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Det blåser i rätt riktning 
 Aerocrines metod att diagnosticera och monitorera 

astma med hjälp av FeNO-mätning blir alltmer 

accepterad. Viktiga riktlinjer rekommenderar 

metoden, fler försäkringsbolag ger ersättning och fler 

läkare får tillgång till instrumenten. 

 

 Försäljningen i Q1 var lägre än förväntat och 

kostnaderna var högre, men det fanns en hel del 

faktorer av engångskaraktär. Vi sänker prognosen för 

försäljningen, men förväntar oss ett helt annat 

kostnadsfokus än vi sett under de senaste åren. 

 

 Vi sänker vårt motiverade värde till 7,0 (8,0) kronor 

per aktie, vilket motsvarar 29 procent uppsida från 

nuvarande nivå. Vi räknar med att lönsamhetsbotten 

nåddes 2013E och tror att även aktien har det värsta 

bakom sig. Risken i aktien är dock relativt hög. 

6,5 poäng 7,0 poäng 7,5 poäng 0,0 poäng 3,0 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 5,5 

Antal aktier (milj) 154,6 

Börsvärde (MSEK) 843 

Nettoskuld (MSEK) 122 

Free float (%) 41 % 

Dagl oms. (’000) 500 

  
Analytiker:  
Björn Olander  
bjorn.olander@redeye.se  

  
Klas Palin  
klas.palin@redeye.se  

 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning, MSEK 147 136 167 261 362 
Tillväxt 57% -7% 22% 57% 39% 

EBITDA -185 -196 -155 -113 -41 
EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg Neg 

EBIT -197 -206 -166 -119 -47 
EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg Neg 

Resultat före skatt -202 -225 -194 -149 -80 
Nettoresultat -202 -226 -194 -149 -80 
Nettomarginal Neg Neg Neg Neg Neg 

 2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VPA -1,38 -1,46 -1,26 -0,96 -0,52 
P/E Neg Neg Neg Neg Neg 
EV/S 12,3 7,8 5,8 4,3 3,4 
EV/EBITDA Neg Neg Neg Neg Neg 
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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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Rätt riktning för att nå lönsamhet 

Resultatförbättring i Q1 men något under vår prognos 

Aerocrine rapporterade 35,0 (33,7) miljoner kronor försäljning i Q1, vilket 

var 4,1 miljoner kronor lägre än våra förväntningar. Går igenom detaljerna i 

avvikelserna var däremot några av de viktigaste komponenterna i 

försäljningen faktiskt bättre än vår prognos. 

Bruttomaginalen var liksom i Q4 ovanligt låg och det förklarar bolaget med 

faktorer som en ny försäljningsmodell i USA, negativa valutaeffekter och att 

den geografiska mixen innebar att en större andel av försäljningen kom från 

distributörsmarknader som generellt har lägre bruttomarginaler. 

 

 

 

De operativa kostnaderna minskade betydligt i Q1 jämfört med samma 

period förra året. Det är framför allt administration och utveckling som 

minskar, vilket vi ser som en effekt av målmedvetna kostnadsbesparingar. 

Kostnaderna för försäljning ökade och där hade vi räknar med en 

minskning. Vi anser dock att det är bra att bolagets fokus ligger på att öka 

försäljningen och i det stora hela har vi räknar med högre 

försäljningskostnaderna under de närmaste åren. Däremot måste de 

minska som andel av försäljningen för att lyfta marginalerna, men det sker 

med hjälp ökad försäljning. 

 

Kombinationen av lägre försäljning och högre kostnader medförde att EBIT 

för Q1 blev -44,6 (-53,5) miljoner kronor jämfört med vårt estimat -37,1 

miljoner kronor. Även om förlusten var större än vi räknat med ligger en hel 

del av avvikelserna på rätt ställen. Det är positivt att resultatförbättringen 

fortsätter och jämfört med förra året minskade förlusten med 8,9 miljoner 

kronor. 
  

Resultaträkning per kvartal

(mSEK) 1Q14 Redeye Diff Förra året Diff

Omsättning 35,0 39,1 -4,1 33,7 1,3

Kostn sålda varor -10,5 -10,2 -8,6

Bruttoresultat 24,5 28,9 -4,4 25,2 -0,7

Försäljningskostnader -39,2 -33,0 -38,6

Admin -12,8 -13,7 -18,3

FoU -17,1 -19,6 -21,6

Övrigt 0,1 0,3 -0,1

EBIT -44,6 -37,1 -7,5 -53,5 8,9

Fin. poster -8,3 -3,1 -0,7

Res. f. skatt -52,9 -40,2 -12,7 -54,2 1,3

Skatt 0,0 0,0 -0,1

Nettoresultat -52,9 -40,2 -12,7 -54,3 1,4

Tillväxt 3,8% 15,9% -12,1% -13,6% 17,4%

Bruttomarginal 69,9% 74,0% -4,1% 74,5% -4,6%

EBIT-marginal -127,4% -94,9% -32,5% -158,7% 31,3%

Källa: Redeye

Fyra miljoner kronor 

lägre försäljning och 

lägre bruttomarginal 

jämfört med våra 

förväntningar 

Tre miljoner kronor högre 

operativa kostnader än vi 

räknade med på grund av 

satsningar på 

marknadsföring och 

försäljningsaktiviteter 

Lägre EBIT än vi väntat 

oss, men med en hel del av 

avvikelserna på rätt 

ställen 
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Försäljningsavvikelserna på rätt ställen 

Den geografiska bilden av försäljningen var blandad. USA var lägre än vi 

väntat oss, men det beror till stor del på att omläggningen av 

försäljningsmodellen inneburit lägre försäljning även om antalet 

påfyllnadstester ökade med 16 procent. Dessutom innebär den nya 

modellen att instrument placerats ut hos kunder utan att de har betalat för 

dem och förhoppningen är att det ska leda till ökad försäljning framöver. 

Europa minskade något jämfört med förra året, men regionen slog ändå 

våra förväntningar. Asien var den stora positiva överraskningen och 

försäljningen blev mer än tre gånger så hög som förra året. En hel del 

berodde på engångseffekter i Japan och det är därför inte rimligt att 

förvänta sig att försäljningen kommer ligga på samma nivåer under de 

närmaste kvartalen. 

Sammantaget var den kliniska försäljningen en knapp miljon kronor högre 

än våra förväntningar, även om oväntat höga engångseffekter förklarar en 

hel del av den avvikelsen. 

