
BOLAGSANALYS   16 juni 2014 

 

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. 

Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, 103 87 Stockholm. Tel +46 8-545 013 30. E-post: info@redeye.se 

Nyckeltal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista: First North
Börsvärde: 98 MSEK
Bransch: Medtech
VD: Sarah Fredriksson
Styrelseordf: Erik Walldén
  

 

 

Det blir bättre snart 
• Utvecklingen i första kvartalet var svagare än vi räknat 

med, men trots det hamnade resultatet i linje med våra 
prognoser. 

 
• Vi förväntar oss att effekterna från omläggningen till 

egen direktförsäljning ska börja ge ett positivt bidrag 
till tillväxten från och med andra halvåret tillsammans 
med en bättre volymutveckling.  

 
• Efter rapporten har vi justerat ned våra prognoser, 

men det är relativt begränsade justeringar det handlar 
om. Framför allt för att de något lägre förväntningarna 
vi har på omsättningen kompenseras av sänkta kost-
nadsprognoser. 

 
• Vårt motiverade värde för Genovis är oförändrat och 

uppgår till 5,9 kronor per aktie.  
 

 

7.5 poäng 5.0 poäng 6.5 poäng 0.0 poäng 4.0 poäng 

Fakta 
Aktiekurs (SEK) 4.5
Antal aktier (milj) 21.8
Börsvärde (MSEK) 98
Nettoskuld (MSEK) -14
Free float (%) 53 %
Dagl oms. (’000) 18

 
Analytiker: 
Klas Palin 
klas.palin@redeye.se 
 
Björn Olander 
bjorn.olander@redeye.se 

 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning, MSEK 6 9 12 24 37
Tillväxt 111% 47% 39% 97% 51%

EBITDA -20 -15 -12 -6 2
EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg 6%

EBIT -20 -16 -13 -7 1
EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg 2%

Resultat före skatt -20 -16 -13 -7 1
Nettoresultat -20 -16 -13 -7 1
Nettomarginal Neg Neg Neg Neg 3%

 2012 2013 2014E 2015E 2016E

Utdelning/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VPA -1.69 -0.75 -0.59 -0.31 0.05
P/E 0.00 Neg Neg Neg 92.75
EV/S Neg 12.36 6.80 3.77 2.48
EV/EBITDA 0.33 Neg Neg Neg 40.04
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 
värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 
verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 
(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 
– Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 
hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 
antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 
Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 
storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 
aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 
kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 
– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 
Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 
har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 
De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 
ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Tillväxtutsikter 

Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 
vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 
god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 
– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – 
Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 
att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 
kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 
(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 
Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 
finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 – 
Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 
Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 
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Resultat i nivå med förväntan 

Första kvartalet innebar ytterligare ett kvartal med svag omsättningstill-
växt, vilken hamnade på 4 procent och betydligt lägre än de 26 procent vi 
räknat med. Den förklaring vi får från, är att det annonserade skiftet till 
egen direktförsäljning på den amerikanska marknaden haft viss kortsiktigt 
negativ effekt. Därtill har det funnits lager hos distributörerna som nu betas 
av. Trots att omsättningen inte levde upp till våra förväntningar blev utfallet 
på resultatet bra och rörelseresultatet blev något över vår förväntan. I 
tabellen nedan är utfallet ställt mot vår förväntningsbild.  

 

Förväntat mot utfall       

(SEKm) Q1'13 Q1'14E Utfall Diff 

Nettoomsättning 1,9 2,4 2,0 -17% 

EBITDA -3,7 -3,8 -3,6 5% 

EBIT -4,0 -4,0 -3,9 3% 

Periodens resultat -3,9 -3,8 -3,8 0% 

VPA, SEK neg neg neg  

Tillväxt 102% 26% 4%  
          

Källa: Redeye Research    

 

Det var framför allt externa kostnader som under perioden blev klart lägre 
än vi räknat med, men även kostnaderna för personal hamnade något under 
vår prognos och uppgick till -2,9 miljoner kronor mot förväntat -3,1 milj-
oner kronor. Det är inga dramatiska skillnader, men indikerar att det finns 
anledning att dra ned kostnadsestimaten något för i år. Kassaflödet tyngdes 
av investeringar i exempelvis laboratorieutrustning. För den löpande 
verksamheten blev kassaflödet -6,2 miljoner kronor. Finanserna är dock 
förhållandevis starka. Likvida medel uppgick per den sista mars till 23,1 
miljoner kronor på skuldfri basis. 

