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Marknaden börjar vända upp 
 Micronic Mydata nådde under kvartal 1 en omsättning 

på 242 MSEK, jämfört med vår prognos på 234. EBIT 
för perioden uppgick till 3 MSEK, mot väntade -5 
MSEK. Skillnaden beror på snabbare återhämtning på 
ytmonteringsmarknaden än väntat. 
 

 Även på maskritarsidan ljusnar marknaden. Bolaget 
har redan under årets första månader fått lika många 
ordrar som under de senaste tre åren. 
Bildskärmsmarknaden väntas växa med 4 procent, 
drivet av efterfrågan på avancerade bildskärmstyper 
vars produktion kräver Micronics maskritare. 

 

 Våra nya estimat ger oss ett nytt DCF-värde på 18 
kronor (15,5 efter extrautdelning). EV/EBIT-talet för 
2014 års estimat blir relativt låga 8. Intressanta 
tillväxtmöjligheter framöver utgörs av högre 
prestandakrav och föråldrade maskinparker på 
bildskärmssidan, återhämtning och nya segment inom 
ytmontering, samt LDI. 

 

 

5,0 poäng 7,5 poäng 5,5 poäng 4,5 poäng 7,5 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 18,4 

Antal aktier (milj) 97,9 

Börsvärde (MSEK) 1 802 

Nettoskuld (MSEK) -348 

Free float (%) 60 % 

Dagl oms. (’000) 124 

  
Analytiker:  
Viktor Westman  
viktor.westman@redeye.se  

  
  
  

 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning, MSEK 1 354 997 1 333 1 332 1 439 
Tillväxt 13% -26% 34% 0% 8% 

EBITDA 31 55 196 222 209 
EBITDA-marginal 2% 5% 15% 17% 15% 

EBIT -21 32 182 194 180 
EBIT-marginal Neg 3% 14% 15% 13% 

Resultat före skatt -15 36 185 196 183 
Nettoresultat -44 14 137 145 137 
Nettomarginal Neg 1% 10% 11% 10% 

 2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,0            2,5 0,4 0,5 0,7 
VPA -0,5            0,1 1,4 1,5 1,4 
P/E 0,0 99,9 13,1 12,4 13,1 
EV/S Neg 0,9 1,1 0,9 0,8 
EV/EBITDA Neg 16,1 7,4 5,2 5,4 
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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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Bolagets båda marknader tar fart 

Micronic Mydatas omsättning för det första kvartalet uppgick till 242 

MSEK, vilket utgör en ökning på 7 procent från första kvartalet 2013. 

Försäljningsökningen kommer främst från ytmonteringsdelen i form av 

såväl systemförsäljning som eftermarknad. Valutaeffekter påverkade 

omsättningen positivt med 1 MSEK. Vi hade väntat oss en fortsatt ganska 

svag utveckling inom marknaden för ytmontering (SMT) och därav 3 

procents lägre totalförsäljning än utfallet.  

 

Den fördelaktiga produktmixen inom SMT ledde till en bruttomarginal över 

förväntan, uppgående till 43 procent både för SMT och hela koncernen. 

Något fler produkter med högre marginaler såldes under kvartalet (vilket 

bör hållas i åtanke inför kommande kvartal). Detta gjorde att 

rörelseresultatet kom in på 3 MSEK istället för förväntade -5 MSEK. 

Skillnaden i EBITDA mot förväntningarna beror på att bolaget aktiverat 

utvecklingskostnader på 9 MSEK inom SMT. 

 

Redeye noterar även att bolaget lyckats ligga kvar på kostnadsnivån från 

2013, efter besparingsprogrammet som beslutades år 2012. Detta var 

dessutom möjligt trots löneökningar.  

 

 

 

Rörelsens kassaflöde var negativt under kvartalet och uppgick till -5 MSEK, 

vilket berodde på uppbyggnad av lager inför de ordrar som ska levereras 

under året. Kassaflödet bottnade under 2013 på grund av den nedtryckta 

försäljningen men är nu på väg upp. 

 

Stark omsättning för ytmontering 

De spår av återhämtning inom SMT som kunde skönjas under fjärde 

kvartalet håller i sig i första kvartalet. Vi förväntade oss fortsatta 

återhämtningstecken, men trodde inte på ett så snabbt genomslag på 

omsättning och orderingång.  Intäkter och orderingång för SMT uppgick till 

166 respektive 169 MSEK. Detta motsvarar ökningar på 13 respektive 15 

procent jämfört med första kvartalet under 2013. Bilden på nästa sida visar 

Micronic Mydata - Förväntat vs. Utfall
(SEKm) Q1'13 Q1'14E Utfall Diff

Försäljning 226 234 242 3%

EBITDA -3 1 -2

EBIT -14 -5 3

PTP -10 -4 3

VPA, SEK -0,11 -0,03 0,01

Försäljningstillväxt -18% -3% 7%

Bruttomarginal 42% 44% 43%

EBIT-marginal -5% -2% 1%

VPA tillväxt (YoY) n.a n.a 1100%

Källa: Redeye Research, Micronic Mydata
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siffror över 12 månaders rullande orderingång och omsättning för SMT-

området tillsammans med våra prognoser för 2014. 

