönsamma om företagen lyckas gå in i kraftig 

tillväxtfas. Som privatinvesterare är det dock svårt att 

investera i onoterade företag av flera anledningar.   

En investering i Katalysen ger exponering mot ett 

spännande segment som är svårt för en 

privatinvesterare att exponera portföljen mot. Vidare 

skiljer sig Katalysen från noterade riskkapitalbolag 

genom en affärsmodell som är aktivt risksänkande i 

högre utsträckning samtidigt som den har potential att 

generera högre avkastning. Trots bolagets 

huvudsakliga risk kopplad till en affärsmodell som 

bygger på negativt kassaflöde, så bedömer vi att 

Katalysen är en attraktiv investeringsmöjlighet till god 

risk/reward.  

 

Key stats   

Lista  Spotlight 

Ticker KAV                                                                                                                                                                       

VD Peter Almberg 

Aktiekurs 39,70 SEK 

Börsvärde 221 MSEK 

Portföljvärde 195 MSEK 

Kassa 18 MSEK 

Insiderägande 33,01 % 

Antal aktier 5 570 995 
 

Historisk avkastning per år 

Expertis-investeringar: 39%  

Kapital-investeringar: 15% 

   
 

 

 

Analytiker   

Pontus Fredriksson 

pontus@kalqyl.se   

Twitter: @silwerskold 

 



Unik exponering mot onoterade tillväxtbolag 
 
 

Page | 2  

 

 ..................................................................................................................................................... 3 

 ............................................................................... 4 

 .................................................................................................................................................. 4 

 .................................................................................................................. 6 

 .......................................................................................................................................................... 7 

 .....................................................................................................................................................10 

 ................................................................................................................................ 11 

 ........................................................................................................................................................... 12 

 ...................................................................................................................................... 13 

 ............................................................................................................................. 13 

 ......................................................................................................................................................... 13 

 ............................................................................................................................................. 15 

 ............................................................................................................................................. 15 

 ...................................................................................................................................................... 15 

 ......................................................................................................................................................... 16 

 ............................................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unik exponering mot onoterade tillväxtbolag 
 
 

Page | 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalysen har en portfölj med 26 

innehav till ett värde om 195 MSEK. 

Den genomsnittliga årliga 

avkastningen i portföljen har 

uppgått till hela 39 procent på 

expertis-investeringar och 15 

procent på kapital-investeringar 

mellan 2019–2021. Bolagets 

ambition är att genomföra fler 

investeringar under 2022 än 

föregående år och addera sex till tio 

nya företag till portföljen.  

Katalysen har ett team beståendes 

av elva medarbetare som 

tillsammans stödjer portföljbolagen. 

Teamet är Katalysens viktigaste 

tillgång och vår uppfattning är att 

bolaget besitter rätt 

förutsättningar för att tackla de 

utmanar som unga företag i regel 

brukar stöta på. Vidare har 

personalomsättningen varit näst 

intill obefintlig sedan start. Detta 

talar för att företagen i portföljen 

har potential att utvecklas positivt.  

 

 

Två företag i portföljen har 

utvecklats särskilt positivt och 

Katalysen har goda förhoppningar 

om en betydande exit ur portföljen 

redan under 2022. Vi ser en 

potentiell försäljning som en 

kortsiktig trigger för aktiekursen. 

Vidare tror vi att det via en exit kan 

bli enklare för marknaden att förstå 

varför det är en bra affär att vara en 

venture developer.  

 

”Sedan cirka åtta månader 

tillbaka ser vi tydliga tecken 

på bubblande värde i 

portföljen”  

- Peter Almberg 

 

