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Börjar få ordning på skutan 
 Readsofts rapport för det andra kvartalet nådde inte 

hela vägen upp till våra höga resultatförvätningar. 

Försäljningen var dock starkare än väntat och överlag 

var rapporten en klar förbättring från förra årets 

svaga andra kvartal. Mycket pekar nu på att bolagets 

verksamhet är på väg åt rätt håll med draghjälp i 

försäljningen av både XBOUND och molnlösningar.  
 

 Aktiemässigt är det dock inte verksamhetens 

utveckling som det är största fokus på just nu utan 

den budgivningsprocess som pågår om bolaget. Två 

amerikanska spelare försöker samtidigt förvärva 

bolaget vilket drivit upp aktiekursen på historiskt 

höga nivåer. För aktieägarna innebär detta att bolaget 

nu för första gången på riktigt länge faktiskt värderas 

som ett mjukvarubolag.  
 

 Vi har inte gjort några förändringar i vår rating. 

9,0 poäng 10,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng 8,0 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 51,0 

Antal aktier (milj) 33,1 

Börsvärde (MSEK) 1 690 

Nettoskuld (MSEK) -11,4 

Free float (%) 79 % 

Dagl oms. (’000) 30 

  
Analytiker:  
Erik Kramming  
erik.kramming@redeye.se  

  
  
  

 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning, MSEK 782 761 804 844 886 
Tillväxt 18% -3% 6% 5% 5% 

EBITDA 125 87 107 138 163 
EBITDA-marginal 16% 11% 13% 16% 18% 

EBIT 66 13 30 68 89 
EBIT-marginal 8% 2% 4% 8% 10% 

Resultat före skatt 63 9 29 68 89 
Nettoresultat 48 3 19 53 69 
Nettomarginal 6% 0% 2% 6% 8% 
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Redeye Rating (0 – 10 poäng) 

 

 

2012  2013  2014E  2015E  2016E  

P/E 15,3 187,9 87,7 32,1 24,5 
EV/S 0,8 0,8 2,0 1,9 1,8 
EV/EBITDA 5,0 6,7 14,8 11,4 9,7 

 

 

 

 

2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,60 0,60 0,29 0,79 1,04 
VPA 1,45 0,10 0,58 1,59 2,09 
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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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Förväntat vs. utfall

(SEKm) Q2'13 Q2'14E Utfall Diff

Försäljning 190,9 195,0 209,3 7%

EBITDA 4,8 12,0 10,2 -15%

EBIT 1,9 11,5 6,7 -42%

PTP 1,2 11,0 6,0 -45%

VPA, SEK 0,03 0,26 0,12 -53%

Försäljningstillväxt 2% 10%

EBIT marginal 1,0% 5,9% 3,2%

VPA tillväxt (YoY) na na

Källa: Redeye Research

Mycket går åt rätt håll 

Readsofts rapport för det andra kvartalet var ett fortsatt steg i rätt riktning 

för bolaget. Försäljningen uppgick till 209,3 miljoner kronor vilket var 

starkare än vad vi räknat med och innebar en tillväxt på 10 procent. 

Resultatet var dock något svagare än vad vi räknat med, vilket dels berodde 

på en redovisningsteknisk anledning men även på något högre 

personalkostnader än vad vi räknat med.  

 

Anledningen till den starka försäljningen ligger främst i två större affärer 

under kvartalet av perpetual karaktär. Readsoft har den senaste tiden valt 

att inte ta de större affärerna som perpetual licenser men i det här kvartalet 

skedde två sådana affärer, vilket bidragit till den starka försäljningen. Detta 

beror inte på någon strategiförändring utan är ett resultat av att de två 

kunderna inte ville köpa enligt en repetitiv intäktsmodell och i de fallen 

anpassar Readsoft sin affärsmodell efter kundens önskan.  

 

Anledningen till att resultatet trots den starka försäljningen inte nådde upp 

till våra förväntningar var att vi hade räknat med för låga 

personalkostnader. Vi hade räknat med att Readsoft skulle minska 

personalkostnaderna något jämfört med motsvarande kvartal 2013 men 

istället ökade Readsoft personalkostnaderna med 8 miljoner kronor. 

