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                                                PRESSMEDDELANDE 
 

REDEYS UPDATE BOLAGSANALYS AV NORTH CHEMICAL (publ). 

”Tempot på väg uppåt”. 
 

Investmentbanken Redeye har genomfört en uppdaterad bolagsanalys av North Chemical,  

baserad på bolagets senaste kvartalsrapport.  

 
Redeye skriver bl.a. i sin uppdaterade analys: 
Redeyes kassaflödesmodell värderar verksamheten till strax över 100 MSEK. Med avdrag för 
nettolåneskulden per årsskiftet som uppgick till 23 MSEK, blir motiverat börsvärde cirka 78 
MSEK, eller 6,30 kronor per aktie. Redeyes prognoser lämnas i stort sett oförändrade. Nya stora 
kundkontrakt eller företagsförvärv kan ge ytterligare potential.  
 
Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på 
marknadssidan medförde lite högre personalkostnader, vilket var väntat.  
EBITDA i Q1 minskade därför till 2,1 MSEK (3,4 MSEK Q1-13).  
  
North Chemical har nu brutit sin negativa försäljningstrend och ser ut att successivt öka 
tillväxttakten det närmsta året. Det bör i sin tur ge utrymme för stigande lönsamhet och 
resultatlyft.  
 
Förändringar i styrelsen. I samband med årets bolagsstämma valdes två nya personer in i 
styrelsen. De två nytillskotten är Sophie Persson och Michael Engström. Båda med omfattande 
erfarenhet kring varumärkesbyggande och marknadsstrategier. Sammantaget ser styrelsen 
därmed ut att ha stärkts upp väsentligt i detta avseende.    
 
Analysen i sin helhet finns att ladda ner på www.northchemical.se och www.redeye.se  
 
För ytterligare information kontakta: Stig Norberg, VD North Chemical Telefon: +46 382 219 
80, Mobil: +46 708 25 14 00 Email: stig.norberg@northchemical.se  
 
Investmentbanken Redeye är specialiserade mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Bolaget 
tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalyser, investerarrelationer och 
mediatjänster. För bolags som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionen 
har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter.   
 
Om North Chemical  
North Chemical AB (publ) grundades i oktober 2009 med ambitionen att bli en marknadsledande leverantör 
till Nordens största återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och 
underhållsprodukter. Med tre affärsområden (Fordon & Industri, Marine & Export samt Private Label), två 
egna fabriker samt egen FoU inom den kemtekniska branschen. Kunderna är främst stora distributörer och 
detaljhandelskedjor i Norden. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. För vidare information läs mer på 
www.northchemical.se  
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