• Exponering mot onoterade tillväxtbolag 

• Diversifierad portfölj 

• Affärsmodellen sänker risker och har potential att 

generera hög avkastning 

• Erfaret team  

• Expertis utgör majoriteten av bolagets investeringar 

• Svagare investeringsklimat i stort kan skapa 

ytterligare möjligheter att genomföra affärer till 

fördelaktigare villkor 

• En betydande exit kan ske under 2022  

• Ledning och styrelse har skin in the game 

• Erkända namn på ägarlistan 
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Sverige ligger i framkant vad gäller startups och varje år grundas flertalet 

nya och lovande företag. Sverige har varit med och tagit fram näst flest 

unicorns i världen per invånare (företag med en värdering på över 1 miljard 

USD), (State of European Tech, 2021). Bäst i världen är Silicon Valley. I 

rapporten nämns det att Sverige är ett innovativt land med hög teknisk 

kompetens. Vidare finns ett väletablerat och starkt ekosystem som stöttar 

entreprenörer att växa företag. I Sverige sker det exempelvis näst flest 

stora och långsiktiga investeringar i onoterade företag i relation till landets 

BNP, jämfört med övriga länder i Europa. Investeringarna är särskilt 

påtagliga inom fintech-sektorn (Tillväxtanalys, 2020).  

Ovanstående statistik visar tydligt varför Katalysens exponering är intressant. Bolagets affärsmodell 

ökar företagens möjligheter att lyckas samt reducerar riskerna för att misslyckas.  

Katalysen Ventures är en venture developer, vilket enkelt förklarat är en blandning mellan ett 

konsult- och riskkapitalbolag. Bolaget arbetar med att upptäcka spännande företag i tidiga skeden för 

att utveckla dessa vidare med egna resurser. Många unga företag går igenom flera kritiska faser 

innan verksamheten kan ta fart på riktigt och saknar ofta resurser för att ta sig genom dessa.   

Efter djupgående analys och utvärdering identifierar Katalysen vilka företag det ser har störst 

outnyttjad potential. Bolaget erbjuder sedan sin kunskap och erfarenhet från bolagsbyggande samt 

kapital och nätverk för att forma och skala upp dessa företag. Katalysens kompetens finns särskilt 

inom fintech, digitala plattformar och business-to-business.   
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Kort sammanfattat ger Katalysen ett löpande strategiskt, operationellt och ibland finansiellt stöd till 

företagen för att reducera dess risker och öka tillväxttakten. Katalysen hjälper bland annat företagen 

med att fatta strategiska beslut om den tekniska produkten, branding, bolagsstyrning och 

styrelsearbete, ekonomisk planering och ledning, fördjupning av kundrelationer samt expansion till 

nya marknader och segment. Syftet med arbetet är att göra företagen mer effektiva och få dessa att 

växa genom att öka produktiviteten, lönsamheten och konkurrenskraften. Vi anser att detta till stor 

del drivs av förstärkt kompetens på ledningsnivå, investeringar i digitalisering och andra typer av 

operationella förbättringar.  

Genom att utläsa vilka tjänster Katalysen utför åt företagen bedömer vi att bolaget tillför resurser 

som tacklar de utmaningar som många unga företag i regel brukar stöta på. Vår slutsats är att 

Katalysens affärsmodell reducerar operationella risker och ökar företagens möjligheter att gå vidare 

i utvecklingen för att börja realisera den inneboende potentialen. Vår syn stärks genom att inget 

företag i portföljen har gått i konkurs.  

I utbyte mot de konsultarbeten som bolagets anställda genomför när ett samarbetsavtal ingås 

erhåller Katalysen teckningsoptioner på företagens aktier. Bolaget gör sedan kontant-investeringar 

för att nyttja dessa optioner. Optionsmodellen ger vanligtvis ett ägande om 10–20 procent i varje 

enskilt företag. Genom ägandet har Katalysen samma incitament som portföljbolagens ägare, vilket 

ökar chanserna för ett bra samarbete. 

Det aktuella marknadspriset på aktierna är oftast fyra gånger högre än Katalysens lösenpris, vilket är 

mycket fördelaktigt för Katalysen. Inte för att det är ”billigare” att köpa optioner som sedan 

eventuellt nyttjas, utan snarare för att Katalysen på detta sätt kan erhålla mer ”exponering per 

krona” i den stund investeringen görs. När ett företag reducerar dess risker och ökar tillväxttakten är 

det vanligt att det inneboende värdet i företaget stiger. Ju mer marknadspriset på företagets aktier 

stiger, desto högre blir hävstången för Katalysen. Vidare är den potentiella förlusten begränsad till 

optionspremien.  