Bolaget har även ökat antalet anställda i kvartalet med 15 personer jämfört 

med för ett år sedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De repetitiva intäkterna fortsätter att öka i Readsoft vilket fortsatt är en av 

de viktigaste siffrorna att hålla koll på för den långsiktiga investeraren. Att 

andelen återkommande intäkter inte ökar lika mycket är inte så konstigt 

med tanke på den starka licensförsäljningen i kvartalet som påverkar i 

motsatt riktning. Detta ska dock inte tolkas som negativt utan snarare 

tvärtom då även licensaffärer kommer driva intäkter framöver. Readsoft 

har som målsättning att 65 procent av intäkterna ska vara av repetitiv art. 

Hur lång tid det tar innan bolaget når dit beror självklart på hur många 

Stark försäljning men 

resultatet levde inte 

riktigt upp till våra 

förväntningar  

 

Försäljningen drivs bland 

annat av att bolaget tagit 

två stora perpetual 

affärer under kvartalet 

 

Personalkostnaderna var 

något högre än vad vi 

räknat med vilket 

förklarar 

resultatavviskelsen 

 

De repetitiva intäkterna 

fortsätter att öka 
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perpetual-licenser de säljer i förhållande till andelen som säljs med en mer 

hyresliknande modell.   

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av läget i budprocessen 

Den senaste tiden har två olika amerikanske aktörer kommit med offentliga 

uppköpserbjudanden till Readsofts aktieägare. För aktieägarna har därför 

fokus nu flyttats från det sedvanliga kvartalsfokuset på hur verksamheten 

utvecklas till att istället fokusera på budprocessen istället. Vi har därför här 

försökt sammanfatta läget och försökt oss på att resonera kring vad som 

kan hända härnäst i den här processen.   

 

Bakgrund 

Den 6 maj erbjöd det amerikanska mjukvarubolaget Lexmark International 

Technology (Lexmark) ett villkorat kontantbud till Readsoft aktieägare på 

40,05 kronor per aktie. Budet var bland annat villkorat av en acceptansgrad 

på över 90 procent. Readsofts grundare och storägare accepterade budet 

och styrelsen rekommenderade budet. Premien var väl tilltagen och uppgick 

till hela 117 procent jämfört med stängningskursen dagen innan. Vid det här 

tillfället såg affären relativt färdigt ut speciellt när man vägde in den höga 

premien. Men strax innan midsommar gav sig ytterligare en amerikansk 

aktör in i matchen, Hyland Software (Hyland). Hyland Software höjde 

budet med 7 procent till 42,86 kronor per aktie. Det tog dock inte lång tid 

för Lexmark att kontra och knappt en dag senare höjde de budet till 43 

kronor per aktie.  
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Den stora tvisten i budgivningen kom när Hyland återigen valde att höja 

budet, denna gång till 45 kronor per aktie. Tvisten var att Hyland även 

under perioden hade köpt på sig aktier över marknaden och därmed 

kontrollerade över 10 procent av aktierna i Readsoft. Detta innebar att 

Lexmarks villkorade bud som krävde att de skulle nå över 90 procent av 

aktierna inte längre var möjligt. Lexmark valde då att dra tillbaka sitt 

ursprungliga bud och istället lägga ett nytt bud på Readsoft, vilket skedde 

den 14 juli. Detta bud var också villkorat av 90 procents acceptans men med 

skillnaden att Lexmark har förbehållit sig rätten att frångå det och andra 

villkor. Budet innehöll också den största höjningen hitintills och uppgick till 

50 kronor per aktie. Även denna gång är Lexmarks bud rekommenderat av 

styrelsen. Acceptperioden väntas pågå mellan den 7-28 augusti och likvid 

utbetalas den 4 september. Där står vi nu i budgivningen kring bolaget. 

Tvisten finns dock också kvar och Hyland sitter fortfarande på över 10 

procent av aktierna i bolaget och har inte gjort något uttalande sedan 

Lexmarks senaste utspel.  

 

Hyland har tre alternativ som vi ser det 

Alternativ 1: Antingen kan Hyland höja budet en gång till för att syna 

Lexmark och se om deras 50 kronor var sista försöket. Det som talar emot 

detta är att budnivån nu börjar komma upp på relativt höga nivåer och att 

därför måste därför börja bli allt svårare för Hyland att räkna hem synergier 

på dessa nivåer. Samtidigt har såväl Readsofts styrelse som huvudägare 

hela tiden rekommenderat Lexmarks initiativ medan Readsoft hittills 

enbart kort kommenterat Hylands bud.  