 

Det är framför allt försäljningen i USA som utvecklas svagt och den sjönk 
under perioden med 5 procent. Eftersom det även är bolagets största 
enskilda marknadsområde slår det kraftigt på helheten. 

 
Region (tkr) Q1'14 Q1'13 Tillväxt Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013 

 
Europa 754 639 18% 686 792 1135 3252 
 
USA 1164 1230 -5% 1452 1958 914 5554 
 
ROW 66 37 78% 62 0 7 106 

Källa: Genovis               

 

Starkaste siffrorna i form av tillväxt uppvisade ROW, men det är från låga 
nivåer. Läser man mellan raderna verkar bolaget inte jättenöjda med 

Tillväxten fortsätter att 

vara låg 

Resultatet i nivå med 

förväntan 

Det är i USA tillväxten 

hackar 
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utvecklingen av samarbetet med distributören Sigma-Aldrich. Exklu-
siviteten är nu omförhandlade och framöver kommer Genovis parallellt 
erbjuda egen direktförsäljning även för dessa marknader, vilket kan 
innebära att vi får se lite bättre utveckling framöver.  

  

Omläggningen till egen direktförsäljning har inledningsvis gett negativa 
effekter på försäljningen, men det finns logik i det Genovis gör anser vi. 
Först och främst kommer bolaget närmare sina kunder, vilket är viktigt för 
att driva produktutvecklingen framgångsrikt. Dessutom kan Genovis till-
godogöra sig en större del av försäljningsintäkterna. De uppgifter bolaget 
lämnar i årsredovisningen visar att slutkundsförsäljningen under 2013 
uppgick till 13,5 miljoner kronor jämfört med Genovis redovisade omsätt-
ning på 8,9 miljoner kronor. Risken är givetvis att på kort sikt tappa vissa 
kunder som förlitat sig på distributörerna. Det gäller även att kunna göra 
detta på ett kostnadseffektivt sätt.  

 

Då vi uppfattar att distributörerna, utöver sin leverans av enzymerna, varit 
relativt inaktiva, bedömer vi inte att ett större kundtapp är särskilt troligt. 
Bolaget räknar med att inledningsvis på ett tillfredsställande sätt kunna 
täcka in den amerikanska marknaden med ytterligare en säljare, så kost-
naderna ska inte behöva dra i väg. Det är mot slutet av året och början av 
nästa år vi räknar med att tydligare se effekterna av omläggningen. 

Möjligheter inom nya analysmetoder  

Till bolagets glädje fortsätter forskare på läkemedelsbolag publicera nya 
betydelsefulla artiklar där de använder FabRICATOR vid karakterisering av 
antikroppar. Senast i raden är en artikel publicerad av forskare på Merck 
som använt sig av FabRICATOR. Speciellt intressant med denna artikel är 
att de använt FabRICATOR tillsammans med högupplösande vätskekrom-
atografi, vilket är en analysmetod som ofta används vid rutinmässig kvali-
tetstestning av antikroppar.  

 

Det är en genomgående positiv artikel som både indikerar potential inom 
denna analysmetod och på möjligheter att bredda marknaden för 
FabRICATOR. 