Se följande exempel för att förstå kraften i bolagets affärsmodell vid värdeökning X på företaget.  
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Affärsmodellen har en naturlig hävstångseffekt och avkastningen på bolagets tid och expertis kan bli 

väldigt hög om ett företag lyckas gå in i kraftig tillväxtfas. Katalysen har historiskt genomfört två 

försäljningar där avkastningen på investerat kapital blev 13x på den ena och 28x investerat kapital på 

den andra. Avkastningen i absoluta tal var låg, men vi tycker att försäljningarna sänder ett positivt 

signalvärde om vilken avkastningspotential det kan finnas framåt nu när portföljen befinner sig i ett 

mognare skede. Den kraftiga hävstångseffekten medför även att varje företag inte behöver utvecklas 

fullt lika bra för att avkastningen fortfarande ska bli god. Dessa underlag gör det enkelt för oss att 

förstå varför det är en bättre affär att vara en venture developer jämfört med ett riskkapitalbolag. 

En risk är dock att affärsmodellen initialt är kassaflödes-negativ fram till dess att en avyttring sker. 

Vanligtvis tar det tre till fem år innan det går att utvärdera framtidsutsikterna för företag i tidiga 

skeden och väntan kräver kapital. Vidare är inkomstkällorna osäkra och ersättningarna kan bli 

begränsade om de inneboende värdena i portföljbolagen minskar. 

Den historiska värdeutvecklingen i portföljen har ökat för varje år. Vi ser att detta delvis är ett 

resultat av fler genomförda expertis-investeringar än kapital-investeringar. Avkastningen på bolagets 

expertis är betydligt högre än kapitalinvesteringar på grund av den naturliga hävstången i 

optionerna. Tidigare genomförde bolaget fler kapitalinvesteringar än expertis-investeringen, men 

idag är det tvärtom. Trenden går åt rätt håll och vi förväntar oss att den kommer fortsätta. Den mest 

fördelaktiga lösningen för Katalysen vore om bolaget tillåts investera expertis medan eventuella 

kapitalinvesteringar genomförs av extern part såsom riskkapitalbolag. Tillsammans med Katalysen 

kan riskkapitalbolag investera till lägre risker, vilket vi tror skapar incitament till att delta i sådana 

investeringar. Enligt ledningen har riskkapitalbolag erbjudit sig denna typ av lösning och vi betraktar 

sådana affärer som en intressant option i affärsmodellen framåt.  

På ovanstående sätt bygger Katalysen en bred portfölj av utvecklingsbara teknikföretag. När 

företagen är etablerade inom sin bransch med en stark finansiell ställning förblir Katalysen aktiv 

aktieägare eller säljer tillgångarna vidare till andra investerare genom en så kallad exit. Realiserade 

tillgångar kan sedan återinvesteras i nya företag, täcka driftskostnader och/eller delas ut till 

aktieägarna. Vi önskar att kapitalet från försäljningar initialt återinvesteras i verksamheten för att 

stödja både nya och befintliga företag, vilket vi ser kommer addera ytterligare värdetillväxt till 

portföljen.  

   

Katalysen har varit verksamma i cirka fem år och flera företag i portföljen har utvecklats positivt. 

Matchmeeting AB och Payer Financial Services AB har utvecklats särskilt väl och ledningen har goda 

förhoppningar om att kunna genomföra minst en försäljning som tillför bolaget minst 25 MSEK under 

2022. Matchmeeting och Payer har avtal med europeiska investmentbanker om att ta in mer kapital 

till högre värderingar via en serie A-runda. En serie A-runda sker vanligtvis när en startup fått 

affärsmodellen bevisad och ämnar ta in lite större summor kapital för att vidareutveckla 

verksamheten ytterligare.  
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Vi ser väldigt positivt på en försäljning utifrån både hårda och mjuka värden. Kapitalet kan 

återinvesteras i verksamheten för att täcka minst två till tre år av OPEX-kostnader. Vidare kan 

Katalysen efter en försäljning räkna ut avkastningen på investerad expertis och kapital, vilket vi ser 

kan leda till ökat förtroende från aktiemarknaden. Vi bedömer också att det kommer bli enklare för 

potentiella partners i form av riskkapitalbolag att förstå värdet på det arbete som Katalysen utför.  