 

Alternativ 2: Inte göra någonting utan sitta kvar på sitt dryga 10 procentiga 

ägande och på så sätt få ta del av Readsofts framtida utveckling i händerna 

på Lexmark. Det som talar emot det är att Hyland troligtvis själva vill 

kontrollera och få ut synergier och därför inte tycker att detta alternativ är 

speciellt attraktivt.   

 

Alternativ 3: Välja att kapitulera och i en uppgörelse sälja sitt innehav till 

Lexmark på antingen 50 kronor eller mer, vilket i så fall skulle tillfalla alla 

aktieägare. På det sättet skulle Hyland gå miste om Readsoft men göra en 

bra kortsiktig reavinst på sitt innehav.   

 

Vi ser alternativ 1 och 3 som mest troliga, där det kanske mest troliga är 

alternativ 3 och då är frågan om Hyland kan lyckas pressa upp priset 

ytterligare några kronor för att Lexmark ska komma över även deras 

aktiepost. Troligast är i så fall att detta inte sker nu direkt utan när vi 

närmar oss acceptperioden.  

 

Den stora tvisten kom när 

Hyland meddelade att de 

kontrollerade över 10 

procent av aktierna i 

Readsoft 

 

Det senaste som hänt är 

att Lexmark höjt sitt bud 

till 50 kronor per aktie 

 

Vi ser tre möjliga 

scenarion framöver 
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Aktieägarna får äntligen bra betalt för sitt innehav i bolaget 

Mjukvarubolag på Stockholmsbörsen kryllar det inte precis av och 

framförallt inte mjukvarubolag som lyckats etablera sig globalt. Readsoft 

har en produkt som står sig mycket starkt i den internationella 

konkurrensen inom sin nisch. De har även en extremt imponerande 

kundlista för att vara ett bolag av deras storlek. Givet de uppenbara 

styrkorna är det något märkligt att bolaget alltid har värderats till låga 

multiplar. Anledningen till det är troligtvis att bolaget aldrig lyckats 

leverera marginaler som man bör vänta sig av ett mjukvarubolag av denna 

typ.  

 

Readsofts marginaler har historiskt istället varit mer i nivå med IT-

konsultbranschen, och värderingen därefter. Givet budet på 50 kronor och 

våra förväntningar på 2014 och 2015 ger det P/S-multiplar på 2,1 x 

respektive 2,0x och P/E-multiplar på 86x respektive 32x, vilket känns 

väldigt attraktivt och gör det svårt att rekommendera aktieägarna något 

annat än att sälja sina aktier till det priset. Vår syn på Lexmarks bud är att 

aktieägarna nu får möjligheten att för en gångs skull få betalt för Readsoft 

som det framgångsrika mjukvarubolag det ändå är, utan att behöva vänta in 

realiseringen av den resultatpotential som underliggande finns i bolaget. 

Det tråkiga är att börsen blir ett kvalitetsbolag mindre och framförallt ett 

mjukvarubolag mindre. 

 

Finansiella prognoser  

Vi har tidigare skrivit om att vi såg 2013 som ett mellanår för Readsoft. När 

vi nu har kommit halvvägs in i 2014 kan vi konstatera att så verkar vara 

fallet. De åtgärder som bolaget vidtog under året påverkade 2013 negativt 

men har nu istället hjälpt till att stärka verksamheten. De återkommande 

intäkterna har fortsatt att utvecklas åt rätt håll, vilket ger både ökad 

stabilitet och ökad långsiktig lönsamhetspotential i bolaget. Samtidigt ska 

man komma ihåg att Readsoft under första halvåret mött svaga 

jämförelsekvartal och att vi hade räknat med att bolaget skulle kunna 

prestera ett något starkare resultat.  

 

En av de konkreta årgärder som genomfördes under 2013 var att fokusera 

extra mycket på XBOUND försäljningen genom att bland annat utöka 

försäljningsresurserna. Detta ser ut att ha fått önskad effekt och bolaget har 

tagit betydligt fler affärer av både större och mindre karaktär i inledningen 

av 2014. Bolaget uppger även att den totala försäljningspipen framöver ser 

mycket bra ut, vilket bådar gott inför kommande kvartal.  

 

Vi har justerat upp våra förväntningar något på kommande kvartal 

försäljningsmässigt. Vi har även justerat upp antagandena för 

personalkostnader något sedan det visat sig att vi legat något lågt. 