 

 

Källa: Redeye Research, Micronic Mydata 

 

Bruttomarginalen på 43 procent inom SMT för Q1 resulterade i en EBIT-

marginal på 8 procent. Detta motsvarade ett EBIT-resultat för perioden 

inom SMT på 13 MSEK. På nästa bild, nedan, syns rullande omsättning och 

rörelsemarginal inom ytmonteringsdelen inklusive våra prognoser för 2014. 

Noterbart är att försäljningen för Q1 visade styrka genom att bara tappa 10 

procent från Q4 som traditionellt är bolagets starkaste. Försäljningen 

brukar i vanliga fall minska minst dubbelt så mycket procentuellt räknat. 

Detta ger en stark omsättning på rullande 12-månaderssiffror. 

 

 

Källa: Redeye Research, Micronic Mydata 
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Ordertorkan på maskritare till synes över 

Inom bolagets andra affärsområde, PG (maskritare), har det också lossnat. 

Under det första kvartalet och några dagar in i kvartal 2 har Micronic fått 3 

ordrar. Detta är till antalet lika många ordrar som bolaget totalt fick mellan 

halvårsskiftet 2011 och 2013. Ordrarna innefattar en Sigma7700 för 

halvledartillämpningar och två stycken FPS5500 för elektronisk kapsling. 

Vi uppskattar det sammanlagda värdet av ordrarna till omkring 110 

miljoner kronor. 

 

Försäljningen av maskritare uppgick till 76 MSEK under första kvartalet. 

Bruttomarginalen under perioden blev 43 procent. EBIT kom in på -8 

MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på -11 procent. Bilden nedan 

visar rullande rörelsemarginal och omsättning för det volatila 

affärsområdet maskritare. Notera hur marginalerna stabiliserar sig på 

plusnivåer från och med q2 2013 trots senare års svaga systemförsäljning. 

Detta är möjligt tack vare den stabila eftermarknaden. 

 

 

Källa: Redeye Research, Micronic Mydata 

 

Intäkterna från affärsområdet maskritare kom i Q1 i sin helhet från 

eftermarknaden, precis som motsvarande kvartal under 2013. 

Eftermarknaden är numera stabil på lång sikt. Kvartal ett visar att 

koncernen i princip kan undvika förluster under de år som ingen 

systemförsäljning inom PG sker (även innan SMT-marknaden återhämtat 

sig). Det är emellertid svårt att höja priserna på eftermarknadsdelen. Första 

kvartalets eftermarknadsförsäljning på PG-sidan var, justerat för 3 MSEK i 

negativ valutapåverkan, i linje med förra året. Serviceintäkterna ökar inte 

linjärt för varje kvartal trots att systemen bara blir äldre och äldre, och 

därav behöver mer service. Detta beror på en viss osäkerhet i hur mycket 

service som ska utföras. Kunderna har försäkringsavtal med Micronic och 

det är svårt att säga hur dessa avtal utfaller på kvartalsbasis. På sikt är 

eftermarknaden däremot som sagt stabil, men inte särskilt snabbväxande. 
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Bolagets stora potential verkar istället finnas inom nyförsäljningen av 

maskritarsystem. 

 

Återhämtning på gång på bolagets marknader 

Elektronikindustrin vände efter tre svaga kvartal till en årlig tillväxt om 4 

procent under sista kvartalet av 2013. Dessa 4 procent bedöms även vara 

den långsiktiga tillväxttakten. Denna tillväxt ökar behovet av halvledare, 

som i sin tur kräver mer ytmonterinsutrustning när dessa halvledare ska 

placeras på kretskorten. Tillväxten på ytmonteringsmarknaden släpar 

vanligen efter halvledartillverkarna med 2-3 kvartal. Halvledarmarknaden 

väntas växa med 5 procent fram till 2018 och visade även tillväxt under 

2013, men då främst på grund av höjda minneskretspriser. Detta gör det 

enligt Micronic Mydata fortsatt svårt att bedöma när efterfrågan på bolagets 

ytmonteringsutrustning återvänder.  Ytmonteringsmarknaden föll med 20 

respektive 25 procent under 2012 och 2013 på grund av uppskjutna 

investeringar.  

 

Micronic Mydata tror dock att SMT-marknaden har bottnat. Bolaget har 

ingen information tillgänglig rörande första kvartalets marknadsutveckling 

på SMT-området. Vår undersökning av ledande kontraktstillverkare av 

elektronik (EMS) indikerar dock en tillväxt bland dessa bolag. EMS-bolagen 

guidar även för en fortsatt bra marknad under 2014. Micronics rapport kan 

sägas ge stöd för denna tes. 

 

På PG-marknaden vände de flesta av de större bildskärmstillverkarna till 

vinst under 2013. För helåret 2014 väntas antalet bildskärmar öka med 4 

procent till 4 miljarder, även om årets inledning bedöms ha varit svag. 

Tillväxten på bildskärmsmarknaden drivs av efterfrågan på mobila 

bildskärmar med hög upplösning samt UHD-TV (TV-bildskärmar med 

ultrahög upplösning). Detta höjer kraven på fotomaskerna, vilket i sin tur 

ökar behovet av avancerade maskritare som bara Micronic kan 

tillhandahålla. Kapacitetsutnyttjandet av bolagets redan levererade 

maskritare förväntas därför vara fortsatt högt. 

