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Islossning – stora saker väntar 
 

 Försäljning och rörelseresultat uppgick till 46,9 

respektive 4,9 MSEK, jämfört med vår prognos om 35 

respektive 2,3 MSEK, efter oväntat snabb TCAPS-

utrullning. 

 

 Invisio har kommunicerat att bolaget behöver sälja för 

cirka 115-125 MSEK för att nå break even. Nu har 

bolaget en orderstock och försäljning på totalt 188 

MSEK för 2014, vilket betyder att bolaget med all 

sannolikhet kommer att göra sitt första vinst-år 

någonsin i år, och det med råge. 

 

 Vi kan inte annat än lyfta på hatten och revidera upp 

estimat och rating efter sommarens urladdning inom 

orderläget. Det nya DCF-värdet blir 14 SEK per aktie, 

jämfört med marknadsvärderingen på 12,7. 

8,0 poäng 6,0 poäng 7,0 poäng 2,5 poäng 5,0 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 12,7 

Antal aktier (milj) 42,2 

Börsvärde (MSEK) 536 

Nettoskuld (MSEK) -1 

Free float (%) 30 % 

Dagl oms. (’000) 27 

  
Analytiker:  
Viktor Westman  
viktor.westman@redeye.se  

  
Philip Skogby  
philip.skogby@redeye.se  

 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning, MSEK 43 85 211 251 318 
Tillväxt 4% 98% 148% 19% 27% 

EBITDA -20 -4 38 57 89 
EBITDA-marginal Neg Neg 18% 23% 28% 

EBIT -26 -10 34 51 82 
EBIT-marginal Neg Neg 16% 20% 26% 

Resultat före skatt -29 -13 29 46 77 
Nettoresultat -29 -10 29 46 77 
Nettomarginal Neg Neg 14% 18% 24% 
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2012  2013  2014E  2015E  2016E  

P/E Neg Neg 18,3 11,7 7,0 
EV/S 4,7 3,3 2,6 2,0 1,3 
EV/EBITDA Neg Neg 14,5 8,8 4,8 

 

 

 

 

2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 
VPA -0,77 -0,26 0,69 1,08 1,82 
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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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Vinst på rullande 12 månader 

I vår förra analys ”Invisio: nära genombrott” antog vi att ett genombrott var 

nära förestående, vilket nu också är precis vad som skett, och det med 

besked. Invisios rapport kom in över förväntan på samtliga linjer. Bolaget 

rapporterar för årets andra kvartal en omsättning på 46,9 MSEK, jämfört 

med vår prognos på 35 MSEK, vilket innebär en tillväxt på imponerande 

379 procent. Rörelseresultatet på 4,9 MSEK blev ungefär dubbelt så starkt 

som vår prognos. Skillnaden mellan utfallen och estimaten beror på att vi 

underskattade bolagets leveranskapacitet och hade räknat med lite längre 

ledtider i början av upprampningen av leveranserna till den amerikanska 

armén. Vad vi har förstått från bolaget är dock att utrullningen förflyter 

snabbt och problemfritt.  

  

 

 

Bruttomarginalen uppgick till 43 procent, att jämföra med vår prognos på 

42 procent. Bruttomarginalen fluktuerar något beroende på hur andelen 

direktförsäljning samt produktmix utfaller, och bör därför inte övertolkas 

på kvartalsbasis. 

 

Kostnadsnivån steg till 14,2 MSEK, vilket var något över bolagets löfte om 

att nuvarande nivåer kan bibehållas. Ökningen beror, enligt bolaget, främst 

på rekrytering av tre nya anställda, vilka skall sysselsättas inom både 

forskning och försäljning. Bolaget kommunicerar dock inte någon ny 

guidning om kostnadsnivåerna framöver. Vår bedömning är dock att 

kostnadsnivån kommer att öka något jämfört med nuvarande nivå. 