 

Köparna ser troligtvis ett 

stort värde i den starka 

position Readsoft har på 

marknaden 

 

Först nu värderas 

Readsoft som ett 

mjukvarubolag något som 

inte varit fallet historiskt 

 

Första halvåret visar att 

bolaget nu är på rätt väg 

efter ett svagt 2013 

 

XBOUND-försäljningen 

har nu fått upp farten 

 

Vi har gjort mindre 

justeringar i våra estimat 
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Detaljerade estimat 

SEKm 2008 2009 2010 2011 2012 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013 Q1'14E Q2'13 Q3'14 Q4'14 2014E

Försäljning 584 618 618 663 782 163 191 178 230 761 177 209 187 230 804

EBITDA* 46 29 56 75 63 -18 5 -1 34 20 -9 10 9 32 43

EBIT 20 12 53 78 66 -15 2 -5 31 13 -12 7 6 29 30

Vinst före skatt 7 11 53 80 63 -15 1 -6 29 9 -12 6 5 29 29

VPA, SEK 0,22 0,22 1,25 1,80 1,45 -0,35 0,03 -0,14 0,56 0,10 -0,36 0,12 0,13 0,69 0,58

Försäljningstillväxt 11% 6% 0% 7% 18% 4% 8% 10% 0% -3% 9% 10% 5% 0% 6%

EBITDA marginal* 8% 5% 9% 11% 8% -11% 3% -1% 15% 3% -5% 5% 5% 14% 5%

EBIT marginal 3% 2% 9% 12% 8% -9% 1% -3% 14% 2% -7% 3% 3% 13% 4%

VPA tillväxt -60% 0% 476% 44% -19% na -94% -185% -48% -93% na na na na 461%

Källa: Redeye Research, Prevas      *EBITDA exklusive aktiveringar utgifter för produktutvecklingar

På längre sikt kommer det bli intressant att följa utvecklingen av Readsofts 

molnlösningar som för tillfället går bra på den svenska marknaden och som 

sakta men säkert kommer rullas ut globalt. Detta är en potentiell tillväxt 

och marginalhöjare de kommande åren som bör kunna överraska 

marknaden åt det positiva hållet.  

 

 Värdering 

 

DCF-Värdering 

Vi har använt en oförändrad diskonteringsränta (WACC) om 10,4 procent. 

För perioden 2014-2015E räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 5,3 

procent samt en genomsnittlig rörelsemarginal på 6 procent. Under 

perioden 2015- 2021E har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 5 

procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 11 procent. Terminal 

tillväxt antas uppgå till 3 procent. Sammantaget motiverar det ett värde på 

29 kronor per aktie vilket är samma nivå som tidigare. 

 

Relativvärdering 

Vi har valt att jämföra ReadSoft med ett antal av de nordiska 

programvarubolagen. Det finns dock ett antal parametrar som försvårar 

den jämförelsen. Bland annat är vissa av bolagen betydligt större än 

ReadSoft medan andra är betydligt mindre. Vissa av bolagen är globala med 

goda tillväxtmöjligheter medan andra är mer lokala och mer nischade med 

mindre tillväxtpotential. Vissa av bolagen har haft stabila utvecklingar 

medan andra är bolag som håller på att vända till eller från förlust.  

 

Efter budgivningen värderas nu Readsoft med en premie mot sektorn på 

lönsamhetsmultiplarna men i nivå när man ser till försäljningsmultiplarna. 

Vi har länge skrivit att bolaget har förtjänat en högre värdering jämfört med 

jämförelsebolagen främst med tanke på deras starka globala position på 

marknaden. Det som hållit tillbaka värderingen är troligtvis den svaga 

rörelsemarginalen bolaget har uppvisat historiskt men i och med 

uppköpserbjudandena får bolaget nu betalt för den position de besitter på 

marknaden.  

 

Vår DCF-värdering 

motiverar ett värde på 29 

kronor per aktie 

 

Relativvärderingsmässigt 

handlas bolaget efter det 

senaste budet på relativt 

höga nivåer givet deras 

nuvarande 

intjäningsförmåga 
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Redeye värdering