 

Bolagets försäljningsprognos och målsättningar 

Bolaget håller fast vid sitt prognostiserade omsättningsintervall på 1150 till 

1250 MSEK, trots de nya PG-ordrarna. Vår bedömning är att prognosen är 

lite i underkant eftersom den relativt nya VD:n Lena Olving säkert gärna vill 

slippa ännu en vinstvarning. Vi tror därför fortfarande på en Prexision-

order under 2014 inom ramen för vår omsättningsprognos på 1 333 MSEK.  

 

I grafen på nästa sida syns bolagets uppåtgående trend inom intäkter och 

rörelsemarginal på rullande 12 månadersbasis, tillsammans med våra 

prognoser. 
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Källa: Redeye Research, Micronic Mydata 

 

Vad beträffar bolagets färska tillväxtmål på 2 miljarder i omsättning inom 

3-7 år har ledningen utarbetat en road map med en strategi inom 

produktlivscykeln som handlar om att jobba nära kunderna för att förstå 

deras behov. Vi saknar dock i dagsläget mer detaljerad information från 

bolaget för att kunna bedöma värdet i denna strategi. Något liknande har 

antagligen skett förr inom exempelvis den stora LDI-investeringen, som 

bolaget fortfarande är långt ifrån att kapitalisera på. 

 

Bolagets omsättningsmål innebär en fördubblad omsättning från 2013 års 

nivå. Om detta är ambitiöst så är målet om en rörelsemarginal på i snitt 10 

procent över en konjunktur något mer beskedligt. Detta är ganska långt 

under de senaste årens snitt för SMT. Noteras bör även att SMT under Q1 

kunde uppvisa en rörelsemarginal på hela 8 procent, trots att marknaden 

knappt ens har börjat återhämta sig. Bolagets rörelsemarginalmål hänger 

alltså på den volatila PG-sidans utveckling, vilket därför blir nästa avsnitt. 

 

PG-marknadens framtid 

Den växande volymen av fotomasker talar för ökade investeringsbehov 

bland kunderna. Micronics kunder fortsätter ändå oförtrutet att köra sina 

mycket gamla system dygnet runt med historiskt högt 

kapacitetsutnyttjande. 30 av de 150 system som levererats sedan start har 

tagits ur bruk. Vår tolkning är att den viktigaste drivkraften bakom detta 

handlar om systembyten på grund av ökade prestandakrav (se tidigare 

avsnitt om bildskärmsmarknaden). Kraven på nya mobiltelefoner och tv-

apparater kräver mer avancerade maskritare. De bolag som vill vara med 

och tillverka framtidens böjbara bildskärmar har inget annat val än att köpa 

en avancerad Prexision-80 från Micronic för 150-200 miljoner kronor. 

Bolaget hoppas de närmsta åren kunna sälja i snitt en avancerad maskritare 

för bildskärmstillämpningar per år.  
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Trenden går som sagt mot bildskärmar med högre upplösning och snålare 

energiförbrukning. Den nya tekniken AMOLED kan åstadkomma detta.  

AMOLED står för Active Matrix OLED (organic light-emitting diode) och är 

en slags hybrid bestående av en aktiv matris från en traditionell TFT-

bildskärm och en OLED-display. En AMOLED-bildskärm består av 

bildpunkter av polymerer som avger ljus när ström passerar genom dem 

(OLED). Varje sådan bildpunkt styrs av en egen transistor (aktiv matris). 

Detta innebär en snabbare svarstid för bildpunktsväxel. Man slipper då 

problemet med traditionella OLED-bildskärmar som drabbas av spökbilder 

när de visar snabbrörliga animationer. Tillväxten på bildskärmsmarknaden 

drivs av AMOLED-tekniken, vilken kräver mer avancerade maskritare. 

 

Behovet av avancerade maskritare utgör anledningen till att bolaget 

lanserat Prexision-80, som blir den mest avancerade modellen följd av 

Prexision-8. Prexision-80 är ett resultat av många möten med kunder och 

därför ett utslag av den nya produktlivsstrategin. Detta system erbjuder 

bättre upplösning och placeringsnoggrannhet samt smalare linsbredd. 

 

Övriga maskritarsystem inom halvledartillämpningar och elektronisk 

kapsling ska däremot inte räknas bort. Detta har Micronic bevisat med de 

senaste veckornas tre ordrar. På den mogna bildskärmsmarknaden kvarstår 

alltjämt behovet av LRS-systemet. Detta behov bör kvarstå under lång tid 

framöver då AMOLED inte är något paradigmskifte på samma sätt som 

LCD när det kom. Det kan vara på sin plats att påminna om att bolaget har 

100 procent av maskritarmarknaden för bildskärmstillämpningar. 

Problemet har länge varit att kunderna haft svårt att finansiera sina 

systemköp. 

 

Bilden nedan utgör en förenklad sammanfattning av 

bildskärmsmarknadens tillväxt inom de olika segmenten och bolagets 

positionering för varje område. (P:et i P-80 och P-8 står för Prexision.) 

 

Källa: DisplaySearch, Micronic Mydata 
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Sammanfattningsvis anser vi att affärsområdet maskritare har en bättre 

potential än vad bolaget indikerar såväl i sin guidning för 2014 samt sin 

långsiktiga målsättning för rörelsemarginalen (se förra avsnittet). 