 

Vändning till lönsamhet på rullande 12 månader ger ny rating 

Siffrorna på nästa sida, över omsättning och rörelsemarginal på rullande 12 

månadersbasis talar sitt tydliga språk och visar bolagets starka trend uppåt 

mot lönsamhet. Från tabellen kan noteras att bolaget från och med andra 

kvartalet gör vinst på rullande 12 månadersbasis, vilket ligger till grund för 

upprevideringen av vår rating för bolaget. 

 

 

Förväntat vs. utfall

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

Försäljning 12,4 35,0 46,9 34%

EBITDA -4,9 3,5 6,1 2,6

EBIT -6,4 2,3 4,9 2,6

PTP -6,8 1,0 4,2 3,2

VPA, SEK -0,16 0,02 0,10 0,1

Försäljningstillväxt 4% 183% 279%

Bruttomarginal 45% 42% 43%

EBIT marginal -52% 6% 10%

Källa: Redeye Research

Invisio kom med en stark 

rapport som bevisar att 

bolaget har fått sitt 

genombrott 

  

Högre kostnader till följd 

av nyanställningar 

  

Bolaget vänder till vinst 

på rullande 12 månader, 

vilket vi belönar med 

högre rating 
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Utveckling försäljning och EBIT 

 

Källa: Redeye Research 

 

Urstark orderingång inom TCAPS bäddar för lönsamt 2014 

Invisio har under kvartalet tagit tre ordrar. De tre ordrarna har, 

tillsammans med ordrar under juli och augusti, gjort att den totala 

orderingången och försäljningen hittills för 2014 rusat upp till 188 MSEK. 

 

Början till det stora genombrottet skedde under fjärde kvartalet 2013 då en 

första order på 40 MSEK erhölls från den amerikanska arméns TCAPS-

program (Tactical Communication and Protection Systems). Under årets 

första kvartal erhölls den första uppföljningsordern på 20 MSEK. 

Ytterligare en uppföljningsorder på 20 MSEK inkom under det andra 

kvartalet och i juli erhölls en tredje uppföljningsorder på hela 41,6 MSEK.  

 

Beställningstakten från TCAPS är imponerande och visar att det 

amerikanska försvaret tagit Invisios produkter till sitt hjärta. En bekräftas 

av TCAPS assisterande produktionschef Major Mia P. Bruner som säger att 

det finns en lista på vilka brigader som ska få TCAPS och när, beroende på 

när dessa enheter ska utstationeras1. Enligt denna lista så ska fyra brigader 

få TCAPS årligen, vilket vi bedömer motsvarar beställningar om cirka 80 

MSEK. Invisio vill dock inte själva kommentera några förväntningar när det 

gäller utrullningstakten för TCAPS.  Bruner kommenterade också att man 

vill få ut TCAPS till soldaterna så snabbt som möjligt nu när det finns en 

lösning (dvs Invisios produkter) som har bevisat sig fungera. Invisios 

produkter är de första som möjliggör ett effektivt skydd mot hörselskador 

samtidigt som de inte begränsar användarens omgivningsuppfattning. 

                                                           
1Bastogne Soldiers get new hearing protection, artikel från den Amerikanska arméns officiella 

hemsida, 
http://www.army.mil/article/120710/Bastogne_Soldiers_get_new_hearing_protection/ 
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Hörselskador hos soldater är vanligt förekommande och ett allvarligt 

problem som kostar det amerikanska försvaret stora belopp, (se sida 7 för 

ett utförligare resonemang kring detta). Vi bedömer att de betydande 

kostnaderna för hörselskador spelar en stor roll när det gäller benägenheten 

att rulla ut TCAPs på bred front i den amerikanska armén.  

 

Flera möjligheter tack vare orders från 3 andra länder 

Utöver beställningar från den amerikanska armén har Inviso under andra 

kvartalet erhållit en order på 21 MSEK från ett NATO-land. Det rör sig 

enligt bolaget om en beställning avsedd för specialstyrkor. Orderns storlek 

vittnar om att det är ett av de större NATO-länderna. Vi ser, precis som 

bolaget, detta som mycket positivt och ytterligare ett kvitto på Invisios 

starka position med den amerikanska armén som referenskund.  