 

 

Den främsta orsaken till att den totala försäljningen kom in drygt fyra 

miljoner kronor lägre än våra förväntningar var dock att den strategiska 

försäljningen på 5,8 (7,6) miljoner kronor var avsevärt lägre än vårt estimat 

10,7 miljoner kronor. Man bör dock ha i åtanke att den strategiska 

försäljningen är volatil och dessutom är den av mindre betydelse som 

indikator för hur den underliggande verksamheten kommer att utvecklas 

under den närmaste tiden. 
  

Försäljning per geografisk region

(mSEK)

Klinisk försäljning 1Q14 Redeye Diff% Förra året Diff%

USA/Amerika 8,3 12,6 -34,1% 9,4 -11,7%

Asien/Stillahavs 6,6 3,0 120,0% 1,9 247,4%

EU/ROW 14,3 12,8 11,7% 14,8 -3,4%

Summa 29,2 28,4 2,8% 26,1 11,9%

Strategisk och övrig försäljning

USA/Amerika 2,3 4,5 -49,5% 4,3 -47,3%

Asien/Stillahavs 0,2 0,2 14,0% 0,3 -28,7%

EU/ROW 3,3 6,0 -44,5% 3,0 10,7%

Summa 5,8 10,7 -45,5% 7,6 -23,7%

Total försäljning

USA/Amerika 10,6 17,1 -38,2% 13,7 -22,9%

Asien/Stillahavs 6,8 3,2 113,4% 2,2 207,6%

EU/ROW 17,6 18,8 -6,2% 17,8 -1,0%

Summa 35,0 39,1 -10,4% 33,7 3,8%

Tillväxt

USA/Amerika -22,9% 24,7% -47,6% 4,0% -26,9%

Asien/Stillahavs 207,6% 44,1% 163,4% -30,4% 237,9%

EU/ROW -1,0% 5,6% -6,6% -21,5% 20,5%

Summa 3,8% 15,9% -12,1% -13,6% 17,4%

Källa: Redeye

USA kom in under våra 

estimat på grund av 

omläggning av 

försäljningsmodellen 

Europa inte lika illa som 

väntat och Asien var 

urstarkt, även om det till 

stor del berodde på 

tillfälliga faktorer i Japan 

Strategiska försäljningen 

främsta förklaringen till 

lägre försäljning och den 

brukar vara slagig mellan 

kvartalen 
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Fler försäkringsbolag i USA ersätter FeNO-mätning 

En viktig faktor för att etablera FeNO-mätning som metod, i synnerhet i 

USA, är att det finns tillräckliga ekonomiska drivkrafter. Allt fler 

försäkringsbolag rekommenderar FeNO-mätning och ger ersättning för 

metoden. Det innebär att patienter får bättre diagnoser och att det är 

lönsamt för vårdgivarna att använda sig av metoden. Det kan även vara 

positivt för försäkringsbolagen eftersom korrekt diagnosticerade patienter 

innebär att medicinering som är verkningslös kan undvikas samtidigt som 

patienterna har förutsättningar att vara friskare. 

Det senaste bolaget i USA som tagit ett steg i positiv riktning är Health Care 

Service Corporation (HCSC) som har beslutat sig för att från och med 1 april 

i år ge kostnadsersättning för FeNO-mätning för diagnos och behandling av 

astma. Bolaget inkluderar bland annat Blue Cross och Blue Shield i Illinois, 

Montana, New Mexico och Texas. Sammanlagt är 14 miljoner individer 

försäkrade genom HCSC vilket gör det till det femte största i USA. 

 

Under hela 2013 höll sig andelen försäkrade som kan få kostnadsersättning 

för FeNO-mätning nära 60 procent, men med HCSC blir den cirka 64 

procent. Räknat i antal patienter innebär ökningen att cirka 8 procent fler 

amerikaner kommer få kostnadsersättning, vilket talar för en positiv 

försäljningsutveckling. 

 

Andel försäkrade i USA som kan få ersättning för FeNO-mätning 

 
Källa: Redeye 

Vi anser att det är rimligt att förvänta sig något av en ketchupeffekt när allt 

fler omfattas av ersättningssystemen. När få patienter omfattas är det inte 

värt besväret för en klinik att införa en ny metod som bara en liten del av 

patienterna i praktiken kommer använda, men när fler beviljas ersättning 

blir det allt mer motiverat att införa metoden. Vi räknar med att 

försäljningen i USA kommer gå starkt under de närmaste åren och den här 

typen av dynamik är en viktig förklaring till detta, även om vi inte räknar 

med någon dramatisk effekt något enskilt kvartal. 
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Kostnadsersättning är en 

viktig faktor som 

påverkar hur snabbt 

FeNO-mätning blir 

allmänt använt 

Ytterligare 14 miljoner 

amerikaner är 

berättigade till 

kostnadsersättning från 

och med 1 april 

Antalet försäkrade i USA 

var oförändrat under 

2013, men avtalet med 

HCSC ökar antalet med 

cirka 8 procent 

Kritisk massa bland 

patienter talar för en viss 

ketchupeffekt, även om 

den lär blir relativt 

utdragen 
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Tummen upp från NICE en viktig milstolpe 

National Institute of Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannien 

rekommenderar FeNO-mätning som ett sätt att diagnosticera och hantera 

astma. Det är ett viktigt steg för Aerocrine i Storbritannien där bolaget 

sedan i februari har ett samarbete med Healthcare 21 som ska sälja, 

marknadsföra och distributera NIOX VERO. 

 

Vi räknar med att intresset för metoden i Storbritannien kommer tillta 

under 2014 och 2015. Även i det här fallet räknar vi med en gradvis ökad 

försäljning och framtida ersättningsnivåer kommer vara viktiga för att nå ut 

till en bredare marknad. Förutom Aerocrines instrument NIOX MINO och 

NIOX VERO nämner NICE även NObreath från Bedfont Scientific. 

 

Den viktigaste aspekten av rekommendationen är att NICE har en mycket 

hög status internationellt på grund av seriösa och grundliga utvärderingar 

av kliniska data. Att de efter noggranna överväganden rekommenderar 

FeNO-mätning talar till metodens fördel. Det är också troligt att det i 

praktiken kommer ha betydelse som vägledning för andra länders 

motsvarande beslut som inte grundas på lika rigorösa utvärderingar. 

Från tillväxtbolag med minskande försäljning... 

Domen mot tillväxtbolag som inte växer, och dessutom går med förlust, 

brukar vara hård. Under 2013 minskade Aerocrines försäljning med 7,4 

procent, vilket innebar att aktiekursen nästan halverades under 2013. 

