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Elbilsrevolutionen är i full gång och har fått ytterligare 

bränsle av energikrisen i spåren av Rysslands attack på 

Ukraina. Kanske den viktigaste komponenten i en elbil är 

batteriet, som innehåller flera kritiska mineraler. Det finns 

dock ett problem: de flesta av dessa material är sällsynta 

och dyrbara och frågan är hur länge man kan 

tillfredsställa den allt högre efterfrågan. 

Andelen nya laddbara bilar förväntas nämligen öka från 

fyra procent år 2020, till 50 procent år 2030, Det 

motsvarar omkring 40 miljoner nya laddbara elbilar per 

år. På sistone har flera företagsledare varnat för en 

kommande brist på elbilsbatterier, bland annat Rivians vd 

Robert Scaringe som tror att dagens produktion av 

battericeller motsvarar mindre än 10 procent av det som 

behövs om tio år. Även Tesla Elon Musk har vid upprepade 

tillfällen varnat för att utbudet av batterier skulle kunna 

ha en negativ påverkan på elbilsproduktionen.

Många experter är eniga om att litium-jon-batterier 

kommer fortsätta att dominera marknaden åtminstone tio 

år framåt. Dessa batterier har en positiv anod och en 

negativ katod. Anoden består mest av grafit och utgör 

nästan hälften av batteriets vikt. Katoden består mest av 

nickel eller andra metalloxider. Båda innehåller litium, den 

lättaste av kända metaller. 

Till skillnad från litium, nickel, kobalt och koppar har 

gruvindustrin varit mer återhållsam med att investera i 

brytning av grafit, trots materialets betydelse och en 

hotande utbudsbrist. En anledning är sannolikt att priset 

på grafit länge halkat efter, jämfört med t.ex. litium som 

hade en prisstegring på ca 400 procent i fjol. De senaste 

månaderna har dock priset på grafit även rusat, bl.a. till 

följd av kriget i Ukraina som hotar tillgången till material 

från gruvor i Ryssland och Ukraina.

Grafit är kristalliskt kol som leder värme och elektricitet. I 

anoden leder grafit positivt laddade litium-joner mot 

katoden, och nästan hälften av batteriets totala vikt 

utgörs av grafit. Jordens kända tillgångar är över 800 

miljoner ton, varav runt en miljon ton används per år. Kina 

har majoriteten av världsmarknaden och kontrollerar i 

dagsläget all produktion. Materialet bryts på många 

ställen på jorden, men måste bearbetas innan det kan 

användas och just den bearbetningen har Kina monopol 

på. Det är givetvis en oroande faktor, eftersom 

sannolikheten är stor att landet kommer vilja behålla en 

stor andel av materialet för sig självt framöver.
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Den tilltagande efterfrågan, stigande priser och den 

kinesiska dominansen har gjort att flera länder har börjat 

fokusera mer och mer på grafit,. Som exempel har den 

australiensiska regeringen bl.a. dedikerat totalt 2 

miljarder AUD till en ”Critical Minerals Facility” för att 

stötta olika projekt inom sektorn. 

Australien producerar ännu ingen grafit med sitter på  

mer än 7 miljoner ton så kallade ”economic demonstrated 

resources” (EDR). Enligt regeringsdata från 2017. kan 

detta sättas i relation till den globala produktionen av 

grafit på 1,1 miljoner ton under 2020, där lejonparten (650 

000 ton) kom från Kina.

Ett av de mest långt gångna grafitprojekt i Australien är 

Siviour, som drivs av prospekteringsföretaget Renascor 

Resources. I början av februari beviljade den 

australiensiska regeringen Siviour-projektet ett villkorligt 

lån på 185 MAUD och ett slutgiltig investeringsbeslut 

förväntas komma i år. Bolaget hoppas kunna påbörja 

produktionen senast år 2024 och har undertecknat ett 

uttagsavtal för 100 procent av produktionen, vilket 

innebär att man har icke-bindande avtal med köpare 

redan.