Bolag Valuta Börsvärde 2014E 2015E 2014E 2015E 2014E 2015E

Nordiska mjukvarubolag

DIGIA PLC EUR 79 17,5 13,0 3,1 2,7 0,9 0,8

BASWARE OYJ EUR 506 60,5 30,8 28,6 17,2 3,7 3,2

VI[Z]RT LTD NOK 1840 90,7 82,9 8,4 7,5 1,7 1,6

INDUST & FINANCIAL SYSTEM-B SEK 6015 23,0 18,9 10,1 9,0 2,0 1,9

COMPTEL OYJ EUR 69 20,2 16,1 5,0 4,6 0,8 0,8

FORMPIPE SOFTWARE AB SEK 323 14,7 11,1 4,3 3,8 0,9 0,9

SIMCORP A/S DKK 7844 23,8 19,8 15,9 13,4 4,1 3,7

OPERA SOFTWARE ASA NOK 10811 167,3 105,6 14,4 10,0 3,8 2,8

F-SECURE OYJ EUR 434 24,2 19,9 11,0 9,7 2,4 2,3

ENEA AB SEK 925 12,6 10,9 7,6 6,8 na na

READSOFT AB-B SH SEK 1695 85,9 31,5 14,5 11,2 2,1 2,0

Medel 45,4 32,9 10,9 8,5 2,3 2,0

Median 23,4 19,3 9,3 8,2 2,0 1,9

Källa: Bloomberg, Redeye Research      *Readsofts EBITDA marginal är inklusive aktiverade utvecklingskostnader

P/E EV/EBITDA EV/S

 

 

Aktien 

På ägarsidan har det skett en hel del förändringar till följd av den pågående 

budprocessen. Den största förändringen är att Hyland nu kontrollerar över 

10 procent av aktierna i bolaget. Omsättningen i aktien har uppgått till i 

genomsnitt 100 000 aktier om dagen under det senaste året och 30 000 

mätt som median. Omsättningen har givetvis ökat kraftigt i spåren av det 

ökade intresset som uppstått kring bolaget. 
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Investeringssammanfattning  

ReadSoft är ett globalt programvarubolag som startade sin verksamhet i 

Stockholm och i Helsingborg där bolaget fortfarande har sitt huvudkontor. 

Bolaget har drygt 600 anställda fördelat på 17 länder och över 300 partners 

i mer än 70 länder. ReadSoft är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap 

lista sedan 1999. Bolaget grundades på idén att det spenderades för mycket 

tid på pappershantering och att många av dessa processer borde kunna 

automatiseras.  

 

Bolaget lämnade ett svagt 2013 bakom sig där flera stora åtgärder 

genomfördes i bolaget. 2014 har börjat betydligt bättre och bolaget är nu 

åter på rätt väg. Bolaget har inga kommunicerade finansiella mål men har 

varit tydliga med att de har en målsättning om att öka de återkommande 

intäkterna så att de står för 65 procent av de totala intäkterna på sikt. Att 

bolaget utvecklas åt det hållet blir mycket viktigt att följa för den långsiktiga 

investeraren i ReadSoft då det enligt oss kommer få stor påverkan på 

värderingen av bolaget om de når den målsättningen.  

 

ReadSoft har idag över 12 000 kunder globalt och ser alla bolag som 

hanterar fler än ett par hundra dokument som potentiella kunder. ReadSoft 

automatiserar all form av dokumenthantering men en övervägande del av 

dokumenten som passerar ReadSofts system är fakturor.  

 

ReadSoft har fem huvudprodukter i sitt erbjudande där produkten 

INVOICES används för att tyda dokument av olika format. INVOICES säljs 

enskilt men också ofta som en del med PROCESSIT (Oracle) eller PROCESS 

DIRECTOR (SAP) som möjliggör kopplingen in i dessa ERP-system. 

INVOICES kan även kopplas ihop med de flesta andra ERP-system som 

finns på marknaden. Den fjärde produkten är ReadSofts molnbaserade 

lösning, ReadSoft Online, som är den senast lanserade produkten och 

framförallt riktar sig till små och medelstora bolag i första skedet. Den 

femte produkten heter XBOUND som är specialiserad på att hantera stora 

volymer av dokument och förvärvades under 2012. Under 2013 har svenska 

Expert Systems förvärvats och ReadSoft har därmed fått in en fot på e-

faktura marknaden vilket är strategiskt väldigt viktigt för bolaget då en allt 

större andel av fakturorna skickas inom olika typer av fakturanätverk. 

 

Allt pekar nu på att Readsoft blir utköpt från börsen av en amerikansk aktör 

till en för aktieägarna attraktiv värdering.  
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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 förändringar 
Ledning 9,0p

 

ReadSoft har en stark ledningsgrupp med vd Per Åkerberg i spetsen och 
en erfaren styrselse där bland annat bolagets storägare och grundare Lars 
Appelstål och Jan Andersson sitter. Vi skulle se det som positivt om 
bolaget införde finansiella mål vilket bolaget för tillfället inte har. 