Finansiella prognoser 

Det något svagare utfallet för omsättningen som uppvisades under det 
första kvartalet har gett oss anledning att dra ned förväntningarna något för 
i år och de närmaste åren, se tabell på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

Exklusiviteten för Sigma-

Aldrich är omförhandlad 

Egen direktförsäljning 

kommer ge intäktslyft 

Forskare hos Merck har 

publicerat viktig artikel 
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 (MSEK)   2014P 2015P 2016P 

Omsättning Nya 12,4 24,4 36,9 

  Tidigare 13,7 25,0 37,3 

(%)   -9% -2% -1% 

Bruttoresultat Nya 0,6 7,5 17,6 

  Tidigare -0,1 7,7 17,8 

(%)   600% -3% -1% 

EBIT Nya -12,0 -7,3 0,6 

  Tidigare -13,9 -7,4 0,6 

(%)   14% 1% 0% 

Källa: Redeye Research       

 

Som vi redan skrivit finns anledning att även ta ned förväntningarna 
angående kostnadsutvecklingen, varför våra prognoser för resultatet 
närmaste åren skruvas upp något trots allt.  

 

I tabellen nedan presenteras våra prognoser till och med 2017. 
 

Detaljerade prognoser Genovis 

  2011 2012 2013 Q1'14 Q2'14P Q3'14P Q4'14P 2014P 2015P 2016P 2017P       

Nettoomsättning 2,9 6,1 8,9 2,0 2,5 3,5 4,4 12,4 24,4 36,9 52,1       

Tillväxt (%) 81% 111% 47% 4% 14% 27% 114% 39% 90% 45% 35%       

Övriga intäkter 0,7 1,0 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 1,1 1,0 1,0 1,0       

Råvaror -1,2 -2,4 -1,7 -0,8 -0,5 -0,5 -0,6 -2,4 -3,8 -4,4 -5,2       

Övriga ext. kost. -6,4 -9,4 -11,7 -2,3 -2,6 -2,7 -3,0 -10,6 -14,2 -15,8 -17,2       

Bruttoresultat -4,0 -4,7 -3,1 -0,6 -0,4 0,6 1,1 0,6 7,5 17,6 30,7       

                              

Personalkostnader -8,3 -10,2 -11,6 -2,9 -3,2 -2,9 -3,5 -12,5 -13,4 -15,5 -18,2       

Övriga rörelsekost. -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1       

EBITDA -12,4 -15,0 -14,9 -3,6 -3,6 -2,4 -2,5 -12,0 -6,0 2,1 12,4       

                              

Avskrivningar -1,3 -5,2 -1,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -1,1 -1,3 -1,5 -1,6       

EBIT -13,7 -20,2 -16,0 -3,9 -3,8 -2,7 -2,8 -13,1 -7,3 0,6 10,8       

                              

Finansnetto 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5       

Res. e fin. -13,8 -20,2 -15,9 -3,8 -3,8 -2,6 -2,7 -12,9 -6,8 1,1 11,3       

                              

Skatt 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

Resultat -13,6 -19,9 -15,9 -3,8 -3,8 -2,6 -2,7 -12,9 -6,8 1,1 11,3       

 

Källa: Redeye Research 

 

Det går lite trögt i verksamheten för tillfället. Vi räknar dock med att 
bolaget kan växla upp från och med andra halvåret i år, när processen med 
övergång till egen direktförsäljning kommit längre.  

 

Lägre förväntningar på 

kostnadsutvecklingen 

kompenserar för nedjust-

erad förväntningar kring 

omsättning 
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I årsredovisningen för 2013 har Genovis uppdaterat sina finansiella mål för 
2014-15, vilket innebär att moderbolaget (där proteinprodukterna finns) 
ska nå positivt kassaflöde i verksamheten under 2015. Det är ett minst sagt 
utmanande mål när vi studerar utfallet för första kvartalet, då moderbolaget 
visade ett rörelseresultat på -3,9 miljoner kronor. Bolaget behöver växa med 
över 100 procent för att detta mål ska infrias, enligt våra beräkningar.  

Värdering  

Efter prognosjusteringarna hamnar vårt DCF-värde på 5,9 (5,9) kronor per 
aktie, när vi använder ett avkastningskrav (WACC) på 13,8 procent, se 
tabell på nästa sida. 