 

Försäljning och tillväxt 

 
Källa: Redeye 

Kombinationen av ett antal negativa faktorer under 2013, en ökad 

acceptans för FeNO-mätning, fler som omfattas av kostnadsersättning och 

en delvis förändrad försäljningsmodell i USA är förändringar som gör att vi 

räknar med att försäljningen hamnar på 167 miljoner kronor under 2014E. 

Många pusselbitar håller på att falla på plats och vi räknar med att det 

innebär ett ordentligt lyft för försäljningen under de närmaste åren. 
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Försäljning Tillväxt

NICE rekommenderar 

FeNO-mätning för att 

diagnosticera och hantera 

astma 

Viktigt i Storbritannien 

och talar för bra 

ersättningsnivåer 

framöver 

Beskedet är mycket 

betydelsefullt för 

Aerocrine även utanför 

Storbritannien 

Tillväxtbolag utan tillväxt 

förklarar halverad 

aktiekurs under 2013 

Återupptagen tillväxt 

förväntas under 2014 
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...till ett tillväxtbolag med kostnadskontroll 

Satsningarna på att få fart på försäljningen medförde dramatiskt ökade 

kostnader under 2012. Det ledde till 57 procent tillväxt under 2012, men 

trots detta sjönk resultatet jämfört med 2011 avsevärt eftersom de operativa 

kostnaderna ökade från 197 till 303 miljoner kronor. 

Under 2013 har de operativa kostnaderna hållits kvar på samma nivå, men 

eftersom försäljningen minskat har förlusterna fortsatt att öka. Det går dock 

se en tydligt ökad kostnadsmedvetenhet. I Q4 sjönk kostnaderna betydligt 

jämfört med samma kvartal föregående år. Valet att sälja med hjälp av 

distributör i såväl Norden som Storbritannien innebär också lägre operativa 

kostnader, även om det även medför lägre bruttomarginaler. Aerocrine har 

också satsat på verksamhet relaterade till forskning och utveckling, kliniska 

och regulatoriska aktiviteter med mera. 

Med tanke på den omfattande satsningen på USA-marknaden och de 

kostnader som den medfört har försäljningen än så länge varit en 

besvikelse. Nu har Aerocrine genomfört en strategisk översyn av den 

amerikanska marknaden och ett delvis nytt sätt att bearbeta den håller på 

att implementeras. Vi förväntar oss en effektivare organisation som lyfter 

försäljningen betydligt mer än kostnaderna ökar. 

 

Försäljning, kostnader och EBIT-marginal 

 
Källa: Redeye 

Vi räknar med att Aerocrine kommer fortsätta att vara återhållsamma på 

kostnadssidan under 2014 och att de operativa kostnaderna minskar 

jämfört med 2013 trots den ökade försäljningen. I ovanstående figur är 

även kostnaden för sålda varor med eftersom det även fångar upp 

förändringarna relaterade till övergången till fler distributörer. Vi räknar 

med att den allt annat än imponerande EBIT-marginalen på -151 procent (!) 

utgör den absoluta lönsamhetsbotten. Vi förväntar oss att bolaget inte bara 

återvänder till tillväxt, utan även lyckas göra det med en helt annan 

kostnadsmedvetenhet än vad som varit fallet under de senaste åren. 
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Försäljning Kostnader EBIT-marginal

Dramatiskt ökade 

kostnader från 2012, men 

försäljningsökningen blev 

kortvarig 

Ökat kostnadsfokus syns 

redan i siffrorna 

USA-satsningen har 

hittills medfört höga 

kostnader med alltför 

svag försäljning, men nu 

effektiviseras 

försäljningsmodellen 

Kostnader på 2,50 kronor 

för varje såld krona under 

2013 är en tankeställare 

som utgör startskottet för 

en mer kostnadseffektiv 

tillväxt 
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Finansiella prognoser 

Aerocrine har haft en period där fokus till stor del har legat på att driva upp 

försäljningen, men trots stora satsningar i exempelvis USA har 

försäljningen gått trögt. För ett bolag som redovisar stora förluster och 

behöver växa sig till lönsamhet var det naturligtvis förödande att 

försäljningen minskade med 7 procent under 2013. Aerocrine har 

genomfört en strategisk översyn i USA för att balansera kostnader och 

intäkter på ett mer optimalt sätt. I december skrevs ett distributionsavtal 

för Sverige och i januari tillkännagavs motsvarande avtal för Storbritannien 

och Irland. Vi räknar med att bolaget kommer fortsätta att sänka sina 

kostnader och det får även en negativ inverkan på vår försäljningsprognos. 

Estimatförändringar 

Vi sänkte våra estimat inför rapporten och sänker dem nu ytterligare. Det 

finns ingen enskild faktor som ligger bakom förändringarna, utan vi har 

gjort en grundlig översyn av alla prognoser. Sammantaget innebär det att vi 

nu förväntar oss att utvecklingen går i rätt riktning, men att det inte går 

riktigt lika snabbt som vi tidigare förutsatt. Det finns naturligtvis en relativt 

hög grad av osäkerhet i den här typen av förlopp, men vi anser att våra nya 

estimat utgör en rimlig balans mellan de utmaningar och möjligheter som 

finns på marknaden. Värderingsmässigt har vi nu lagt till Bull- och Bear-

scenarier som illustrerar vad osäkerheten innebär ur ett aktieperspektiv. 

 

 

 

Den lägre tillväxttakten innebär att försäljningen sänks med 27-96 miljoner 

kronor 2014-17E, men den betydligt mer återhållsamma attityden till 

kostnader innebär att EBIT bara sänks med 4-27 miljoner kronor. Det 

innebär att vi fortfarande räknar med att första året med ett positivt 

rörelseresultat blir 2017E eftersom den sänkta försäljningen kompenseras 

av kostnadskontroll och alltså leder till mer eller mindre obetydlig 

förändring av EBIT under det året. 

Estimatförändringar

Nya estimat (mSEK) 2014E 2015E 2016E 2017E

Nettoomsättning 166,6 260,9 361,9 482,7

EBIT -165,7 -118,7 -47,1 1,4

Nettoresultat -194,2 -149,1 -80,1 -32,5

Gamla estimat (mSEK)

Nettoomsättning 193,5 299,5 426,7 578,5

EBIT -138,8 -93,1 -41,7 5,2

Nettoresultat -151,7 -107,8 -59,3 -12,9

Förändring (mSEK)

Nettoomsättning -26,9 -38,6 -64,8 -95,8

EBIT -26,9 -25,6 -5,5 -3,7

Nettoresultat -42,4 -41,3 -20,8 -19,6

Källa: Redeye

Vi räknar med att ett uselt 

2013 följs av ett år med 

god tillväxt och bättre 

kostnadskontroll 

Utvecklingen går i rätt 

riktning även om vi sänkt 

förväntningarna på hur 

fort det ska gå att 

etablera metoden 

Lägre tillväxt med bättre 

kostnadskontroll innebär 

marginell inverkan på 

EBIT för 2017E 
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Estimat per år 

Blickar man tillbaka på 2013 kan man konstatera att kombinationen av att 

försäljningen minskade med 7 procent samtidigt som EBIT-marginalen 

kom in på den rekordlåga nivån -151 procent var en stor besvikelse för alla. 