 

I maj i år lade ett nordiskt land en order på 7 MSEK för headset, 

kontrollenheter och tillbehör. Även denna order har lett till en 

uppföljningsorder efter andra kvartalets utgång. Uppföljningsorderns 

storlek är 5,6 MSEK. Vi bedömer att det rör sig om beställningar avsedda 

för specialstyrkor. 

 

Slutligen så har det kanadensiska försvaret lagt en uppföljningsorder om 1,6 

MSEK efter periodens utgång. Ordern är liten sett till beloppet, men 

trenden med uppföljningsorders kan på lite sikt vara intressant. 

Anledningen är att denna trend kan ge en fingervisning om hur stora de 

efterföljande ersättningsbeställningarna är. Uppföljningsordern motsvarar i 

detta fall 20 procent av den initiala ordern. 

 

I kvartalsrapporten framhåller Invisios VD, Lars Højgård Hansen, att 

bolaget har ett ökat antal utestående offerter och flaggar för en fortsatt 

ökning av försäljningen. Vi delar bolagets optimism och bedömer att 

bolaget har goda möjligheter att erhålla ytterligare större ordrar från nya 

kunder, vilket tillsammans med fortsatt utrullning inom TCAPS och till 

andra befintliga kunder bäddar för en fortsatt stark utveckling. Eftersom 

det oftast (TCAPS undantaget) rör sig om långa upphandlingar och enskilda 

ordar finns det en betydande risk för stora slag i orderingången. I takt med 

att ytterligare länder och militärorganisationer blir kunder kommer dock 

andelen återkommande beställningar att öka och bidra till en jämnare 

orderingång.  

 

Sammanfattningsvis, så fortsätter Invisio sin positiva utveckling och 2014 

ser redan nu ut att bli ännu ett rekordår. Försäljning och orderingång från 

första halvåret indikerar redan en tresiffrig procentuell ökning i försäljning 

och ett positivt helårsresultat för första gången i bolagets historia. 

 

 

 

Stor order från ett större 

NATO-land 

Helårsvinst för första 

gången 

  



Invisio 

 

Bolaganalys 
6 

Förbättrat kassaflöde och amortering av lån 

Bolagets kassaflöde från den löpande rörelsen för perioden uppgick till 8,7 

MSEK jämfört med förra årets 1,7 MSEK. Amortering av lån och minskat 

utnyttjande av checkkredit gjorde dock att periodens kassaflöde totalt sett 

blev -2,2 MSEK. Att bolagets egna kapital sedan motsvarande period förra 

året stärks från -7 till 14 MSEK är positivt då balansräkningen tidigare varit 

lövtunn. Under 2013 löstes finansieringsfrågan med lån och nyemission. Vi 

ser inget akut behov av kapital under den närmaste tiden, nu när bolaget 

levererar, får orders med hög frekvens samt går mot en god lönsamhet 

framöver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stark löpande kassaflöde 

användes till att minska 
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Framtida försäljningspotential 

I detta avsnitt bevakar och kommenterar vi de kritiska faktorer som vi 

menar driver bolagets och marknadens utveckling. Vi rekommenderar 

läsaren att först läsa vårt helt omgjorda investment case (se sida 15), med 

anledning av vårens och sommarens frenetiska orderingång. 

 

Invisios försäljningspotential bestäms i närtid främst av två faktorer: 

Utrullningen av TCAPS samt de militära moderniseringsprogrammen inom 

NATO och övriga delar av världen. (Lite senare tillkommer 

ersättningsbeställningarna från de två första kategorierna.) Vi går här 

igenom det aktuella läget inom dessa två delar. 

 

TCAPS – utrullning till fyra brigader om året drivet av högre 

kostnader för hörselskador 

Vi bedömer att TCAPS-utrullningen drivs av hörselskadekostnader. De 

offentliga programmen för ersättning till krigsveteraner har under tidigare 

år tillhandahållit 360 000 hörapparater till hörselskadade veteraner. 