 

Unik teknik även inom SMT 

Även nya produkter inom SMT är en del av den nya produktlivsstrategin. 

Lanseringen av pick and place-maskinen MY200 som startade i höstas har 

gått enligt plan och försäljningen av maskinen kan nu rullas ut. Maskinen 

har en kapacitet som klarar tusentals byten och påfyllningar i timmen i 

batchstorlek 1, vilket få konkurrenter kan matcha. Bolagets fokus är lågmix-

segmentet där montering sker med låga volymer och många byten. Det kan 

röra sig om till exempel produkter inom rymd eller flygteknik, vars 

montering kräver maskiner som kan byta mellan många olika komponenter 

My200 har dock en snabbhet som blir intressant även för mellanmix-

segmentet där bolaget ännu inte tagit sig in. Bolaget har angett 

fordonssektorn som intressant. Om detta stämmer dröjer det kanske inte 

länge till innan My200 återfinns hos fordonstillverkare. Denna tro förstärks 

av VD Lena Olvings kontakter i bilindustrin. Andra potentiella sektorer 

inom mellanmix-segmentet som skulle kunna adresseras är 

datortillverkning, telekom och medicin.  

 

En antydan om att produktutvecklingen inom SMT håller samma höga 

klass som inom PG ges vid studier av den tidigare utvecklade maskinen 

MY500. Denna jet printer löser många problem då den klarar av flera saker 

som annan teknik inte kan. Bland annat är MY500 ensam om att behärska 

böjda kretskort, fördjupningar i kretskorten, olika höjder, samt 

komponenter med ben. Allt detta tillsammans med ett högt antal skott av 

lodpasta i timmen. MY500 borde därför vara högintressant på marknaden, 

men även här går teknikskiftet segt med en lång kvalificeringsprocess. 

 

Utdelningspolicy och kapitalstruktur 

Bolaget har föreslagit en extrautdelning på 2,5 kronor per aktie, 

motsvarande en direktavkastning idag på 14 procent.  Utdelningen är 

villkorad av att Bolagsverket beviljar bolagets ansökan om minskning av 

reservfonden, vilket dock är en ren formalitet. Utdelningen beräknas 

avskiljas i slutet på juli. (Bolaget återkommer med exakt datum.) 

 

Efter denna extrautdelning på snudd på en kvarts miljard bör bolaget enligt 

Redeyes prognoser ha minst lika mycket kvar i kassan. Denna kassa 

kommer dessutom att fyllas på under året och beräknas uppgå till 361 

MSEK vid årets slut. Det finns följaktligen utrymme för vidare utdelning 

eller förvärv för att komma åt nya marknader alternativt ny teknik. 

Ledningen utesluter inget av dessa alternativ och vi tror på en kombination. 

Förvärvstankar bör onekligen uppta en del av VD Lena Olvings tid om 

bolaget menar allvar med sitt aggressiva tillväxtmål. Målsättningen på 2 

miljarder i omsättning inom 3-7 år kräver en CAGR (genomsnittlig årlig 

Nya MY200 blir 

intressant för flera nya 

segment 

Unik teknik finns även 

inom SMT och inte bara 

för PG 

Fortsatt stor kassa efter 

jätteutdelningen. 
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tillväxt) på mellan 11 och 26 procent per år. Detta är betydligt snabbare än 

någon av bolagets två marknader växer. 

 

Micronic blir Mycronic 

För att understryka att integrationen av Micronic och Mydata har avslutats 

med framgång och för att stärka bolagets varumärke globalt sett föreslår 

bolaget till bolagsstämman att bolaget byter namn till Mycronic. Två olika 

namn inbjuder enligt bolaget till separation medan ett enhetligt namn 

underlättar intern enighet inom bolaget. Namnbytet kommer att 

genomföras successivt, med början i Sverige. 

 

Prognosförändringar 

Vi har reviderat upp våra försäljningsprognoser för 2014 med totalt 10 

procent, vilket i huvudsak beror på de tre maskritarordrarna som inkommit 

under mars och april. Vi har även räknat med att återhämtningen inom 

SMT börjar under andra halvåret. Anledningen till att omsättningstillväxten 

antas bli 0 procent mellan år 2014 och 2015 är att återhämtningen i SMT 

helt väntas neutraliseras av en tillbakagång på PG-sidan. Detta har dock 

inte att göra med att 2015 blir ett dåligt PG-år. Istället baseras estimaten på 

att PG-området under 2014 spås göra sitt näst starkaste år sedan 2006. 

Detta beror förstås på de fyra ordrar som redan ligger i pipeline och den 

väntade Prexision-ordern. Vi tror att ett system av modellen Prexision i 

princip är färdigbyggt och därför kan och kommer levereras detta år. 

 

EBIT-prognosen för 2014 revideras upp med 35 procent med anledning av 

maskritarordrarna. Detta kan tyckas mycket, men det är en naturlig följd av 

de mycket fina bruttomarginalerna på maskritarsystemen tillsammans med 

bolagets nya lägre kostnadsnivåer. (Vi har dock i våra prognoser tagit höjd 

för ökade kostnader.) Samma sak gäller för 2015, men då är det främst 

ytmonteringsmarknadens återhämtning som driver EBIT. Vi väntar oss 

också att EBIT-förbättringen slår igenom nästan fullt ut på EPS.  