Under 2014E räknar vi med 22 procent tillväxt och då får man komma ihåg 

att det är relativt enkla jämförelsetal på grund av att förra året var så pass 

svagt. Vi räknar med att den ökade acceptansen för FeNO-mätning kommer 

fortsätta att driva tillväxten på en hög nivå under de närmaste åren. 

Som vi nämnt tidigare förväntar vi oss alltså lägre operationella kostnader 

under 2014E jämfört med 2013. Vi ser det som en justering av de alltför 

höga kostnaderna i förhållande till intäkterna och det är en process som 

påbörjades redan under 2013. 

För de närmaste åren ligger fokus på att växa försäljningen till lönsamhet 

och det kommer leda till högre kostnader i absoluta tal, även om de 

kommer minska som andel av försäljningen. Det innebär att vi räknar med 

ett positivt rörelseresultat 2017E. 

 

  

Stora satsningar i USA börjar ge resultat 

Den kliniska försäljningen i USA hade en svag avslutning av 2013 och en 

svag inledning av 2014, bland annat på grund av organisatoriska 

förändringar. Bolaget har segmenterat marknaden där hänsyn tas till 

faktorer som återbetalningsnivå, storlek på klinik och hur många patienter 

som har symptom på astma. 

En ny mer flexibel prisstrategi ger också större möjligheter att anpassa sig 

till respektive kliniks behov. En viktig del är också att de kan ges möjlighet 

att utvärdera instrumentet i upp till 90 dagar, vilket vi tror kommer vara ett 

viktigt sätt att sänka trösklarna till att börja använda FeNO-mätning. Under 

Q1 placerades drygt dubbelt så många instrument ut på den amerikanska 

Resultaträkning per år

(mSEK) 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2017E

Omsättning 147,0 136,2 166,6 260,9 361,9 482,7

Kostn sålda varor -40,8 -38,3 -48,7 -74,1 -98,3 -129,0

Bruttoresultat 106,2 97,8 117,9 186,7 263,5 353,7

Försäljningskostnader -170,6 -170,1 -172,5 -196,2 -200,3 -223,2

Admin -58,8 -59,0 -50,3 -50,5 -50,8 -57,6

FoU -82,2 -75,1 -60,7 -59,7 -59,3 -72,6

Övrigt 8,3 0,7 -0,2 1,0 -0,3 1,1

EBIT -197,1 -205,7 -165,7 -118,7 -47,1 1,4

Fin. poster -4,4 -19,7 -28,5 -30,4 -32,9 -33,9

Res. f. skatt -201,6 -225,4 -194,2 -149,1 -80,1 -32,5

Skatt 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -201,6 -225,6 -194,2 -149,1 -80,1 -32,5

Tillväxt 57,2% -7,4% 22,3% 56,6% 38,7% 33,4%

Bruttomarginal 72,2% 71,8% 70,8% 71,6% 72,8% 73,3%

EBIT-marginal -134,1% -151,1% -99,5% -45,5% -13,0% 0,3%

Källa: Redeye

2013 var en klar 

besvikelse, men vi räknar 

med ett ordenligt lyft 

under 2014E 

Tillväxt och bättre 

kostnadsmedvetenhet 

leder till positivt 

rörelseresultat 2017E 

USA bör bli betydligt 

bättre under 2014E 

Flexiblare prismodell och 

dubbelt så många 

instrument på klinikerna 
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marknaden jämfört med föregående år, men av dessa var 135 stycken 

fakturerade och 186 stycken utplacerade för utvärdering. För Aerocrine 

innebär den typen av utplacering att det dröjer innan de får betalt, vilket får 

en negativ påverkan på kassaflödet och innebär att intäkterna bokförs 

senare än de instrument som säljs direkt. 

En annan faktor är att antalet personer som omfattas av kostnadsersättning 

har varit oförändrat under 2013, men från och med Q2 ökar det med cirka 8 

procent från och med Q2. Även om det inte lär ha någon dramatisk effekt 

på något enskilt kvartal kommer det vara en viktig faktor för att etablera 

metoden i USA under de närmaste åren. 

 

Utmanande 2014 i Asien/Stillahavsregionen trots stark inledning 

 Försäljningen i Asien blev drygt tre gånger högre i Q1 jämfört med samma 

period förra året, men det förklaras till stor del av engångseffekter och 

därmed kommer resten av året lär bli betydligt lugnare. 

Japan påverkades positivt av försäljning av den nyligen godkända versionen 

av NIOX MINO. Det har inneburit att ett uppdämt behov hos nya kunder 

kunnat tillgodoses samtidigt som en del befintliga kunder köpt den nya 

versionen. En annan viktig faktor bakom den starka utvecklingen i Japan är 

att momsen höjdes från 5 till 8 procent från och med april och därmed 

passade kunderna på att beställa i Q1. Det är en effekt som även andra 

medtech bolag med verksamhet i USA har framhållit som en positiv effekt 

under Q1. Den underliggande efterfrågan ökar visserligen på ett bra sätt i 

Japan, men det är troligt att den ökade försäljningen på grund av 

momshöjningen innebär att åtminstone Q2 kommer bli ett betydligt sämre 

kvartal än Q1 i Japan. 

Aerocrine hade betydande utmaningar i Kina under senare halvan av 2013, 

men bolaget uppger att situationen har förbättrats och att antalet 

nyinstallationer nu är tillbaka på ungefär samma nivå som motsvarande 

period förra året. Bolaget tillkännager dock i rapporten att de är tvungna att 

ansöka om återregistrering av NIOX MINO i Kina på grund av olyckliga 

administrativa omständigheter. Det innebär att inte kommer få göra några 

nyinstallationer innan den processen är klar och det är inte omöjligt att det 

kommer ta 6-12 månader innan den verksamheten kan återupptas. 