Med tanke på rådande marknadsklimat finns det en osäkerhet vad gäller tid när en avyttring kan ske. 

Nuvarande marknadsklimat påverkar investerares riskvilja och därmed företagsvärderingar. En 

försening eller uteblivna försäljningar kan leda till att bolaget har begränsade resurser till att 

genomföra kapitalinvesteringar eller nyttja optioner vid önskvärt tillfälle. Vi ser dock inte 

kapitalinvesteringar som en del av bolagets kärnverksamhet. Vår bedömning är att en försening 

endast har begränsad påverkan på Katalysens verksamhet. Katalysen genomförde nyligen en riktad 

nyemission om 8,75 MSEK för att öka kassan, eftersom det tillkommit möjligheter att investera i 

företag till fördelaktiga villkor. Nuvarande kassa uppgår till cirka 18 MSEK och vår slutsats är att 

kapitalet kan täcka opex-kostnader och kapitalinvesteringar fram till dess att en försäljning sker.  

I dagsläget har Katalysen ett ägande i 26 onoterade företag, främst i Sverige men även i företag från 

Schweiz, USA, Finland och England. Företagen i portföljen verkar inom snabbt växande marknader 

såsom fintech och digitala plattformar. Katalysen har således exponering mot teknik och 

digitalisering. Vi ser att det höga intresset för att investera i digitala bolag kommer vara gynnsamt 

när portföljbolagen eventuellt söker extern finansiering eller förvärvas.  

Matchmeeting AB och Payer FS AB utgör de två största positionerna i portföljen. Utöver dessa tycker 

vi att Näktergal är ett intressant innehav. För mer information om samtliga innehav i portföljen, se 

länk.  

 

https://www.katalysen.com/17/120/ventures/
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Matchmeeting AB/InvitePeople – Digitaliserar möten 

Matchmeeting AB är ett svenskt SaaS-bolag som erbjuder en virtuell plattform för digitala, fysiska 

och hybrida möten. Plattformen heter InvitePeople och tjänsten har en mängd olika funktioner som 

gör det möjligt för deltagare att integrera och nätverka utan fysiska träffar. I plattformen går det 

exempelvis att skräddarsy möten och samla alla deltagare och tjänster i en och samma plattform. 

Deltagare kan få tillgång till live-seminarier, webinars, förinspelade föreläsningar, workshops och 

digitala show rooms med mera. Deltagarna kan interagera med varandra direkt i plattformen och allt 

material sparas samt bevaras för att kunna tittas på i efterhand.  

 

InvitePeople såg ett ökat intresse under pandemin när företag snabbt tvingades hitta nya digitala 

vägar. Till följd av positiv respons och stora kostnadsbesparingar har kunder fortsatt köpa 

tilläggstjänster i plattformen. InvitePeople är idag en av norra Europas största virtuella plattform för 

evenemang, konferenser, möten och mässor. Kunder inkluderar bland annat Ikea, Nordea, Pareto 

Securities samt Business Sweden. Den underliggande marknaden växte globalt med 15 % per år före 

pandemin och vi antar att tillväxttakten stigit ytterligare. Matchmeeting prognosticeras växa genom 

fortsatt geografisk expansion av InvitePeople både i och utanför Europa samt genom merförsäljning.    
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Payer FS AB – digitaliserar handeln mellan företag 

Payer är ett svenskt fintech-bolag som erbjuder en digital plattform för effektivare betallösningar 

mellan företag. Systemet är specialbyggt och anpassat för att ge företag en lika smidig betallösning 

som privatpersoner får när de handlar av företag. Via plattformen kan företag exempelvis välja att 

köpa och betala med faktura, delbetala, handla med Swish och identifiera sig med Mobilt Bank ID.  

 

B2B-transaktioner är inte lika digitaliserade som B2C-transaktioner på grund av sin komplexitet. 