Förutom gruvan inkluderar projektet även två 

bearbetningsanläggningar i södra Australien. Den första 

anläggningen är vid gruvan och där strävar man efter att 

skapa en 95 procentig grafitprodukt. Den andra 

anläggningen behövs för att skapa en renad sfärisk 

grafitprodukt (Purified Spherical Graphite, PSG), där 

renheten är minst 99,95 procent. Projektet gynnas av en 

redan befintlig logistikinfrastruktur, vilket ger relativa 

kostnadsfördelar. 

Enligt Renascor är Siviourgruvan den näst största 

rapporterade bevisade grafitreserven i världen och den 

största reserven utanför Afrika. Gruvan motsvarar ca 90

procent av hela Australiens totala grafitreserv. Geologin i 

South Australia bedöms dessutom vara gynnsam, vilket 

tillåter tillverkning av högkvalitativ PSG till ett 

konkurrenskraftigt pris (även i förhållande till den 

nuvarande kinesiska produktionen). 

För tillfället räknar man med en initial 

produktionskapacitet på 28 000 ton PSG per år, men 

ledningen har påbörjat en studie för att kraftigt öka 

kapaciteten samtidigt som man undersöker möjligheterna 

för en expansion i ett senare skede.
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Positivt är att Renascor redan har inköpsavtal (icke-

bindande) på plats med flera ledande globala 

anodföretag såsom POSCO (Sydkorea), Zeta och 

Minguang New Material (Kina) och Hanwa Corporation 

(Japan). Dessa avtal täcker upp till 60 000 ton PSG per år, 

vilket motsvarar mer än 200 procent av den planerade 

produktionen i steg ett. Bolaget diskuterar dessutom med 

andra potentiella batterianodmaterialkunder och har 

överlämnat materialprov i utvärderingssyfte. 

Den starka efterfrågan på grafit fortsätter att lyfta 

prisnivån uppåt och enligt råvaruagenturen Fastmarkets 

var PSG-priserna vid slutet av april på en nivå kring 3500 

– 3800 USD per ton. Det motsvarar en uppgång på 40 

procent under bara sex månader. Ifall vi utgår ifrån den 

aviserade initiala produktionen på 28 000 ton per år och 

dagens valutaväxlingskurs, pratar vi om ett värde på 

kring 147 MAUD.

I avsaknad av intäkter är Renascor Resources i behov av 

regelbundna kapitaltillskott för att finansiera sina 

prospekteringsaktiviteter. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick under de första nio månaderna av 

det brutna räkenskapsåret 2021/22 (juli – mars) till -0,96 

MAUD, samtidigt som man investerade ytterligare 2,6 

MAUD i utvecklingstillgångar. Vid slutet av mars hade 

bolaget enligt balansräkningen 14,3 MAUD i likvida 

medel. 

Som tidigare nämnt säkrades i februari en lånefacilitet 

från den australiensiska regeringen på 185 MAUD, som 

förväntas vara på plats i mitten av året. För några veckor 

sedan genomförde man dessutom en riktad nyemission till 

institutionella investerare, vilket innebar ett tillskott på 65 

MAUD till kassan. Totalt emitterades knappa 241 miljoner 

aktier till ett pris på 0,27 AUD. Utöver det erbjuder 

bolaget befintliga aktionärer möjligheten att köpa aktier 

till samma pris för få in ytterligare 10 MAUD. 

Aktien är noterad på den australiensiska börsen ASX, men 

kan även handlas i Frankfurt under tickern RU8. Hittills i 

år har avkastningen varit positiv och uppgår för 

närvarande till ca 20 procent. Börsvärdet (justerat för 

nettokassan) uppgår i skrivande stund till omkring 400 

MAUD. Här beaktar vi även effekterna från de senaste 

kapitalanskaffningarna. Det motsvarar ca 2,7 gånger den 

ovannämnda hypotetiska omsättningen (EV/Sales) om vi 

utgår ifrån den årliga produktion på 28 000 ton, ett pris 

på 3 500 – 3 800 USD/ton och dagens AUD/USD-

valutaväxlingskurs.
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Det återstår att se hur kostnadsstrukturen kommer se ut när 

produktionen väl är i gång, men ledningen räknar i 

dagsläget med operationella kostnader på strax under 2000 

USD/ton PSG produktion. Om vi använder oss av dessa 

grova prognoser och det justerade börsvärdet vi diskuterade 

på föregående sida, landar vi i en EV/EBITDA-multipel på 

omkring 6.