Lyckligtvis kommer bolaget kunna förse sina befintliga kunder med tester 

under den perioden och i viss utsträckning bör det även gå att bearbeta 

marknaden på ett mer strategiskt sätt där fördelarna med FeNO-mätning 

kan framhållas. Aerocrine bedömer att försäljningen i Kina under 2014 

kommer vara kvar på ungefär samma nivå som 2013, dvs cirka 3 miljoner 

kronor. Det bör innebära cirka 1 miljon kronor i Q1, 2 miljoner i Q2 och 

mycket låga nivåer under resten av året. 

 
  

8% fler får ersättning i 

USA från Q2 

Q1-försäljningen i Asien 

tre gånger högre än förra 

året... 

...men det förklaras 

främst av engångseffekter 

i Japan 

Situationen i Kina har 

förbättrats, men 

produkten måste 

omregistreras vilket 

innebär ett stopp på 

nyinstallationer 
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Positiva tecken i Europa även om 2015 lär bli bättre än 2014  

EU har varit svagt på grund av avsaknad av riktlinjer och 

kostnadsersättning på flera marknader, allmän ekonomisk svaghet och 

problem med distributörer. Den kliniska försäljningen i regionen minskade 

med 2% i Q1 jämfört med samma period förra året. En anledning till den 

svaga försäljningen som bolaget framhåller är att distributören Stallergene i 

Frankrike inte har levt upp till förväntningarna. Det finns ljus i tunneln på 

grund av det positiva NICE-beskedet i Storbritannien som kan följas av 

beslut om attraktiva ersättningsnivåer, guidelines kan komma i Tyskland 

mot slutet av året, Stallergene ser ut att kunna förbättra sig under året med 

mera. Vi räknar med 12,5 procent klinisk tillväxt under 2014E. 

 

 

Försäljning per geografisk region

(mSEK) 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2017E

Klinisk försäljning

USA/Amerika 34,8 42,2 52,5 90,6 131,2 179,0

Asien/Stillahavs 17,4 9,9 21,8 43,9 74,7 117,4

EU/ROW 51,5 50,2 56,5 74,2 90,2 106,3

Summa 103,7 102,3 130,8 208,7 296,1 402,7

Tillväxt, Klinisk försäljning

USA/Amerika 21,3% 24,4% 72,6% 44,8% 36,4%

Asien/Stillahavs -43,1% 120,2% 101,4% 70,2% 57,1%

EU/ROW -2,5% 12,5% 31,3% 21,6% 17,9%

Summa -1,4% 27,9% 59,6% 41,9% 36,0%

Strategisk och övrig försäljning

USA/Amerika 19,8 15,1 16,7 26,5 32,2 37,9

Asien/Stillahavs 1,4 0,8 1,0 1,4 1,8 2,2

EU/ROW 22,1 18,0 18,1 24,3 31,8 39,8

Summa 43,3 33,9 35,8 52,2 65,8 80,0

Tillväxt, Strat. och övrig förs.

USA/Amerika -23,8% 10,3% 58,9% 21,5% 17,8%

Asien/Stillahavs -43,1% 25,5% 38,0% 29,6% 24,7%

EU/ROW -18,7% 0,8% 34,0% 30,9% 25,3%

Summa -21,8% 5,6% 45,8% 26,1% 21,6%

Total försäljning

USA/Amerika 54,6 57,3 69,2 117,1 163,4 217,0

Asien/Stillahavs 18,8 10,7 22,8 45,3 76,5 119,6

EU/ROW 73,6 68,2 74,6 98,5 122,0 146,1

Summa 147,0 136,2 166,6 260,9 361,9 482,7

Tillväxt

USA/Amerika 4,9% 20,7% 69,3% 39,5% 32,8%

Asien/Stillahavs -43,1% 113,3% 98,7% 69,0% 56,4%

EU/ROW -7,4% 9,5% 32,0% 23,9% 19,8%

Summa -7,4% 22,3% 56,6% 38,7% 33,4%

Källa: Redeye

Förbättring väntas under 

2014E, men det lär bli en 

gradvis process under 

året 
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Estimat per kvartal 

Vi räknar med 14 procent tillväxt till 40,8 miljoner kronor i Q2 och att 

förlusten på EBIT-nivå uppgår till 43 miljoner kronor. Q3 är 

säsongsmässigt svagt, men vi räknar ändå med sekventiellt ökande 

försäljning under resterande kvartal under 2013. Den lägre aktiviteten i Q3 

återspeglas även på kostnadssidan. Sammantaget förväntar vi oss att 

förlusten på rörelseresultatnivå kommer ligga i intervallet 38-45 miljoner 

kronor per kvartal under 2014E, vilket är cirka 10 miljoner kronor bättre än 

förlusterna på 48-54 miljoner kronor per kvartal under 2013. 

 

 

 

Försäljning per kategori

(mSEK) 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2017E

Klinisk försäljning 103,7 102,3 130,8 208,7 296,1 402,7

Strategisk försäljning MINO 35,7 27,3 28,7 44,1 58,2 72,8

Flex, övrigt 7,6 6,6 7,0 8,0 7,5 7,2

Summa 147,0 136,2 166,6 260,9 361,9 482,7

Tillväxt

Klinisk försäljning -1,4% 27,9% 59,6% 41,9% 36,0%

Strategisk försäljning MINO -23,5% 5,3% 53,4% 32,0% 24,9%

Flex, övrigt -13,7% 7,0% 14,5% -6,6% -4,2%

Summa -7,4% 22,3% 56,6% 38,7% 33,4%

Källa: Redeye

Resultaträkning per kvartal

(mSEK) 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

Omsättning 33,7 35,7 31,1 35,6 35,0 40,8 41,6 49,2

Kostn sålda varor -8,6 -10,7 -8,2 -10,9 -10,5 -12,2 -11,6 -14,3

Bruttoresultat 25,2 25,0 22,9 24,8 24,5 28,5 29,9 34,9

Försäljningskostnader -38,6 -49,5 -43,0 -38,9 -39,2 -44,4 -44,9 -43,9

Admin -18,3 -13,9 -12,4 -14,4 -12,8 -12,7 -11,4 -13,4

FoU -21,6 -14,7 -15,8 -23,0 -17,1 -13,7 -11,8 -18,0

Övrigt -0,1 0,5 0,3 0,0 0,1 -0,4 -0,1 0,2

EBIT -53,5 -52,6 -47,9 -51,6 -44,6 -42,6 -38,3 -40,2

Fin. poster -0,7 -3,1 -8,5 -7,4 -8,3 -6,3 -6,7 -7,2

Res. f. skatt -54,2 -55,7 -56,5 -59,1 -52,9 -48,9 -45,0 -47,4

Skatt -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -54,3 -55,7 -56,5 -59,1 -52,9 -48,9 -45,0 -47,4

