
Analyst Group: Aktieanalys på Redsense Medical - Försäljningen
förväntas fortsätta stiga under kommande kvartal
Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en
kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten
förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 110 MSEK år 2022 och
givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett
potentiellt nuvärde om 29 kr per aktie.

 
För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/redsense-medical-q3-18/
 
 
Redsense Medical adresserar en omfattande marknad
 
2016 fick 3 miljoner dialyspatienter runtom i världen behandling för kronisk njursvikt (ESRD), en siffra som förväntas öka med 6 % årligen. En
patient behöver genomgå omkring tre dialysbehandlingar per vecka och kostnaden per år och patient är omkring 80 tEUR inom EU.1 Givet en
genomsnittlig kostnad om 40 tEUR per patient för resterande delar av världen, och 3 miljoner dialyspatienter, motsvarar det kostnader omkring
120 mdEUR. 1 % av detta, Redsense Medicals andel av totala behandlingskostnaden, ger en marknad om 1,2 mdEUR.
 
Konkurrenskraftig produkt med klara fördelar
 
Redsense är den enda dialysprodukten som uppfyller EU:s direktiv gällande medicinsk utrustning, det innebär i praktiken att Redsense är den
enda godkända utrustningen. Hittills har produkten ingått i över 400 000 behandlingar. I USA erbjuder Redsense Medical, i samarbete med
NxStage, den enda helhetslösningen som är FDA-godkänt för hemdialys, en marknad som förväntas växa starkt kommande år. Redsense kan
enkelt anslutas till dialysmaskiner, vilket innebär att integrering med dialysmaskin kan ge upphov till licensintäkter och potentiellt goda
bruttomarginaler.
 
Nytt marknadsområde – dialoger med globala aktörer har inletts
 
Redsense Medical har inlett en satsnings inom sårvårdsmarknaden. Marknaden för sårvårdsprodukter omsatte ca 18 miljarder dollar under
2016 och den förväntas växa med en CAGR om 5,3 % fram till 2023. Redsense Medical har utvecklat en teknikplattform för smart optisk
mätning av substanser som blod och sårvätskor genom t.ex. temperatur och tryck i bandage eller plåster. Diskussioner har inletts med globala
aktörer inom sårvård och en första patentansökan är inlämnad.
 
Olönsamma i en trögrörlig bransch
 
Sjukvården är en trögrörlig och konservativ bransch, något som innebär utmaningar för Bolaget. Försäljningen är på låga nivåer och resultatet
är negativt, varför en försenad tillväxt kan innebära behov av nytt externt kapital. Med nuvarande kassa antas dock Bolaget vara finansierade
till sensommaren 2019.
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag. 
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)           
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Redsense Medical. Läsare kan anta att Analyst
Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst
Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som
Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.