 

Förändring estimat
(SEKm) 2014E 2015E

Ytmontering Gamla 643 683

Nya 668 722

% förändring 4% 6%

Mönsterritare Gamla 566 602

Nya 666 611

% förändring 18% 1%

Omsättning Gamla 1208 1285

Nya 1333 1332

% förändring 10% 4%

EBIT Gamla 135 159

Nya 182 194

% förändring 35% 22%

Resultat före skatt Gamla 139 161

Nya 185 196

% förändring 33% 22%

Vinst per aktie Gamla 1,06 1,24

Nya 1,4 1,5

% förändring 32% 21%

Källa: Redeye Research
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Värdering 

I vår värdering av Micronic Mydata har vi primärt använt oss av 

diskonterad kassaflödesvärdering (DCF). 

 

DCF-värdering 

Vi har använt en diskonteringsränta (WACC) om 12 procent, med en 

riskpremie som reflekterar den småbolagsrabatt som vi anser att aktien bör 

handlas med. För perioden 2015-2017E räknar vi med en genomsnittlig 

tillväxt om 5,4 procent samtidigt som rörelsemarginalen antas förbättras 

från låga nivåer till drygt 13 procent. Under perioden 2018-2022 har vi 

räknat med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 7,4 procent och en 

genomsnittlig rörelsemarginal om 10 procent. Vi har vidare använt en 

skattesats om 25 procent för samtliga år. Bolaget har förvisso förlustavdrag 

i de svenska dotterbolagen, men drabbas å andra sidan hårt av den höga 

japanska bolagsskatten. Terminal tillväxt antas uppgå till 2 procent. 

 

Vår DCF-värdering indikerar då ett motiverat värde om 18 SEK per 

aktie. Bolagets väntade extrautdelning och den därefter fortsatt stora kassa 

begränsar dock nedsidan i aktien.  

 

 

 

Multipelvärdering 

Micronic Mydata värderas på 2014 års vinstestimat till EV/EBIT-multipeln 

8, vilken väntas sjunka något under kommande år. Med vår 

prognostiserade ROIC så innebär EV/EBIT 8 en förväntad vinsttillväxt som 

överstiger de båda branschernas tillväxt något. Alla gamla 

bildskärmssystem som förr eller senare måste bytas ut eller de ökande 

prestandakraven på skärmarna kan dock driva bolagets tillväxt. Även LDI-

försäljningen om och när den väl tar fart, samt nya segment inom SMT kan 

motivera högre multipler. Kassan och den väntade extrautdelningen på 2,5 

kronor per aktie begränsar samtidigt nedsidan. 

 

 

DCF-värdering Per aktie Totalt

Tillgångar 5 487

räntebärande skuld 0

DCF 2014-2017 4,0 395

DCF 2018-2022 2,9 283

DCF 2023 5,6 549

Noplat at 2023 163

DCF-värde 18,1 1768

Källa: Redeye Research, Micronic Mydata        

WACC 12% har använts… 

 

… vilket ger ett DCF-värde 

om 18 SEK/aktie 
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Investeringssammanfattning 

Micronic Mydata är ett högteknologiskt företag vars systemlösningar ligger 

bakom många av de konsumentelektronikprodukter som vi använder 

dagligen, såsom smartphones, surfplattor, datorer och TV. Bolaget 

utvecklar laserbaserade maskritare för bildskärmar som används vid 

tillverkning av i princip alla världens platta bildskärmar. Micronic Mydata 

utvecklar även avancerad ytmonteringsutrustning för elektronikproduktion. 

Bolaget har två affärsområden: Ytmontering (SMT), som under 2013 

svarade för 53 procent av de totala intäkterna, och Mönsterritare (PG) som 

stod för 47 procent. 

 

Mindre volatilt för Mönsterritare 

Historiskt sett har Micronic Mydatas försäljning och lönsamhet varit 

mycket volatil på grund av den oförutsägbara försäljningen av maskritare, 

där varje sålt system inneburit intäkter om 50-200 MSEK i ett enskilt 

kvartal med en rörelsemarginal kring 20-40 procent. I de kvartal då inget 

system sålts har verksamheten istället visat förluster. Affärsområdets 

installerade kundbas är dock tillräckligt stor nu för att den underliggande 

verksamheten ska kunna visa lönsamhet, även när affärsområdet inte 

lyckas sälja en enda maskritare. Det beror på affärsområdets 

eftermarknadsförsäljning som vi uppskattar uppgår till 300-350 MSEK per 

år och som bidrar till att minska volatiliteten i intjäningen.  