Tillväxt -13,6% -3,5% -10,6% -1,5% 3,8% 14,4% 33,4% 38,1%

Bruttomarginal 74,5% 70,1% 73,6% 69,5% 69,9% 70,0% 72,0% 71,0%

EBIT-marginal -158,7% -147,6% -154,0% -144,9% -127,4% -104,6% -92,1% -81,7%

Källa: Redeye

Vi räknar med cirka 10 

miljoner kronor lägre 

förluster per kvartal 

jämfört med förra året 
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Försäljning per geografisk region

(mSEK) 2013 2014

Klinisk försäljning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

USA/Amerika 9,4 11,3 11,4 10,1 8,3 10,8 15,8 17,6

Asien/Stillahavs 1,9 4,0 1,2 2,8 6,6 7,1 2,9 5,2

EU/ROW 14,8 12,4 10,0 13,0 14,5 14,3 12,5 15,2

Summa 26,1 27,7 22,6 25,9 29,4 32,2 31,2 38,0

Tillväxt, Klinisk försäljning

USA/Amerika 40% 40% 37% -14% -12% -4% 39% 74%

Asien/Stillahavs -32% 186% -83% -55% 247% 78% 142% 86%

EU/ROW 8% -7% -8% -4% -2% 15% 25% 17%

Summa 13% 21% -14% -18% 13% 16% 38% 47%

Strategisk och övrig försäljning

USA/Amerika 4,3 3,6 3,9 3,4 2,3 3,8 5,1 5,5

Asien/Stillahavs 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

EU/ROW 3,0 4,2 4,6 6,2 3,1 4,6 5,0 5,5

Summa 7,6 8,0 8,5 9,7 5,6 8,6 10,4 11,2

Tillväxt, Strat. och övrig förs.

USA/Amerika -34% -27% -33% 27% -47% 7% 32% 62%

Asien/Stillahavs -18% -36% -72% -38% -29% 24% 100% 81%

EU/ROW -66% -53% 89% 252% 4% 8% 10% -12%

Summa -52% -44% -1% 108% -26% 8% 21% 15%

Total försäljning

USA/Amerika 13,7 14,9 15,3 13,5 10,6 14,6 20,9 23,1

Asien/Stillahavs 2,2 4,2 1,3 3,0 6,8 7,3 3,2 5,5

EU/ROW 17,8 16,6 14,6 19,2 17,6 18,9 17,5 20,7

Summa 33,7 35,7 31,1 35,6 35,0 40,8 41,6 49,2

Tillväxt

USA/Amerika 4,0% 14,3% 8,4% -6,1% -22,9% -1,7% 37,0% 71,2%

Asien/Stillahavs -30,4% 148,2% -82,2% -54,2% 207,6% 75,2% 137,7% 85,5%

EU/ROW -21,5% -25,4% 9,4% 24,9% -1,0% 13,4% 20,2% 7,6%

Summa -13,6% -3,5% -10,6% -1,5% 3,8% 14,4% 33,4% 38,1%

Källa: Redeye

Försäljning per kategori

(mSEK) 2013 2014

Försäljning per kategori Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

Klinisk försäljning 26,1 27,7 22,6 25,9 29,4 32,2 31,2 38,0

Strategisk försäljning MINO 5,6 6,2 7,1 8,4 4,3 6,9 8,4 9,2

Flex, övrigt 2,0 1,8 1,4 1,3 1,3 1,7 2,0 2,0

Summa 33,7 35,7 31,1 35,6 35,0 40,8 41,6 49,2

Tillväxt

Klinisk försäljning 12,5% 21,5% -13,7% -17,8% 12,6% 16,2% 38,1% 46,7%

Strategisk försäljning MINO -59,4% -50,4% 16,4% 154,5% -23,2% 10,6% 18,1% 9,6%

Flex, övrigt -0,3% 6,4% -43,3% -2,9% -34,9% -2,1% 36,8% 50,8%

Summa -13,6% -3,5% -10,6% -1,5% 3,8% 14,4% 33,4% 38,1%

Källa: Redeye
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Värdering och aktie 

Vi har ett motiverat värde på 7,0 (8,0) kronor per aktie vilket är i linje med 

vår DCF-modell och i samma storleksordning som multipelvärderingen. 

Det innebär att vi ser en potential på drygt 25 procent från dagens 

aktiekurs. Det bör understrykas att Aerocrine är en högriskaktie där man 

kan förvänta sig att såväl upp- som nedgångar blir betydande. Det 

understryks av vår scenarioanalys där vi ser 141 procent uppsida till vårt 

optimistiska Bull case-scenario och drygt 50 procent nedsida till vårt 

pessimistiska Bear case-scenario. 

 

Aerocrines aktieägare har tålmodigt väntat på att tillväxten ska ta fart för 

att på så sätt växa bolaget till lönsamhet. Under 2013 fick de hårt prövade 

aktieägarna se sitt innehav minska i värde med 47 procent. Under 

inledningen av 2014 har aktien handlats mellan 5,20 och 7,85 kronor per 

aktie, vilket motsvarar ett intervall på 50 procent och det illustrerar 

marknadens osäkerhet kring bolaget utveckling. 

 

Vi konstaterar att FeNO-mätning gradvis har kommit att bli alltmer 

accepterad som metod och fler försäkringsbolag medger 

kostnadsersättning, men det återstår en hel del arbete även om 

utvecklingen går i rätt riktning. Aerocrine har haft ett par år med kraftigt 

höjda kostnader i kombination med att försäljningen till och med minskat 

och det har medfört att förlusterna skenat. 

 

Vi räknar med att försäljningen vänder uppåt samtidigt som vi ser tydliga 

tecken på att ledningen har blivit alltmer återhållsam på kostnadssidan. 

Aerocrine har ett antal år kvar till lönsamhet, men vi räknar med att den 

usla EBIT-marginalen -151 procent som rapporterades 2013 utgör botten. 

Därmed är Aerocrine tillbaka på banan och motorhuven pekar i rätt 

riktning, vilket är en bra början. 

 

Osäkerheten för aktien gäller främst hur lång tid det tar att nå lönsamhet. 

Även om förlusterna minskar är de fortfarande betydande och det kommer 

dröja innan bolaget blir kassaflödespositivt. Bolaget hade cirka 233 

miljoner i kassan i slutet av Q1, så situationen är inte akut. Vi anser dock att 

det skulle vara en fördel att stärka balansräkningen ytterligare eftersom det 

skulle ge ett större operativt handlingsutrymme inför de spännande 

möjligheterna som bolaget står inför under de närmaste åren. Därmed 

skulle bolaget kunna köra i mål med flaggan i topp utan att riskera en 

promenad längs vägen med bensindunken i handen. 