Payer är med och transformerar köpupplevelsen för handel mellan företag utifrån perspektivet 

betalningar. Bolaget har lockat intresse från flera svenska storbolag som vill göra affärer med en 

partner som de kan växa sin digitala handel med. Kunder inkluderar bland annat Volvo, Pantamera 

och United Spaces. Payer har även ingått ett samarbete med Resurs Bank där Payers API-plattform 

ska ligga till grund för att kunna erbjuda företagskunder prenumerationslösningar som hanterar alla 

prenumerationer och viktiga betalningsprocesser. Samarbetet är ett första steg för Payer in mot den 

stora banksektorn som i princip hanterar alla B2B-transaktioner.      

Den underliggande marknaden växer tvåsiffrigt globalt och Payer är en av få licensierade 

betalningsbolag i Norden och Europa som enbart fokuserar på B2B-transaktioner. Vi ser att det 

potentiellt kan ge ett försprång mot andra aktörer som inte har samma inriktning där. Bolagets 

fortsatta fokus är på tillväxt och att ta marknadsandelar. 

Näktergal - pionjär inom digitala bolån 

Näktergal är ett svenskt fintech-bolag och en pionjär inom digitala bolån. Bolaget tillhandahåller en 

digital utlåningsplattform som gör hela bolåneprocessen enklare och effektivare för banker. 

Plattformen är baserad på en snabb och avancerad databearbetning samt en transparent bedömning 
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av låntagarens kreditvärdighet. Detta medför att banker och andra låneutgivare kan betala ut lån 

snabbare till rätt låntagare och till en lägre kostnad.  

 

Nuvarande processer för att ge ut bolån är till stor del manuella och inte särskilt skalbara. Näktergal 

befinner sig i en tillväxt- och expansionsfas där vi tycker bolaget ser ut att ha rätt förutsättningar för 

att bidra till en effektivare distribution av lån (främst bolån) till låntagare. Det finns en stor 

underliggande marknad att växa på i Europa som nu håller på att digitaliseras i högre utsträckning.  

Vi har inte hittat någon annan aktör med Katalysens affärsmodell. Optionsaffären, som ger en högre 

uppsida och en bättre möjlighet för unga företag att söka expertis på verkar mer eller mindre unik. 

Som tidigare nämnt har unga företag vanligtvis inte kapital nog att investera i verksamheten och det 

är i regel för tidigt att vända sig till professionella investerare som tycker att företagsrisken är för 

hög. Katalysens risksänkande affärsmodell ser vi är den främsta anledningen till att bolaget erbjuds 

affärer som andra riskkapitalbolag inte tillåts eller vill genomföra. 

Vidare är antalet börsnoterade venture builders få och i Sverige finns det endast två aktörer vid 

namn EPTI och Fram^ Skandinavien. I den onoterade miljön finns aktörer såsom VNTRS, Levels och 

Nosium. Vi anser att dessa inte utgör särskilt stor konkurrens utan snarare kan ses som ett 

komplement till Katalysens tjänster. EPTI erbjuder exempelvis främst tjänster för att vidareutveckla 
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den tekniska produkten/tjänsten i utbyte mot kontanter och aktier. Fram^ Skandinavien är baserade i 

Vietnam och erbjuder teknisk kompetens i norra Europa och Asien. Vi ser att befintliga venture 

builders har valt att fokusera på tekniska lösningar och det är av vår uppfattning att ingen aktör 

konkurrerar direkt med Katalysen.    

Vi förstår dock att det finns konkurrerande aktörer på marknaden relaterade till investeringar i 

privata företag som befinner sig i tidig tillväxtfas. Enligt databasen Pitchbook som ägs av Morningstar 

fanns det cirka 300 aktiva investerare i Norden under 2021 som genomförde investeringar i företag 

innan serie A-rundor, likt Katalysen. Katalysen var enligt Pitchbook en av de tio aktivaste early-stage 

investerarna i Norden under 2021.  

Vi bedömer att konkurrenssituationen kommer fortsätta vara gynnsam för Katalysen under 

överskådlig framtid. Det kommer krävas större investeringar i form av negativt kassaflöde i tre till 

fem år för att kopiera bolagets affärsmodell. Katalysen har exempelvis finansierat sig genom flertalet 

nyemissioner som totalt genererat cirka 100 MSEK. Vår bedömning är att betydande investeringar i 

form av negativt kassaflöde under flera år utgör en stor barriär för nya aktörer.       