Kostnaderna för krigsveteranernas hörselskador har under ett par år 

dubblats. Dessa kostnader överstiger nu 2 miljarder USD och väntas enligt 

en rapport från the American Tinnutis Associaton uppgå till 2,3 miljarder 

USD år 20142.  

 

En viktig orsak till problemet med hörselskador är att soldaterna inte 

använder effektiva hörselskydd. Sedan lång tid tillbaka finns hörselkåpor 

som ger effektivt hörselskydd. Problemet med kåpor är att de blockerar allt 

ljud och därmed försämrar soldaternas omgivningsuppfattning (situational 

awareness). Kåpor kan användas på en skyttebana men i fält agerar många 

efter mottot hellre döv än död. Det finns förvisso hörselkåpor med inbyggda 

högtalare och elektronisk ljuddämpning. De senare ger dock inte tillräcklig 

omgivningsuppfattning. Vidare är kåpor klumpiga och blir mycket varma 

efter en kort tids användning. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att 

behovet av hörselskydd med bibehållen omgivningsuppfattning inte enbart 

gäller soldater i krigssituationer utan också under utbildning. 

 

Invisios in-ear headsets har en effektiv ljuddämpning samtidigt som de ger 

en full omgivningsuppfattning samt klar och tydlig kommunikation. För 

soldater i fält är Invisios produkter en gamechanger där de inte behöver 

välja mellan att skydda hörseln och uppfatta omgivningen. Det faktum att 

Invisios produkter är de första som på ett effektivt sätt kan förhindra risken 

för hörselskador tror vi är den viktigaste anledningen till att den 

amerikanska armén väljer att rulla ut TCAPS på bred front. I relation till 

                                                           
2 
http://www.ata.org/sites/ata.org/files/docs/FY2012_VeteransIBTinnitusExtraction.
pdf 

Hörselskadekostnaderna 

har mer än dubblerats 

under bara ett par år… 

…vilken är en följd av att 

soldaterna inte vill 

använda hörselkåpor, 

något som nu ändras med 

hjälp av Invisio 
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kostnaderna för hörapparater och ersättningar till hörselskadade soldater 

är en kommunikationslösning från Invisio en billig investering.  

 

Sedan hösten 2013 har Invisio erhållit ordrar från TCAPS på sammanlagt 

över 120 MSEK, varav dryga 80 MSEK i år. Baserat på orderstorleken och 

den information vi har hittat verkar den amerikanska armén beställa 

omkring 2000 enheter per brigad, till priset av 2000 dollar per styck, men 

då ingår i det beloppet även bland annat en smartphone, som inte tillverkas 

av Invisio. Brigaderna består av 3000-4000 man. Vi tror att det är rimligt 

att anta att det krävs ungefär en till en halv person inom logistik, underhåll 

etcetera per varje stridande befattning. De senare lär inte behöva TCAPS, 

men vi bedömer att de övriga 2000 stridande personerna gör det. Det här 

skulle sammanlagt leda till ett ordervärde om 26,4 MSEK per brigad, 

Invisios del skulle i så fall kunna uppskattas till 20 MSEK per brigad, vilket 

också matchar vad de senaste ordrarna uppgått till. Det totala ordervärdet 

för TCAPS för 2014 indikerar att TCAPS mål på utrullning till fyra brigader 

per år redan är nått för i år. Givet att utrullningstakten ligger på en liknande 

nivå under 2015 är det inte omöjligt att Invisio erhåller ytterligare en order i 

20-miljonersklassen mot slutet av året.  

 

Invisio har sedan lång tid tillbaka levererat utrustning till det amerikanska 

försvaret men tidigare har det rört sig om mindre volymer till 

specialförband. TCAPS är den första gången Invisios produkter säljs till 

reguljära trupper på bred front i USA. USA:s armé har omkring 500 000 

soldater. I sammanhanget kan det vara intressant att påpeka att US 

Marines, som ingår i den amerikanska flottan, består av ca 175 000 

soldater. Möjligheterna att även få leverera till US Marines bör stärkas 

väsentligt av framgångarna inom US Army. 