  

Nästan 30 procent 

uppsida till vårt 

motiverade värde 7,0 

kronor per aktie 

Aktien halverades under 

2013 och inledningen av 

2014 har varit volatil 

Vi räknar med att 

skenande förluster nu 

vänds till 

lönsamhetsförbättringar 

På banan och motorhuven 

i rätt riktning, men 

kanske skulle må bra av 

att tankas en gång till 
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DCF 

Vår diskonterade kassaflödesmodell (DCF) ger ett värde på 7,0 kronor per 

aktie. Vi använder ett avkastningskrav på 13,8 procent för att diskontera 

kassaflödena under den explicita prognosperioden fram till 2023E och 

terminalvärdet under de följande åren. 

 

 

Multipelvärdering 

Vi har ansatt intervall av multiplar för några av de vanligaste 

värderingsmåtten baserat på vilken värdering ett bolag av Aerocrines 

karaktär kan förväntas ha när bolaget mognat ytterligare. Dessa multiplar i 

kombination med våra estimat för 2020E, i förekommande fall tillsammans 

med nettokassan vid den tidpunkten, ger ett implicit aktievärde 2020. 

Genom att diskontera det värdet till nutid och dessutom ta hänsyn till 

prognosticerade utdelningar under perioden erhålls ett aktievärden som 

speglar var aktien bör handlas idag givet dessa förutsättningar. I Aerocrines 

fall har vi inte prognosticerat några utdelningar under perioden. 

 

 
 

  

DCF sammanfattning
SEKm Per aktie

DCF 2014-2023 140 0,91

DCF 2024- 870 5,62

Skulder -216 -1,40

Kassa 292 1,89

Övrigt 0 0,00

Summa 1 086 7,03

Källa: Redeye

Multipelvärdering
Multipel Estimat 2020E Multiplar Aktievärde idag

EV/S S 935 1,5x - 3,5x 4,2 - 9,5

EV/EBITDA EBITDA 201 8,0x - 10,0x 5,5 - 6,9

EV/EBIT EBIT 195 9,0x - 11,0x 6,1 - 7,4

P/E EPS 1,16 10,0x - 15,0x 6,5 - 9,7

Källa: Redeye

DCF-värde 7,0 kronor per 

aktie  

 

Multipelvärdering 

indikerar värde i samma 

storleksordning som DCF-

modellen 
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Scenarioanalys 

I resten av 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 

utfallet och det är därför relevant att försöka kvantifiera hur aktien kan 

påverkas av olika scenarier som kan tänkas inträffa. 

 

I vårt Base case-scenario räknar vi med en genomsnittlig årstillväxt på 

35,9% fram till 2019E då EBITDA-marginalen förbättrats till 16,9 procent. 

Det ger ett motiverat värde på 7,0 kronor per aktie. 

 

I vårt Bear case-scenario modellerar vi att tillväxten blir betydligt lägre och 

uppgår till 20 procent. På grund av den lägre försäljningen medför den 

operativa hävstången att marginalerna blir lägre och i det här fallet räknar 

vi med EBITDA-marginaler på 10 procent. Det indikerar ett Bear case- 

värde på cirka 2,6 kronor per aktie. 

 

I vårt Bull case-scenario räknar vi med 50 procent årlig tillväxt fram till 

2019E. Vi anser att det i princip skulle kunna vara möjligt att växa så snabbt 

om metoden etableras snabbare än vi väntat oss. Även om det inte är något 

vi törs hoppas på i vårt Base case-scenario så förväntar oss en viss 

ketchupeffekt när pusselbitarna kring återbetalning, klinisk acceptans och 

fler rekommendationer av FeNO-mätning kommer på plats. I det här fallet 

innebär den operativa hävstången högre marginaler och vi räknar med 

EBITDA-marginaler på 20 procent. Det indikerar ett Bull case-värde på 

cirka 13,2 kronor per aktie. 

 

 

Vi ser alltså 29 procent uppsida till vårt Base case-värde på 7,0 kronor per 

aktie. Om tillväxten skulle bli betydligt högre på grund av att etableringen 

av metoden går snabbare än vi vågar hoppas på är det 141 procent uppsida 

till vårt Bull case-värde 13,2 kronor. Om tillväxten går betydligt 

långsammare än vi räknat med ser vi drygt 50 procent nedsida. Tror man 

på en så medioker utveckling bör man helt enkelt inte äga aktien. Det skulle 

även innebära nyemission med risk för betydande utspädning och troligen 

tvinga ägarna att byta till en ny strategi vars konsekvenser just nu är svåra 

att överblicka. Vi anser dock att vårt Base case-scenario är rimligt och att 

det finns goda möjligheter att överraska oss på uppsidan med våra nya 

betydligt lägre ställda förväntningar. Scenarioanalysen visar dock att risken 

i aktien är relativt hög och såväl upp- som nedsida är betydande. 

Scenarioanalys
Bear Base Bull

Årlig tillväxt till 2019E 20,0% 35,9% 50,0%

EBITDA-marginal 2019E 10,0% 16,9% 20,0%

Värde per aktie 2,6 7,0 13,2

Uppsida från 5,45 kronor -53% 29% 141%

Källa: Redeye

Framtiden är alltid osäker 

och därför inför vi 

scenarioanalys 

Base case: 

7,0 kronor per aktie 

Bear case: 

2,6 kronor per aktie 

Bull case: 

13,2 kronor per aktie 

29 procent uppsida till 

vårt huvudscenario, men 

risken är relativt hög och 

det kan bli betydligt högre 

eller betydligt lägre 
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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 
Ledning 6,5p

 

Leding och styrelse har bra erfarenheter från sektorn. Ersättning till vd är 
hög och sticker ut mot jämförbara bolag. Bolaget har inte levererat i 
närheten av sina målsättningar under senare tid, vilket också sänker 
betyget. 

Ägarskap 7,0p 

 

Bolagets större ägare finns representerade och är aktiva i styrelsen, vilket 
är bra. Det skulle vara ett plus om styrelseordförande hade ett större 
ägande i bolaget. Vi skulle helst vilja att samtliga i styrelsen äger aktier i 
bolaget. 

Tillväxtutsikter 7,5p 

 

Bolagets intäkter är fördelat från ett stort antal återkommande kunder. 
Bolaget har uppenbara konkurrensfördelar via patent vilket skapar 
förutsättningar att fortsätta växa kraftigt närmaste åren. En partner 
behövs dock för att nå ut till primärvårdsmarknaden i USA. 