Ägarskap 10,0p 

 

Bolagets grundare är fortfarande också dess största ägare och samtidigt 
som de är verksamma i styrelsen vilket motiverar en hög rating. Även 
ledningen och större delen av den övriga styrelsen har egna aktieinnehav 
vilket ytterligare drar upp ratingen. På ägarsidan finns förutom grundarna 
ett antal institutionella ägare vilket även det ger styrka till ägarbilden och 
motiverar en hög rating. 

Tillväxtutsikter 6,0p 

 

ReadSoft har över 12 000 kunder med verksamhet i 17 länder och partners 
i ytterligare ett 70-tal länder så kundbasen är mycket väldiversifierad. 
ReadSoft jobbar hårt med att öka sin position på ett antal marknader och 
inom olika marknadssegment inte minst i Nordamerika där bolaget har 
goda tillväxtmöjligheter. Även inom Oracle området finns en stor 
tillväxtpotential. ReadSoft jobbar hårt på att öka sina repetitiva intäkter 
vilket är en intressant tillväxtsiffra att titta på när man följer och bedömer 
bolagets tillväxt framöver. 

Lönsamhet 6,0p 

 

Lönsamheten i ReadSoft har varit fallande under den senaste tiden vilket 
drar ned ratingen något. Bolaget är i en omställningsperiod mellan en 
licensmodell och SaaS-modell vilket påverkar lönsamheten på kort sikt då 
licensintäkterna får stor positiv påverkan på enskilda kvartal medan SaaS-
intäkterna blir mer lönsamma på längre sikt. ReadSoft bör kunna uppvis 
en högre EBITDA-marginal över tid med tanke på bolagets karaktär. 

Finansiell styrka 8,0p 

 

ReadSoft har en stark balansräkning även om bolaget har en viss 
skuldsättning. Bolaget har dock en stabil intäktsbas med en ökande andel 
repetitiva intäkter vilket ger stabilitet. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 782 761 804 844 886 
Summa rörelsekostnader -657 -674 -697 -706 -723 

EBITDA 125 87 107 138 163 

      

Avskrivningar materiella tillg -49 -59 -64 -55 -57 

Avskrivningar immateriella tillg. -10 -15 -13 -16 -17 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT 66 13 30 68 89 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto -2 -4 -1 0 0 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt 63 9 29 68 89 

      

Skatt -15 -6 -9 -15 -19 

Net earnings 48 3 19 53 69 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 782 761 804 844 886 

Sum rörelsekost. -657 -674 -697 -706 -723 
Avskrivningar -59 -74 -77 -71 -74 

EBIT 66 13 30 68 89 

Skatt på EBIT -16 -3 -10 -15 -19 

NOPLAT 49 10 20 53 69 

Avskrivningar 59 74 77 71 74 
Bruttokassaflöde 109 84 97 123 143 

Föränd. i rörelsekap -30 80 63 -34 -38 

Investeringar -132 -202 -88 -82 -86 

      
Fritt kassaflöde -54 -38 72 8 20 

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Soliditet 45% 42% 39% 42% 45% 

Skuldsättningsgrad 0% 0% 3% 4% 7% 

Nettoskuld -114 -60 -112 -110 -103 
Sysselsatt kapital 247 291 239 284 333 

Kapit. oms. hastighet 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 
 
Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Försäljningstillväxt 18% -3% 6% 5% 5% 

VPA-tillväxt (just) -20% -93% 461% 173% 31% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

ROE 14% 1% 6% 14% 17% 
ROCE 18% 4% 8% 18% 20% 

ROIC 25% 4% 7% 22% 24% 

EBITDA-marginal 16% 11% 13% 16% 18% 

EBIT-marginal 8% 2% 4% 8% 10% 

Netto-marginal 6% 0% 2% 6% 8% 
 
Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

VPA 1,45 0,10 0,58 1,59 2,09 

VPA just 1,45 0,10 0,58 1,59 2,09 

Utdelning 0,60 0,60 0,29 0,79 1,04 
Nettoskuld -3,45 -1,82 -3,37 -3,31 -3,11 

Antal aktier 32,90 33,14 33,14 33,14 33,14 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Enterprise Value 617,0 585,9 1 578,5 1 580,6 1 587,2 