Utöver detta krävs det ett erfaret och kompetent team i hur man framgångsrikt bygger företag. 

Katalysens team är bolagets viktigaste tillgång och vi noterar att personalomsättningen har varit har 

varit näst intill obefintlig sedan start. Ingen heltidsanställd har valt att avsluta sin anställning. Enligt 

ledningen ser Katalysen till att varje anställd har en frihet att tackla uppgifterna, genomför ett arbete 

som känns meningsfullt och att det finns ett kunskapsdjup internt. Vi ser också positivt på att 

Katalysen nu genom en noterad aktie kan införa finansiella incitament som i ännu högre grad 

säkerställer att viktiga befattningsledare är kvar inom bolaget. Vidare tror vi att det kommer bli 

enklare att rekrytera ytterligare kompetens med ett starkare varumärke.  

Ledning och styrelse består av ett flertal personer med lång erfarenhet från bolagsbyggande, fintech, 

fusioner och förvärv samt optionshandel. Den interna kompetensen och erfarenheten bedöms stark 

för att tackla de utmaningar som unga företag i regel brukar stöta på. Insiderägandet uppgår till 33,01 

procent och vi ser väldigt positivt på att varken Peter Almberg eller Heinrich Weber har sålt några 

aktier sedan aktien togs upp för publik handel. Det går att konstatera att både Almberg och Weber 

driver bolaget med ”skin in the game” och att incitamenten för deras styrande i bolaget ligger i linje 

med aktieägarna. Utöver insiders finns flera erkända namn på ägarlistan, exempelvis Edward Ljung 

och Gagik Apkarian. Vi har nedanför valt ut vilka vi anser är viktiga nyckelpersoner.         

Peter Almberg, VD, styrelseledamot och medgrundare  

Peter har en lång historia som entreprenör och har grundat flera företag 

inom ett brett spektrum av sektorer. Han fick mindre företag att växa och 

sålde sedan dessa vidare till andra investerare. Peter har ett starkt och 

mycket intressant entreprenöriellt track-record. Tillsammans med 

Heinrich Weber grundade han exempelvis det schweiziska fintech-bolaget 

QT Optec AG som på den tiden var Sveriges och Schweiz första fintech-

bolag. QT Optec AG var ett optionshandelshus som försåg traders med 

realtidsdata från olika börser långt innan internet uppfanns. Bolaget var 

under en period näst störst i Europa inom optionshandel.  
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Erfarenheten och kunskapen från lyckade såväl som mindre lyckade satsningar har gett Almberg en 

expertis inom bolagsbyggande. Vi anser att Peter besitter goda kunskaper om vad som krävs för att 

vara en framgångsrik venture developer.  

Peter äger privat samt via bolaget Bout-du-Mond Private Equity AB 927 897 aktier, motsvarande 
cirka 37 MSEK. Utöver detta äger Peter 20 833 optioner som löper fram till 2023 (strike 48 SEK).   

Heinrich Weber, styrelseordförande, Managing Partner och medgrundare  

Heinrich har varit styrelseledamot sedan 2017 och är styrelseordförande 

sedan 2021. Utöver detta är han verkställande partner för bolagets 

verksamhet i Schweiz. Heinrich har grundat bolag och har lång erfarenhet av 

styrelsearbete. Vidare besitter han även erfarenhet och kompetens inom 

finanssektorn som både investerare och rådgivare. Heinrich har bland annat 

publicerat tre böcker om finanssektorn.  

Heinrich äger privat samt via bolaget Bout-du-Mond Private Equity AB 
553 834 aktier, motsvarande cirka 22 MSEK. Utöver detta äger Heinrich 20 833 optioner som löper 
fram till 2023 (strike 48 SEK).  