 

DCF-värde per aktie     

  Per aktie Total 
 
Tillgångar 1,3 28* 

Räntebärande skulder 0,0 0 

DCF 2014-2015 -0,9 -20 

DCF 2016-2022 2,5 55 

DCF 2023- 3,0 65 
 
Total 5,9 128* 

Källa: Redeye Research     
 

Utöver vår DCF-värdering gör vi en värdering av Genovis baserat på multi-
plar för den försäljning och lönsamhet som förväntas uppnås under 2018, 
då verksamheten förväntas ha nått en mer mogen fas. Vår multipelvärd-
ering av Genovis ger ett värde på 6,0 (5,9) kronor per aktie. 

 

Det motiverade värdet för Genovis utgörs av ett genomsnitt av de två 
metoderna som hamnar på 5,9 (5,9) kronor per aktie. 

Scenarioanalys 

I analysen argumenterar vi för ett scenario som vi anser vara väl avvägt med 
utgångspunkt för antaganden som enligt vår mening förefaller rimliga. Det 
finns dock många faktorer som på olika sätt kommer påverka värderingen 
och vissa av dessa har vi kvantifierat i olika scenarier nedan. 

 

Det är proteinportföljen som är den huvudsakliga värdedrivaren för Gevovis 
under de närmaste åren. Hur starkt upptaget av bolagets produkter i mark-
naden blir har en kraftfull påverkan av värderingen. I vårt Bull case-
scenario har vi utgått ifrån en 50 procentig högre tillväxt 2015-18 än i 
basscenariot. Ett sådant scenario ger ett motiverat värde per aktie på 9,5 
kronor. 

 

Ska visa positivt kassa-

flöde för moderbolaget 

2015 

DCF-värde 5,9 kronor per 

aktie 

För Bull Case uppgår 

motiverat värde till 9,5 

kronor 
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Vårt Bear case-scenario är även det uppbyggt kring marknadsupptaget för 
proteinprodukterna och här utgår vi ifrån ett svagare upptag som ligger 30 
procent lägre mellan 2015-18 än i vårt basscenario. Ett sådant scenario ger 
oss ett motiverat värde per aktie på 4,0 kronor. 

Aktien går svagt 

Kursutvecklingen under 2014 har varit svag och sedan årsskiftet är aktien 
ned med 13 procent. Den svaga tillväxten i slutet av förra året och 
inledningen av 2014, håller tillbaka investerare som vill se att bolaget kan 
vända verksamheten till vinst.  

 

I de uppdaterade ägarsiffrorna för första kvartalet kan vi nu se effekterna av 
fjolårets emissioner. Största ägare är Mikael Lönn med 22,1 procent av 
kapitalet följt av Hansa Medical med 9,8 procents ägande. Tredje största 
ägare är LMK Ventures AB med en ägarandel på 9,5 procent. 

Investeringsidé 

Genovis utvecklar nya verktyg för läkemedelsindustrin som förbättrar, 
förenklar och sparar tid vid analys av nya antikroppsläkemedel och för 
kvalitetskontroll vid läkemedelsproduktion. Volymerna från återkommande 
kunder ökar i värde och det har senaste åren varit bra tillströmning av nya 
kunder. Det är vår uppfattning att kunder ännu främst använder produkt-
erna i screening för nya antikroppar. Nästa stora steg för Genovis är att få 
produkterna inkluderade i produktionsprotokoll för läkemedelskandidater. 
Den riktigt stora ekonomiska potentialen för Genovis finns i om en läke-
medelskandidat, där bolagets produkter är inkluderad i produktionsproto-
kollen, når marknaden. Detta ligger dock rimligen minst 7 år bort i tiden, 
givet de långa ledtiderna inom läkemedelsområdet.  

 

Det intressanta med Genovis produkter är att när de väl finns med i prod-
uktionsprotokoll är det svårt och kostsamt att ersätta dessa med nya, då de 
regulatoriska myndigheterna kräver omfattande dokumentation redan vid 
mindre ändringar. Nackdelen är att det är osannolikt att Genovis enzymer 
kommer att inkluderas i produktionsprotokollen för något befintligt 
läkemedel på marknaden.