 

Stor potential i NATO-länder och ett 40-tal upphandlingar 

Eter att Invisio tidigare blivit certifierad NATO-leverantör och USA:s armé 

nu har fattat tycke för produkterna på allvar så finns det en stor potential i 

avtal med andra NATO-länder. Vi menar att denna potential kommer att 

realiseras successivt framöver. Det som är gott nog åt USA:s armé bör även 

duga åt andra NATO-länder. Vi tror därför inte att varje NATO-land 

kommer ha en egen, lika genomgående test och upphandlingsperiod som 

USA. Det är i ljuset av detta som NATO-ordern på 21 MSEK bör ses. 

 

Om vi antar att samtliga av Invisios omkring 10 befintliga kunder är Nato-

länder så finns det ändå ytterligare 18 NATO-länder som kan bli aktuella. 

Invisio deltar i runt 40 stycken militära upphandlingar. Dessa militära 

moderniseringsprogram kan aktualisera ordervärden på mellan 20 och 40 

MSEK, och marknaden för dessa sträcker sig således från 800 till 1 600 

MSEK. I dessa cirka 40 upphandlingarna finns förstås även många icke-

NATO-länder som det kan bli fråga om försäljning till.  Bland viktigare 

potentiella kunder utanför NATO kan Australien (där Invisio erhållit flera 

orders), Japan, Taiwan och Korea nämnas.  

Certifiering inom 

försäljning till NATO 

betyder stora möjligheter 

för Invisio, vars 

produkter kan bli 

standard hos flera NATO-

länder 
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Låg risk i utgången av patentet 
inom bone conduction 

Patenten för Invisios bone conduction-teknik gick ut i Europa och 

Singapore under 2013, samt kommer gå ut i USA under nästa vecka, den 19 

augusti 2014. Bone conduction-patenten används till bolagets 

käkbensmikrofon som utgör den unika delen i bolagets helhetserbjudande. 

Patentutgången möjliggör för konkurrenter att göra inträde på marknaden 

med ett identiskt helhetserbjudande, även om vi bedömer att denna entré 

kan ta tid. 

 

Bland konkurrenterna har vi i dagsläget, efter egna undersökningar och 

samtal med ledningen, inte uppfattat några särskilda rörelser mot ett 

helhetserbjudande á la Invisio, eller någon annan teknik heller för den 

delen. 

 

Anledningarna till att inträdesförsök kan ta tid är att produkterna inte sålts 

på marknaderna under speciellt lång tid, samt att försäljningen av 

produkterna ännu är förhållandevis låg, sett ur de större konkurrenternas 

perspektiv. Detta kan bero på att det rör sig om en ganska nischad 

marknad. Även de presumtiva konkurrenternas utveckling av tekniken och 

kalibrering av produkterna inför och under upphandlingsprocesserna 

kommer att ta tid. Invisio har däremot under lång tid gjort just detta, då 

bolaget sedan länge levererat till världens ledande elitstyrkor. Invisio har 

med sina kunskaper inom audiologi och långa erfarenheter av leveranser till 

militära styrkor alla möjligheter att under denna period både utveckla nya 

produkter samt vidareutveckla sitt befintliga erbjudande. Vi tror att detta är 

anledningarna till att bolaget inte är oroat över patentutgången. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invisios viktiga patent 

inom bone conduction går 

ut denna månad, vilket 

öppnar för 

konkurrenter…. 

…men ännu syns inga 

rörelser 

Bolaget har goda 

möjligheter att hålla 

undan från 

konkurrenterna även utan 

patentet 
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Prognoser och detaljerade estimat 

Vi lyfter ödmjukt på hatten och reviderar upp våra estimat efter den senaste 

tidens islossning inom orderingången för bolaget. Även om orderstocken 

för utgången av juli på 92 MSEK är stark så är det inledningsvis viktigt att 

komma ihåg samt höja ett varningens finger för att bolaget i dag inte har 

några återkommande intäkter att tala om. 