Tobias Mathiasen, COO 

Tobias är Chief Operating Officer sedan 2021 och ansvarar för de dagliga 

administrativa och operativa funktionerna. Han har en 1st Class Honours 

Degree i Global Business från Hong Kong University of Science and 

Technology, Hongkong SAR. Trots sin unga ålder (född 1991) har Tobias 

gedigen erfarenhet från finansiering av techbolag i tidiga skeden från sin tid 

i Hong Kong, Stockholm, Geneve och Dublin.   

Tobias äger 3 000 aktier, motsvarande cirka 0,1 MSEK.  

*Peter Almberg       15,42% 

Hans Fajerson       10,61% 

Hallmann Holding International Investment GmbH  9,62% 

*Heinrich Weber       8,39% 

*Bout-du-Mond Private Equity AB    8,09% 

Rupes Futura AB       5,75% 

Principium AB       5,02% 

Tesarus AB       4,48% 

Alexander Lädermann     4,02% 

Mohammed Homman      3,95% 

*= Insiders 

Insiderägande = 33,01 % 
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Erkända namn på ägarlistan 

Katalysen har flera namnkunniga personer på ägarlistan, exempelvis Edward Ljung, Gagik Apkarian 

och Alexander Lipton. Vi tycker det är särskilt intressant att de är investerade i bolaget. Rimligtvis 

tror de på segmentet, det värdeskapande venture developer-modellen kan skapa och på Peter och 

Heiner som har en gedigen erfarenhet. Utöver detta kan synergier finnas i form av samarbeten. 

Edward, Gagik och Alexander är dock alla mindre aktieägare.   

Edward Ljung har arbetat som chefsarkitekt på Microsoft och var med och grundade flera Microsoft-

team såsom Windows NT och Microsoft Research. Han arbetade direkt med Bill Gates. Efter sin tid på 

Microsoft grundade han Intellectual Ventures där han idag arbetar som teknisk chef och hjälper 

företag med teknisk kompetens och nya affärsmodeller.  

Gagik Apkarian förvaltade tidigare Paul Allens förmögenhet. Paul Allen är medgrundare till Microsoft 

tillsammans med Bill Gates. Alexander Lipton är Global Head, Quantitative R&D vid Abu Dhabi 

Investment Authority. Abu Dhabi Investment Authority är en förmögenhetsfond som investerar 

Emiratets kapital från försäljning av överskottsolja, vilket uppskattas till cirka 697 miljarder dollar.   

Katalysen har stark balansräkning där soliditeten uppgår till 97,2 procent och kassan till cirka 18 

MSEK.  

Bolagets finansiella målsättning är att portföljvärdet ska öka i genomsnitt med 30 procent per år, 

vilket innebär en kvartalstillväxt om sju procent.   

Katalysen använder en kombination av ”senast betalt pris” och modellen ”Morbitzer Scorecards” för 

att värdera portföljen. Morbitzer Scorecards tillämpas på nystartade företag med ingen eller 

begränsad försäljningshistorik och det högsta värde som kan appliceras är 45 MSEK. Per utgången av 

det första kvartalet 2022 värderades 80 procent av företagen utifrån senast betalt pris och 20 

procent genom ”Morbitzer Scorecards”.  

Katalysen har ett ägande av optioner och aktier i 26 företag till ett totalt beräknat marknadsvärde 

om 195 MSEK. Utöver detta finns en kassa som kommer nyttjas till investeringar och som sannolikt 

kommer generera värdeökningar från existerande portfölj.  

Prognos 

Katalysen uppnådde en kvartalstillväxt om cirka sju procent under det första kvartalet av 2022 och 

bevisade att bolaget har potential att öka portföljvärdet i genomsnitt med 30 procent per år. Innan vi 

vågar tro på den finansiella målsättningen vill vi se att utvecklingen fortsätter. Katalysen har 

historiskt inte uppnått en uthållig värdeökning med 30 % per år. Vidare påverkar rådande 

marknadsklimat företagsvärderingar. I vårt huvudscenario estimerar vi att bolaget har goda 

förutsättningar att öka portföljvärdet i genomsnitt med 25 procent per år, vilket innebär en 

kvartalstillväxt om cirka sex procent. Estimatet bygger på de finansiella resultaten i Q1-22.  
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 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E  
Portföljvärde 182 224 291 364 455 569  
% y/y n/a  23% 30% 25% 25% 25%  
Kassa 6 18 43 43 43 43  

Substansvärde          188                    242               334             407             498             612 
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De faktorer som vi ser kommer vara avgörande för den kortsiktiga portföljutvecklingen är vilka 

investeringsmöjligheter som uppstår i marknaden och hur väl Katalysen kan ingå nya samarbetsavtal. 