Kursen är ned 13 procent 

sedan årsskiftet 

Kunderna använder ännu 

enzymerna mest i 

forskningsändamål 
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 
består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 
betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 

Ratingförändringar i denna rapport: 

Inga ändringar 
Ledning 7.5p

 

Bolaget är tillväxtorienterat i sina investeringar, vilka görs under god 
kostnadskontroll. Även om bolaget är relativt litet har de konsekvent 
varit aktiva i synlighet mot aktiemarknaden. Genovis är transparent i sin 
rapportering och ger en bra bild av både möjligheter och utmaningar. 

Ägarskap 5.0p 

 

Bolaget har två större huvudägare och de finns representerade i styrelsen, 
vilket är bra. Vi skulle helst vilja att samtliga i styrelsen äger aktier i 
bolaget. 

Tillväxtutsikter 6.5p 

 

Genovis har en bred kundbas där samtliga av de tio största 
läkemedelsbolagen ingår. Nya produkter och ökade volymer förväntas 
driva en hög tillväxt för bolaget närmaste åren. Återköpsfrekvensen 
framstår även vara hög. 

Lönsamhet 0.0p 

 

Produkterna befinner sig i en etableringsfas och bolaget har något år kvar 
tills det är lönsamt. 

Finansiell styrka 4.0p 

 

Bolaget har en nettokassa som är tillräcklig för att finansiera 
verksamheten flera år framåt. Det finns dock risk för fler emissioner om 
etableringen av bolagets produkter tar längre tid än beräknat. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Omsättning 6 9 12 24 37 
Summa rörelsekostnader -26 -24 -24 -30 -35 
EBITDA -20 -15 -12 -6 2 
      
Avskrivningar materiella tillg 0 -1 -1 -1 0 
Avskrivningar immateriella tillg. 0 0 0 -1 -1 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 
EBIT -20 -16 -13 -7 1 
      
Resultatandelar 0 0 0 0 0 
Finansnetto 0 0 0 1 1 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 
Resultat före skatt -20 -16 -13 -7 1 
      
Skatt 0 0 0 0 0 
Net earnings -20 -16 -13 -7 1 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning 6 9 12 24 37
Sum rörelsekost. -26 -24 -24 -30 -35
Avskrivningar 0 -1 -1 -2 -2
EBIT -20 -16 -13 -7 1
Skatt på EBIT 0 0 0 0 0
NOPLAT -20 -16 -13 -7 1
Avskrivningar 0 1 1 2 2
Bruttokassaflöde -20 -15 -12 -6 2
Föränd. i rörelsekap 0 -21 21 -1 0
Investeringar 4 -2 -2 -3 -2
     
Fritt kassaflöde -16 -39 7 -10 0

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Soliditet 75% 80% 82% 70% 66%
Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0%
Nettoskuld -7 -3 -14 -6 -7
Sysselsatt kapital 4 26 6 7 8
Kapit. oms. hastighet 0.3 0.2 0.4 1.0 1.4

Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Försäljningstillväxt 111% 47% 39% 97% 51%
VPA-tillväxt (just) -14% -55% -22% -47% -116%

 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
ROE -126% -68% -45% -33% 6% 
ROCE -127% -68% -45% -33% 6% 
ROIC -270% -452% -50% -118% 7% 
EBITDA-marginal -332% -167% -97% -23% 6% 
EBIT-marginal -332% -179% -106% -30% 2% 
Netto-marginal -328% -178% -104% -28% 3% 

Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
VPA -1.69 -0.75 -0.59 -0.31 0.05 
VPA just -1.69 -0.75 -0.59 -0.31 0.05 
Utdelning 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Nettoskuld -0.57 -0.17 -0.65 -0.28 -0.31 
Antal aktier 11.80 21.04 21.84 21.84 21.84 

 

Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Enterprise Value -6.7 110.1 84.2 92.3 91.6
P/E 0.0 -7.2 -7.6 -14.5 92.8
P/S 0.0 12.7 7.9 4.0 2.7
EV/S -1.1 12.4 6.8 3.8 2.5
EV/EBITDA 0.3 -7.4 -7.0 -16.4 40.0
EV/EBIT 0.3 -6.9 -6.4 -12.6 163.6
P/BV 0.0 3.4 4.1 5.8 5.4

 