 

Ytmontering ger stabilitet 

Under 2009 förvärvades Mydata och bolaget tillfördes därmed ett nytt 

affärsområde, Ytmontering, inom vilket bolaget har en marknadsledande 

position inom högmixsegmentet. Mydata har visat sig vara ett 

framgångsrikt förvärv då den verksamheten visat en stark tillväxt och har 

bidragit till att jämna ut affärsområdet Mönsterritares volatila 

resultatutveckling genom en stabil intäktsmodell. Vår uppfattning är att 

Micronic Mydata kommer att fokusera på ökad försäljningstillväxt för 

Ytmontering, framför ytterligare förbättringar av rörelsemarginalen som 

2013 uppgick till 2,8 procent. Marknaden för ytmonteringsutrustningar 

följer halvledarmarknaden som beräknas växa med 5 procent per år till och 

med år 2018. Försäljningen av smartphones och surfplattor driver denna 

marknad. Vi räknar med att affärsområdet visar en genomsnittlig tillväxt 

om några procent utöver detta under kommande år, eftersom marknaden 

varit nedtryckt under en längre tid. Bolaget väntas få en bra hävstång när 

marknaden återvänder tack vare de marknadsandelar man tagit under 

marknadens nedgång samt den nya MY200-maskinen som kan attrahera 

nya kunder. EBIT-marginalen förväntas öka successivt under kommande 

år. 
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LDI fortfarande på is 

Micronic Mydata har tidigare investerat drygt 570 MSEK i att ta fram en ny 

produktserie, LDI 5s, som ska etablera bolaget som leverantör av 

produktionsutrustning för substrat. LDI lanserades i slutet av 2011 och två 

system utvärderas för närvarande hos kunder, varav Intel är en av dem. 

Totalmarknaden för LDI bedöms uppgå till 100-150 MUSD årligen och 

Micronic Mydata har som ambition att ta en marknadsandel om minst 20 

procent. Om det blir ett positivt utfall bedömer vi att det kan gå fort för 

Micronic Mydata att sälja 5 till 10 system per år. Enligt våra beräkningar 

behöver dock bolaget sälja minst 10 system per år för att produkten ska 

vara lönsam. Utvecklingstakten på LDI har emellertid dragits ned på grund 

av svagare efterfrågan än förväntat, vilket troligtvis är kopplad till osäkra 

konjunkturutsikter. LDI-tekniken är fortfarande oöverträffad men 

kunderna är ännu inte beredda att göra skiftet. 

 

Solid intäktsbas 

Vi anser att Micronic Mydata numera har en mycket solid intäktsbas där 

stommen utgörs av en eftermarknadsförsäljning som uppgår till drygt 600 

MSEK per år och på det en stabil systemförsäljning inom Ytmontering som 

genererar ytterligare några hundra miljoner årligen. 

 

 

Källa: Redeye Research, Micronic Mydata 

 

Ovanpå den solida intäktsbasen kommer de fortsatt volatila intäkterna från 

maskritarförsäljningen att tillföra en ytterligare dimension, men 

försäljningen av systemen bedöms förbli oförutsägbar. I snitt räknar vi med 

en försäljning om 2 system per år. Micronic Mydatas framtida intjäning 

kommer dock inte stå och falla med hur försäljningen av maskritarna går då 

den intäkten bedöms utgöra en allt mindre andel av den totala 

omsättningen. Lanseringen av LDI 5s kan om några år addera ytterligare till 

den solida intäktsbasen med omkring 200 MSEK, förutsatt att 10-15 system 

säljs per år, men utsikterna för detta scenario är osäkra. 
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Detaljerade estimat 

 

 

 

Micronic Mydata

SEKm Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013 Q1'14 Q2'14E Q3'14E Q4'14E 2014E 2015E

Försäljning 226,3 226,3 219,9 324,5 997,0 242,4 234,7 387,7 468,0 1332,8 1332,5

   varav Ytmontering 147,8 144,4 138,2 187,3 617,7 166,4 147,3 147,9 206,0 667,6 722,0

   varav Mönsterritare 78,5 81,9 81,7 137,3 379,4 76,0 88,0 239,9 262,0 665,9 610,5

Kostnad sålda varor -131,2 -126,7 -119,8 -173,0 -550,7 -137,2 -129,3 -184,7 -226,0 -677,2 -676,5

Bruttoresultat 95,1 99,6 100,1 151,5 446,3 105,2 105,4 203,0 242,0 655,6 656,0

Forskning och Utveckling -48,3 -51,5 -35,3 -48,3 -183,4 -39,0 -49,0 -43,0 -48,0 -179,0 -190,5

Försäljningskostnader -34,2 -35,2 -33,7 -45,8 -148,9 -40,3 -61,0 -46,0 -58,0 -205,3 -168,0

Administrationskostnader -17,5 -21,2 -19,3 -21,0 -79,0 -18,1 -21,0 -19,0 -21,0 -79,1 -84,0

Övriga rörelseintäkter/kostnader -6,0 0,7 -3,2 5,8 -2,7 -4,8 -0,5 -3,0 -2,0 -10,3 -20,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBIT -10,9 -7,6 8,6 42,2 32,3 3,0 -26,1 92,0 113,0 181,9 193,5