Katalysen har ingått två nya samarbetsavtal i år och har sammanlagt elva aktiva uppdrag. Vi räknar 

med att bolaget har kapacitet att ingå två till under 2022 på nuvarande team. Varje medarbetare är i 

regel involverade i tre företag och ett samarbetsavtal löper vanligtvis över två år. Vidare kommer 

portföljutvecklingen påverkas av marknadens riskvilja. Vi räknar med att det kan finnas en del 

kapitalbehov i portföljbolagen och att nyemissioner kommer ske.  

För att ge en mer dynamisk bild av vår värdering av Katalysen redovisar vi även hur bolagets 

värdering kan påverkas i ett mer optimistiskt respektive pessimistiskt scenario. 

Optimistiskt scenario 

I vårt optimistiska scenario antar vi att Katalysen ökar portföljvärdet i genomsnitt med 30 procent 

per år. Vidare genomför bolaget en försäljning om minst 25 MSEK under 2022 som adderar 

ytterligare 25 MSEK i kassa. Vi anser att en försäljning av denna storlek bevisar affärsmodellen, vilket 

kan leda till ökat förtroende från aktiemarknaden eftersom genomförda försäljningar är det riktiga 

värdet på sikt. Vidare går det att argumentera för att verksamheten, allt utanför de tillgångar som 

finns i portföljen också har ett värde. I vårt optimistiska scenario räknar vi med att substansvärdet 

värderas upp och handlas till premie.    

Pessimistiskt scenario 

I vårt pessimistiska scenario antar vi att Katalysen ökar portföljvärdet i genomsnitt med 15 procent 

per år. Vidare dröjer en betydande försäljning längre än befarat, vilket gör marknaden osäker. I vårt 

pessimistiska scenario räknar vi med att aktieägare blir utspädda och att substansvärdet värderas 

ned och handlas till rabatt.  

- Initialt kassaflödes-negativa  

- Uteblivna försäljningar 

- Risk för ytterligare utspädning 

- Portföljkoncentrationen till enskilda företag är hög 

- Sämre marknadsklimat kan påverka företagsvärderingarna 

- Beroende av få nyckelpersoner

 

Katalysen är ett investeringsbolag som främst investerar kunskap i unga företag för att reducera 

operationella risker och öka dess tillväxtmöjligheter. I utbyte erhåller Katalysen aktieoptioner på 

företagens aktier som får en kraftig hävstång om de inneboende värdena i företagen ökar.  

Vi ser positivt på både bolaget och aktien samt tycker att Katalysen är ett väldigt spännande 

alternativ för investeraren som vill få en bred exponering mot onoterade tillväxtbolag i tidig fas. 

Katalysen har god historik av organisk tillväxt och vi tror att det kan fortsätta. Bolaget har 

exponering mot starka samhällstrender såsom teknik och digitalisering och flera företag har 
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utvecklats positivt. Vidare är soliditeten hög och ledning samt styrelse har skin in the game. Vi tycker 

att investeringscaset främst är hänförligt till affärsmodellen, exponeringen och människorna bakom 

Katalysen som besitter ett intressant entreprenöriellt track-record. En risk är dock att affärsmodellen 

initialt är kassaflödes-negativ fram till dess att avyttringar sker.  

Ingen på Kalqyl äger aktier i kundbolag på grund av eventuella intressekonflikter. Ingenting du läser 
på Kalqyl.se ska ses som investeringsrådgivning och det som presenterats i analysen kan vara 
felaktigt. Analysen är oberoende men finansierad. 

State of European Tech 2021 · State of European Tech 2021  

https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4edb065c1770000029e12acf/1611139766297/PM_2020_2

0_Svensk_fintech.pdf 

https://pitchbook.com/  
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