P/E 15,3 187,9 87,7 32,1 24,5 

P/S 0,9 0,8 2,1 2,0 1,9 
EV/S 0,8 0,8 2,0 1,9 1,8 

EV/EBITDA 5,0 6,7 14,8 11,4 9,7 

EV/EBIT 9,4 45,4 52,8 23,4 17,9 

P/BV 2,0 1,8 4,8 4,3 3,9 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

Appelstål Lars 20,2 % 10,6 % 

Andersson Jan 20,2 % 10,6 % 
Hyland Software 7,0 % 9,3 % 

Nordea Investment Funds 4,9 % 6,6 % 

E. Öhman J:or Fonder 3,0 % 3,9 % 

Swedbank Robur Fonder 2,6 % 3,5 % 

Swedbank Robur Fonder 2,7 % 3,5 % 
Unionen 2,4 % 3,2 % 

Länsförsäkringar fondförvaltning 2,1 % 2,8 % 

Fjärde AP-fonden 1,9 % 2,5 % 
 
Aktien   

Reuterskod  RSOFb.ST 

Lista  Small Cap 
Kurs, SEK  51,0 

Antal aktier, milj  33,1 

Börsvärde, MSEK  1690,3 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Per Åkerberg 

CFO  Jan Bertilsson 

IR  Johan Holmqvist 

Ordf  Göran E Larsson 
   

Nästkommande rapportdatum   

Q2 report  July 18, 2014 

Q3 report  October 21, 2014 
FY 2015 Results  February 12, 2015 

   

   

Analytiker  Redeye AB 

Erik Kramming  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
erik.kramming@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

   

   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 7,1 % NPV FCF (2013-2015) 91 
Betavärde 1,3 NPV FCF (2016-2022) 331 

Riskfri ränta 2,0 % NPV FCF (2023-) 491 

Räntepremie 5,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 41 

WACC 10,4 % Räntebärande skulder 0 
  Motiverat värde MSEK 954 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 4,7 % Motiverat värde per aktie, SEK 28,8 

EBIT-marginal 11,6 % Börskurs, SEK 51,0 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  114 60 121 127 133 
Kundfordringar 295 279 281 295 310 

Lager 0 0 1 1 1 

Andra fordringar 135 93 93 93 93 

Summa omsättn. 543 433 496 516 537 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 16 14 15 16 16 

Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 

Goodwill 103 115 115 115 115 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 122 191 202 212 223 

Övr. anlägg. tillg. 26 74 74 74 74 

Summa anlägg. 267 395 406 417 428 

Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      

Summa tillgångar 810 827 902 933 965 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 345 376 442 422 399 

Kortfristiga skulder 0 0 9 17 30 

Övriga kortfristiga skulder 29 21 21 21 21 

Summa kort. skuld 374 397 472 460 449 

Räntebr. skulder 0 0 0 0 0 
L. icke ränteb.skulder 75 79 79 79 79 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 449 476 551 539 529 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 361 351 351 394 436 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 361 351 351 394 436 

      

Summa skulder och E. Kap. 810 827 902 933 965 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån 13,3 % Omsättning 1,4 % 

3 mån 200,0 % Rörelseresultat, just -32,41 % 

12 mån 109,9 % V/A, just -36,6 % 

Årets Början 157,6 % EK -1,4 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Produktområden  Geografiska områden 

 

 

  
 

Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Erik Kramming äger aktier i bolaget Readsoft: Nej 

 

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

ersättning från bolaget i samband med detta. 

 ReadSoft startade som ett sidoprojekt av de två 

universitetsstudenterna Jan Andersson och Lars Appelstål i slutet av 

80-talet. Bolaget skapar programvara som hjälper företag att 

automatisera sina dokumentprocesser. Dessa processer kan vara till 
exempel: sortering av dokument, tolkning av information på 

inkommande dokument (pappers- eller elektroniska), överföring till 

affärssystem och matchning mot befintlig data. ReadSoft finns 

etablerat i 17 länder på sex kontinenter. Bolaget har ca 600 anställda 

och har sitt huvudkontor i Helsingborg. ReadSoft är noterat på 
Stockholmsbörsens Small Cap-lista. 
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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 (2014-06-10) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 22 28 11 4 16 

3,5p - 7,0p 43 32 54 30 26 

0,0p - 3,0p 1 6 1 32 24 
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. 