I beräkningarna ovan utgår vi enbart ifrån det första steget 

av projektet och använder oss av en konservativ 

produktionssiffra, som med stor sannolikhet kommer att 

höjas inom en överskådlig framtid, vilket är värt att notera.

Risken i prospekteringsföretag är alltid hög, men faktum är 

att Renascor Resources redan har många byggstenar på 

plats för att lyckas. Det som återstår är en slutgiltig licens 

från myndigheterna, vilket dock framstår som en formalia. 

Den verkställande direktören David Christensen räknar med 

att det ska falla på plats under de kommande månaderna, 

vilket skulle vara en av tre möjliga triggers i år som skulle 

minska risken i caset avsevärt.

Den andra triggern är resultaten från den pågående studien, 

som syftar på att öka kapaciteten och undersöka 

möjligheten för expansion. Även här räknar ledningen med 

konkreta resultat under de kommande månaderna. Sist men 

inte minst befinner bolaget sig i förhandlingar med 

potentiella kunder för att omvandla de bestående 

inköpsavtalen från icke-bindande till bindande. Givet 

utbud- och efterfrågesituationen bör Renascor Resources ha 

en mycket bra position i dessa förhandlingar. 

Siviourprojektet är på god väg att bli den första integrerade 

grafitgruvan och PSG-producenten utanför Kina, vilket 

öppnar enorma upp för enorma möjligheter på en 

snabbväxande global marknad. Börsens aptit för icke-

vinstgenererande bolag i utvecklingsskede må vara 

begränsad för tillfället, men vi tycker att Renascor 

Resources känns väldigt intressant, givet de unika 

förutsättningarna. 
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Noterade i Australien på ASX under 
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Den snabbväxande globala 

marknaden ger enorma möjligheter
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Om oss

Stockpicker grundades år 1997 som ett medieföretag

och försåg svenska privatinvesterare med den

digitala aktietidningen Newsletter. Nyhetsbrevets

fokus var, och är fortfarande, att förse sina läsare

med aktieanalyser, krönikor, topplistor och

intressanta case. Sedan start har Stockpicker utökat

sitt erbjudande till privata investerare och börsbolag.

Idag tillhandahåller Stockpicker sex olika nyhetsbrev

via e-post, till en publik på långt över 50 000 läsare.

B2B-erbjudandet har utvecklats från marknadsföring

av emissioner och börsintroduktioner, till ett

komplett utbud av tjänster för små- och medelstora

noterade företag. En viktig del av en rättvis

värdering av ett börsnoterat bolag är stödet av

uppdragsanalys. Eftersom Stockpicker har lång

erfarenhet av företagsanalys och ett team av

välutbildade analytiker är tjänsterna mycket

uppskattade bland våra börsnoterade kunder.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i

informationssyfte och ska inte ses som rådgivning.

Denna artikel har Stockpicker erhållit betalning för.

Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra

publikationer på uppdrag och mot ersättning från

det analyserade bolaget. Innehållet har

grundats på information från allmänt tillgängliga

källor, vilka bedömts vara tillförlitliga.

Sakinnehållets riktighet och fullständighet, liksom

lämnade prognoser och rekommendationen kan inte

garanteras och det kan förekomma felaktigheter.

Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser 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

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 och att

en placering historiskt haft en god värdeutveckling

är ingen garanti för framtida avkastning. Stockpicker

frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust

eller skada av vad slag det må vara som grundar sig

på användandet av materialet.

Analytikern/skribenten äger inga aktier i det bolag

som varit föremål för denna analys/artikel.
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