 

Våra prognoser bygger på att Invisio får orders från 4-5 brigader inom 

TCAPS per år under många år framöver, samtidigt som bolaget successivt 

tar fler och fler NATO-länder. Vi väntar oss därtill även att bolaget kommer 

ha en växande, återkommande orderingång från ersättningsorders i takt 

med att bolaget levererat fler och fler orders. Detta kommer leda till en 

stabilare tillväxt över tid där den återkommande intäktsnivån ökar. 

Samtidigt förväntar vi oss att orders från specialstyrkor fortsätter att rulla 

in, med en viss tillväxt.  Givet den kundstock bolaget har borde det på sikt 

räcka med löpande tilläggs- och ersättningsorders samt en till två 

medelstora orders och en större per år för att nå svarta siffror.  

 

Även om vi efter samtal med bolaget förstår det som att bruttomarginalen 

inte kommer att öka med tillväxten på grund av prispress, utan snarare 

ligga stabilt, så har bolaget en betydande skalbarhet i affärsmodellen. 

Anledningen är att de löpande kostnaderna i bolaget som kommer att öka 

något framöver inte kommer de att göra detta i takt med försäljningen, 

vilket skapar hävstång i lönsamheten. Tack vare detta tror vi att bolaget 

sannolikt kan nå en långsiktig rörelsemarginal på något över 20 procent. 

Vid en fortsatt positiv försäljningsutveckling bör detta kunna ske redan år 

2015. 

 

Estimat på kort sikt – 2014-2015E 

Vi räknar med drygt 211 MSEK i omsättning för 2014 och 251 MSEK för 

2015.  Orderbok och försäljning inklusive publicerade orders hittills i år, 

uppgår till 188 MSEK. Vi antar att bolaget kommer att få cirka 10 MSEK i 

mindre ersättning- och kompletteringsorders under hösten. Vi väntar oss 

därefter ytterligare en order, i storleken 10 MSEK. 

 

Bolaget menar själva att bruttomarginalen bör kunna uppgå till spannet 42-

48 procent och att övriga kostnader kan hållas omkring nivåerna bolaget 

taktar nu, cirka 45 MSEK. I våra prognoser räknar vi dock med en 

bruttomarginal om 42,5 procent och en kostnadsnivå om 51 MSEK för 

2014.  

 

 

 

Vi räknar med utrullning 

till 4-5 brigader under 

flera år framöver, nya 

avtal med NATO-länder, 

samt växande 

ersättningsbeställningar 

 

 

Konstant bruttomarginal 

men lägre andel fasta 

kostnader  

Vi tror att omsättningen 

blir 211 för år 2014 och 

251 för 2015 
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Våra antaganden resulterar i ett rörelseresultat för 2014 på 34 MSEK och 51 

MSEK för 2015. Att vinsten blir så pass stor 2015 är en reflektion av 

bolagets skalbara affärsmodell som kickar in då break even nås efter 

intäkter om cirka 115-125 MSEK, vilket bolaget kommer att överskrida med 

råge. 

 

Se nedanstående tabell för hur vi har ändrat våra estimat: 

 

 

 

Att prognostisera försäljningens fördelning mellan kvartalen är förknippat 

med stor osäkerhet beroende på det oregelbundna mönstret över hur 

ordrarna trillar in. Enligt Invisio är kraven från kunderna dessutom väldigt 

olika och oförutsägbara samt innefattar ibland leveranser av hela partiet på 

en gång och i andra fall små upprepade serieleveranser. Ledtiderna kan 

även skilja för de olika delarna i erbjudandet, beroende på om det är box, 

headset alternativt kablar som ska levereras eller samtliga av dessa. Inför 

nästa kvartal väntar vi oss intäkter på 55 MSEK och EBIT på 9 MSEK. 