Aktiestruktur % Röster Kapital 
Mikael Lönn 22.1 % 22.1 % 
Hansa Medical AB 9.8 % 9.8 % 
LMK Ventures 9.5 % 9.5 % 
Aduno AB 6.0 % 6.0 % 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 5.7 % 5.7 % 
Avanza Pension Försäkring AB 3.0 % 3.0 % 
Åke Svensson 1.5 % 1.5 % 
Thorbjörn Frid 1.2 % 1.2 % 
Didrik Hamilton 1.1 % 1.1 % 
LMK Stiftelsen 0.8 % 0.8 % 

 

Aktien   
Reuterskod   
Lista  First North 
Kurs, SEK  4.5 
Antal aktier, milj  21.8 
Börsvärde, MSEK  98.3 
   
Bolagsledning & styrelse   
VD  Sarah Fredriksson 
Ordf  Erik Walldén 
   
   
   
Nästkommande rapportdatum   
Q2 report  August 25, 2014 
Q3 report  November 17, 2014 
   
   
   
Analytiker  Redeye AB 
Klas Palin  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
klas.palin@redeye.se  114 35 Stockholm 
   
Björn Olander   
bjorn.olander@redeye.se   

 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  
Riskpremie 9.0 % NPV FCF (2014-2015) -20 
Betavärde 1.3 NPV FCF (2016-2022) 55 
Riskfri ränta 2.5 % NPV FCF (2023-) 65 
Räntepremie 5.0 % Rörelsefrämmade tillgångar 28 
WACC 13.8 % Räntebärande skulder 0 
  Motiverat värde MSEK 128 
Antaganden 2015-2021   
Genomsn. förs. tillv. 12.3 % Motiverat värde per aktie, SEK 5.9 
EBIT-marginal 31.1 % Börskurs, SEK 4.5 

 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Tillgångar      
Omsättningstillgångr      
Kassa och bank  7 3 14 6 7 
Kundfordringar 2 2 2 3 4 
Lager 1 1 2 3 4 
Andra fordringar 1 26 2 2 2 
Summa omsättn. 10 32 19 14 16 
Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 1 2 2 2 3 
Finansiella anl.tillg. 3 3 4 4 4 
Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 
Övr. immater. tillg. 3 4 4 5 4 
Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 
Summa anlägg. 8 9 10 11 11 
Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      
Summa tillgångar 18 41 29 24 27 
      
Skulder      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 2 6 3 3 4 
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 
Övriga kortfristiga skulder 3 2 3 4 4 
Summa kort. skuld 5 8 5 6 8 
Räntebr. skulder 0 0 0 0 0 
L. icke ränteb.skulder 0 0 0 1 2 
Konvertibler 0 0 0 0 0 
Summa skulder 5 8 5 7 9 
Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 
Avsättningar 0 0 0 0 0 
Eget kapital 14 33 24 17 18 
Minoritet 0 0 0 0 0 
Minoritet & E. Kap. 14 33 24 17 18 
      
Summa skulder och E. Kap. 18 41 29 24 27 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån 12.5 % Omsättning 42.7 % 
3 mån 1.1 % Rörelseresultat, just -19.54 % 
12 mån 18.7 % V/A, just -40.9 % 
Årets Början -7.2 % EK 32.3 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 

 

  

 

 
Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 

 

  

 

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Klas Palin äger aktier i bolaget: Nej 
Björn Olander äger aktier i bolaget: Nej 
 
Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 
ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra 
innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya 
behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom 
läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis 
AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer 
unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som 
underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 
GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av 
kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 
sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 
investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 
kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 
finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 
med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 
finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 
källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 
baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 
kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 
investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 
investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 
av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 
analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

• För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 
investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 
för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

• En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 
direkt kopplad till sådan verksamhet. 

• Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 
emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 
att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 
överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 
anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 
händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 
ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 
teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2013-12-12) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 18 14 8 9 16 
3,5p - 7,0p 39 46 27 41 41 
0,0p - 3,0p 9 6 31 16 9 
Antal bolag 66 66 66 66 66 

 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 
eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

 

Copyright Redeye AB. 