Lönsamhet 0,0p 

 

Verksamheten är inne i en etableringsfas och bolaget har något år kvar 
tills det är lönsamt. 

Finansiell styrka 3,0p 

 

Bolaget har en nettokassa som är tillräcklig för att finansiera 
verksamheten ett par år framåt. Det finns dock risk för fler emissioner om 
tillväxten inte tar fart. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 147 136 167 261 362 
Summa rörelsekostnader -332 -333 -321 -374 -403 

EBITDA -185 -196 -155 -113 -41 

      

Avskrivningar materiella tillg -2 -1 -2 -1 -1 

Avskrivningar immateriella tillg. -10 -8 -9 -4 -4 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT -197 -206 -166 -119 -47 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto -4 -20 -28 -30 -33 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -202 -225 -194 -149 -80 

      

Skatt 0 0 0 0 0 

Net earnings -202 -226 -194 -149 -80 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 147 136 167 261 362 

Sum rörelsekost. -332 -333 -321 -374 -403 
Avskrivningar -12 -9 -11 -5 -6 

EBIT -197 -206 -166 -119 -47 

Skatt på EBIT 0 0 0 0 0 

NOPLAT -197 -206 -166 -119 -47 

Avskrivningar 12 9 11 5 6 
Bruttokassaflöde -185 -196 -155 -113 -41 

Föränd. i rörelsekap -12 0 -12 -8 -11 

Investeringar -6 -1 -3 -4 -5 

      
Fritt kassaflöde -202 -197 -170 -125 -57 

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Soliditet 76% 27% -55% -188% -178% 

Skuldsättningsgrad 0% 207% -221% -128% -134% 

Nettoskuld -200 -76 122 278 368 
Sysselsatt kapital 32 28 32 39 49 

Kapit. oms. hastighet 0,5 0,4 1,0 2,1 2,0 
 
Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Försäljningstillväxt 57% -7% 22% 57% 39% 

VPA-tillväxt (just) 45% 6% -14% -23% -46% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

ROE -133% -134% 0% 0% 0% 
ROCE -93% -64% -76% -133% -53% 

ROIC -707% -650% -596% -366% -121% 

EBITDA-marginal -126% -144% -93% -43% -11% 

EBIT-marginal -134% -151% -99% -46% -13% 

Netto-marginal -137% -166% -117% -57% -22% 
 
Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

VPA -1,38 -1,46 -1,26 -0,96 -0,52 

VPA just -1,38 -1,46 -1,26 -0,96 -0,52 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nettoskuld -1,37 -0,49 0,79 1,80 2,38 

Antal aktier 145,95 154,60 154,60 154,60 154,60 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Enterprise Value 1 806,9 1 059,9 965,0 1 120,8 1 210,8 

P/E -10,0 -5,0 -4,3 -5,7 -10,5 

P/S 13,7 8,3 5,1 3,2 2,3 
EV/S 12,3 7,8 5,8 4,3 3,3 

EV/EBITDA -9,8 -5,4 -6,2 -9,9 -29,2 

EV/EBIT -9,2 -5,2 -5,8 -9,4 -25,7 

P/BV 8,7 10,9 -9,4 -3,5 -2,6 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

Novo Nordisk Fonden 25,3 % 25,3 % 

Investor AB 23,2 % 23,2 % 
HealthCap 11,2 % 11,2 % 

Tredje AP-fonden 3,4 % 3,4 % 

SHB fonder 2,6 % 2,6 % 

Nordnet Pensionsförsäkringar AB 1,8 % 1,8 % 

Avanza Pension Försäkring 1,7 % 1,7 % 
Catella fonder 1,5 % 1,5 % 

Carnegie fonder 1,5 % 1,5 % 

DNB fonder 0,8 % 0,8 % 
 
Aktien   

Reuterskod  Aerob.st 

Lista  Mid cap 
Kurs, SEK  5,5 

Antal aktier, milj  154,6 

Börsvärde, MSEK  842,6 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Scott Myers 

CFO  Michael Colérus 

IR  Michael Colérus 

Ordf  Rolf Classon 
   

Nästkommande rapportdatum   

   

   
   

   

   

Analytiker  Redeye AB 

Björn Olander  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
bjorn.olander@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

Klas Palin   

klas.palin@redeye.se   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 10,3 % NPV FCF (2013-2015) -300 
Betavärde 1,0 NPV FCF (2016-2022) 440 

Riskfri ränta 3,5 % NPV FCF (2023-) 869 

Räntepremie 0,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 292 

WACC 13,8 % Räntebärande skulder -216 
  Motiverat värde MSEK 1086 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 17,9 % Motiverat värde per aktie, SEK 7,0 

EBIT-marginal 17,9 % Börskurs, SEK 5,5 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  200 292 77 29 58 
Kundfordringar 39 31 35 39 51 

Lager 20 20 22 31 43 

Andra fordringar 0 0 0 0 0 

Summa omsättn. 259 343 133 99 152 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 6 6 6 7 8 

Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 2 2 2 2 2 

Goodwill 0 0 0 0 0 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 38 29 21 19 18 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 45 37 29 28 27 

Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      

Summa tillgångar 304 380 163 127 179 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 61 53 47 52 65 

Kortfristiga skulder 0 0 0 61 85 

Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Summa kort. skuld 61 53 47 114 150 

Räntebr. skulder 0 216 199 246 341 
L. icke ränteb.skulder 0 0 0 0 0 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 61 268 246 359 491 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 12 7 7 7 7 

Eget kapital 232 104 -90 -239 -319 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 232 104 -90 -239 -319 

      

Summa skulder och E. Kap. 304 380 163 127 179 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån -16,8 % Omsättning 6,5 % 

3 mån 3,8 % Rörelseresultat, just -8,31 % 

12 mån -50,2 % V/A, just -4,6 % 

Årets Början -25,9 % EK � 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Björn Olander äger aktier i Aerocrine: Nej 
Klas Palin äger aktier i Aerocrine: Nej 

 

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 

ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Aerocrine utvecklar innovativa produkter för att mäta inflammation i 
luftvägarna, vilket främst har potential att förbättra vården av 

astmapatienter. Niox Mino mäter FENO (utandat kvävemonooxid) och 

används för att följa graden av inflammation i lungorna, vilket ger en 

indikation av astmans svårhetsgrad samt på om sjukdomen kommer 
att svara på behandling med antiinflammatoriska läkemedel. 
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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. 