   varav Ytmontering -3,6 -5,0 9,1 17,0 17,5 12,9 1,0 8,0 23,0 44,9 58,0

   varav Mönsterritare -5,7 -1,0 1,2 26,7 21,2 -8,4 -23,0 87,0 94,0 149,6 157,0

Finansnetto 0,6 0,8 0,7 1,4 3,6 0,5 1,0 1,0 1,0 3,5 2,9

Resultat före skatt -10,3 -6,8 9,3 43,6 35,9 3,5 -25,1 93,0 114,0 185,4 196,4

Skatt 0,0 -3,0 -9,7 -9,5 -22,2 -2,7 6,3 -23,2 -28,5 -48,2 -51,0

Nettoresultat -10,3 -9,8 -0,3 34,1 13,7 0,8 -18,8 69,7 85,5 137,2 145,4

VPA, SEK -0,11 -0,10 0,00 0,35 0,14 0,01 -0,19 0,71 0,87 1,40 1,48

VPA tillväxt 24% -49% -100% -73% -131% -108% 92% -20605% 151% 904% 6%

Försäljningstillväxt y/y -18% -18% -16% -29% -22% 0% -5% 68% 38% 26% 0%

   varav Ytmontering -27% -24% -22% -10% -21% 13% 2% 7% 10% 8% 8%

   varav Mönsterritare -15% -27% -18% -50% -34% -3% 7% 194% 91% 75% -8%

Bruttomarginal 42,0% 44,0% 45,5% 46,7% 44,8% 43,4% 44,9% 52,3% 51,7% 49,2% 49,2%

   varav Ytmontering 38,4% 41,0% 43,1% 42,7% 41,4% 43,4% 42,1% 41,9% 42,7% 42,6% 42,0%

   varav Mönsterritare 48,8% 49,3% 49,7% 52,1% 50,3% 43,3% 50,0% 58,8% 58,8% 55,9% 57,8%

EBIT marginal -4,8% -3,4% 3,9% 13,0% 3,2% 1,2% -11,1% 23,7% 24,1% 13,6% 14,5%

   varav Ytmontering -2,4% -3,5% 6,6% 9,1% 2,8% 7,8% 0,7% 5,4% 11,2% 6,7% 8,0%

   varav Mönsterritare -7,3% -1,2% 1,5% 19,4% 5,6% -11,1% -26,1% 36,3% 35,9% 22,5% 25,7%

Nettoskuld -568 -528 -517 -488 -488 -482 -361 -361 -361 -361 -489

Utdelning (SEK/aktie) 0,0 0,4 0,5

Direktavkastning 0,0% 3,3% 4,1%

Källa: Redeye Research, Micronic Mydata
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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: 

Här kommenterar vi manuellt förändringarna av värderingsnycklarna. Max 

3 rader 
Ledning 5,0p

 

Lena Olving (VD) har bara varit på sin position under en kortare period 
och således blir det svårt att gradera ledningen. VDn har dock mycket 
relevant erfarenhet inom produktutveckling och affärer i Asien samt 
organisation och styrning generellt. Andra delar av ledningen och 
styrelsen är också bra. Beroende hur ledningen levererar framöver 
kommer vi justera upp eller ned denna parameter. 

Ägarskap 7,5p 

 

Bolaget har en stark huvudägare som även företräds i styrelsen (SO). 
Vidare finns det ett antal andra institutioner på ägarlistan. Vi skulle 
gärna se att fler i styrelsen hade ett betydande ägande i bolaget och vi 
skulle gärna se att ledningen ökade sitt innehav till ett signifikant sådant. 

Tillväxtutsikter 5,5p 

 

Den återkommande delen utav rörelsen taktar på stabilt. Vad gäller 
nyförsäljningen inom de båda områdena PG & SMT går det dock trögare. 
Båda affärerna är konjunkturkänsliga och kunderna verkar föredra att 
uppgradera sina system framför att köpa nya vilket påverkar. 
Kapacitetsutnyttjandet är dock högt. 

Lönsamhet 4,5p 

 

Bolaget har historiskt haft svårt att nå svarta siffror med enbart den 
underliggande affären. Ihop med avsaknaden av systemförsäljning har 
detta gjort att lönsamheten varit dålig. 

Finansiell styrka 7,5p 

 

Micronic visar visserligen ostabilt resultat men bolaget har cirka 0,25 
mdr sek i kassan efter utdelningen på 0,25 mdr sek vilket visar på en god 
finansiell stabilitet. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 1 354 997 1 333 1 332 1 439 
Summa rörelsekostnader -1 323 -942 -1 137 -1 111 -1 230 

EBITDA 31 55 196 222 209 

      

Avskrivningar materiella tillg -27 -10 -8 -13 -11 

Avskrivningar immateriella tillg. -26 -12 -6 -15 -18 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT -21 32 182 194 180 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto 7 4 4 3 3 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -15 36 185 196 183 

      

Skatt -29 -22 -48 -51 -46 

Net earnings -44 14 137 145 137 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 1 354 997 1 333 1 332 1 439 

Sum rörelsekost. -1 323 -942 -1 137 -1 111 -1 230 
Avskrivningar -53 -22 -14 -28 -29 

EBIT -21 32 182 194 180 

Skatt på EBIT 5 -7 -47 -50 -45 

NOPLAT -17 25 135 143 135 

Avskrivningar 53 22 14 28 29 
Bruttokassaflöde 36 47 149 171 164 

Föränd. i rörelsekap -9 -88 8 14 -28 

Investeringar 60 -28 -15 -23 -42 

      
Fritt kassaflöde 87 -69 141 161 95 

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Soliditet 79% 83% 77% 81% 81% 

Skuldsättningsgrad 0% 0% 1% 0% 0% 

Nettoskuld -579 -487 -348 -650 -673 
Sysselsatt kapital 590 679 672 654 694 

Kapit. oms. hastighet 0,9 0,7 1,0 0,8 0,9 
 
Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Försäljningstillväxt 13% -26% 34% 0% 8% 

VPA-tillväxt (just) -51% -131% 904% 6% -6% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

ROE -4% 1% 13% 13% 10% 
ROCE -1% 3% 17% 17% 14% 

ROIC -2% 4% 20% 21% 21% 

EBITDA-marginal 2% 5% 15% 17% 15% 

EBIT-marginal -2% 3% 14% 15% 13% 

Netto-marginal -3% 1% 10% 11% 10% 
 
Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

VPA -0,45 0,14 1,40 1,48 1,40 

VPA just -0,45 0,14 1,40 1,48 1,40 

Utdelning 0,00 2,50 0,40 0,50 0,70 
Nettoskuld -5,91 -4,97 -3,56 -6,64 -6,87 

Antal aktier 97,92 97,92 97,92 97,92 97,92 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Enterprise Value -578,8 879,0 1 453,3 1 151,3 1 128,6 

P/E 0,0 99,9 13,1 12,4 13,1 

P/S 0,0 1,4 1,4 1,4 1,3 
EV/S -0,4 0,9 1,1 0,9 0,8 

EV/EBITDA -18,4 16,1 7,4 5,2 5,4 

EV/EBIT 27,1 27,2 8,0 6,0 6,3 

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

Aktiestruktur % Röster Kapital 

Bure Equity 38,0 % 38,0 % 

SHB fonder 7,8 % 7,8 % 
Nordea fonder 4,3 % 4,3 % 

DNB fonder (Sverige) 3,1 % 3,1 % 

Skandia fonder 2,8 % 2,8 % 

Catella fonder 2,5 % 2,5 % 

DFA fonder (USA) 2,2 % 2,2 % 
Avanza Penision 2,0 % 2,0 % 

Länsförsäkringar fondförvaltning 1,9 % 1,9 % 

Fjärde AP-fonden 1,8 % 1,8 % 
 
Aktien   

Reuterskod  MICR.ST 

Lista  Small cap 
Kurs, SEK  18,4 

Antal aktier, milj  97,9 

Börsvärde, MSEK  1801,7 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Lena Olving 

CFO  Per Ekstedt 

IR  Anna Ulinder 

Ordf  Patrik Tigerschiöld 
   

Nästkommande rapportdatum   

Q2 report  July 15, 2014 

Q3 report  October 28, 2014 
   

   

   

Analytiker  Redeye AB 

Viktor Westman  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
viktor.westman@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

   

   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 6,0 % NPV FCF (2013-2015) 334 
Betavärde 1,5 NPV FCF (2016-2022) 398 

Riskfri ränta 3,0 % NPV FCF (2023-) 549 

Räntepremie 0,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 487 

WACC 12,0 % Räntebärande skulder 0 
  Motiverat värde MSEK 1767 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 7,5 % Motiverat värde per aktie, SEK 18,0 

EBIT-marginal 10,1 % Börskurs, SEK 18,4 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  581 487 361 650 673 
Kundfordringar 219 260 284 271 292 

Lager 329 324 339 338 366 

Andra fordringar 59 49 62 62 69 

Summa omsättn. 1188 1119 1046 1322 1400 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 40 34 43 47 56 

Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 

Goodwill 64 64 64 64 64 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 54 68 60 51 56 

Övr. anlägg. tillg. 29 27 27 27 27 

Summa anlägg. 188 193 195 190 203 

Uppsk. skatteford. 96 88 88 88 88 
      

Summa tillgångar 1472 1401 1329 1600 1691 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 77 64 81 81 88 

Kortfristiga skulder 0 0 12 0 0 

Övriga kortfristiga skulder 204 155 198 198 219 

Summa kort. skuld 282 219 292 279 306 

Räntebr. skulder 2 0 0 0 0 
L. icke ränteb.skulder 7 6 6 6 6 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 291 225 298 285 312 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 12 11 11 11 11 

Eget kapital 1168 1165 1020 1304 1367 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 1168 1165 1020 1304 1367 

      

Summa skulder och E. Kap. 1472 1401 1329 1600 1691 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån 12,2 % Omsättning -0,8 % 

3 mån 38,9 % Rörelseresultat, just n/a 

12 mån 36,3 % V/A, just n/a 

Årets Början 48,4 % EK -6,6 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Produktområden  Geografiska områden 

 

 

  

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

 

Viktor Westman äger aktier i bolaget: Nej 

 

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 
ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Micronic Mydata är ett högteknologiskt företag som utvecklar och 

tillverkar laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker 

samt avancerad ytmonteringsutrustning för elektronikproduktion. 

Bolaget grundades av Gerhard Westerberg. I dess nuvarande form har 
bolaget funnits sedan 1989 och hette ursprungligen Micronic Laser 

Systems men bytte sedermera bolagsnamn till Micronic Mydata efter 

förvärvet av Mydata 2009. Micronic Mydata har idag 560 medarbetare. 

Bolaget har sitt huvudkontor i Täby, Stockholm och har dotterbolag i 

tio länder. 
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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. 