 

Se nedan för våra prognoser: 

 

 

Källa: Redeye Research 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Förändring estimat

(SEKm) 2014E 2015E 2016E

Försäljning Gamla 144 191 229

Nya 211 251 318

% förändring 147% 131% 139%

EBIT Gamla 10 22 39

Nya 34 51 82

% förändring 340% 232% 211%

Resultat före skatt Gamla 5 17 33

Nya 29 46 77

% förändring 585% 269% 233%

Vinst per aktie Gamla 0,12 0,4 0,79

Nya 0,69 1,08 1,82

% förändring 577% 271% 230%

Källa: Redeye Research

Rörelseresultatet bedöms 

bli 21,4 och 51,3 MSEK för 

2014 och 2015 

Försäljning och resultat 2012 - 2016E

(SEKm) 2012 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013 Q1'14 Q2'14E Q3'14E Q4'14E 2014E 2015E 2016E

FÖRSÄLJNING 43,0 27,0 12,4 21,1 24,8 85,3 44,1 46,9 55,0 65,3 211,2 250,5 318,0

0

EBITDA -20,6 3,0 -4,9 0,4 -3,8 -5,3 6,5 6,1 10,3 14,7 37,6 56,0 87,1

EBIT -25,8 6,5 4,9 9,1 13,5 34,0 6,5 4,9 9,1 13,5 34,0 51,0 82,1

Resultat -29,5 0,9 -6,8 -1,6 -3,0 -10,5 5,1 4,2 7,8 12,2 29,2 45,8 76,9

VPA, SEK -0,77 0,02 -0,17 -0,04 -0,07 -0,26 0,12 0,10 0,19 0,29 0,69 1,08 1,82

Försäljningstillväxt 4% n.a n.a n.a n.a 98% 64% 279% 160% 163% 148% 19% 27%

Bruttomarginal 42% 44% 45% 49% 37% 44% 43% 43% 42% 42% 43% 44% 45%

EBIT marginal -60% 6% 39% 43% 54% 40% 15% 10% 17% 21% 16% 20% 26%

VPA tillväxt (YoY) n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 57% 68%

Antal aktier (milj) 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2

Källa: Redeye Research
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Värdering 

För att bedöma vilken värdering Invisio bör åsättas använder vi oss av ett 

intervall i en modell med diskonterade kassaflöden. Vi inkluderar i mitten 

vårt mest troliga base case scenario samt två ytterlägen där vi bedömer hur 

bolagets aktiepris skulle utvecklas i ett rimligt optimistiskt respektive 

pessimistiskt scenario. Vi använder i samtliga fall en WACC på 12,6 procent 

som speglar bolagets kvalité och småbolagsrisken. WACC:en har i denna 

rapport sänkts tack vare den uppreviderade ratingen, vilken beror på 

bolagets nya lönsamhet. Vi räknar vidare med en skattesats på sikt om 22 

procent från år 2020, tack vare de stora skattefordringarna på grund av 

gamla förlustavdrag.  

 

Vi gör därefter även en kompletterande relativvärdering. 

 

 

DCF-värdering 

I base case tror vi på en ökad konkurrens på sikt, men att konkurrenterna 

har en bra bit kvar till Invisios position och därför inte är så långt framme i 

processen i dagsläget. Vi tror följaktligen att Invisio får några års arbetsro 

och kan fortsätta att erbjuda den ledande teknologin i upp till fem år framåt 

i tiden. Invisio bör även kunna låsa fast kunderna med tanke på de 

långvariga och tröga upphandlingsprocesserna. Vi tror att någon av de 

större hörselkåpor-tillverkarna så småningom, efter moget övervägande och 

efter att ha sett Invisios lönsamma framgångar, bestämmer sig för att göra 

inträde på Invisios nischmarknad. Inträdet kan ske genom ett förvärv av 

något av de mindre företagen inom in-ear headsets. Det förvärvade bolaget 

skulle då mycket väl kunna bli Invisio. Vi tror även att flera av de övriga 

mindre konkurrenterna inom in-ear headsets längre fram utvecklar 

käkbensmikrofoner eller motsvarande teknik och på så sätt kan ta fram ett 

motsvarande helhetserbjudande, vilket på sikt påverkar Invisios marginaler 

negativt, även om Invisio kan fortsätta att vara ledande i minst fem år  

 

Vi räknar med att bruttomarginalen landar på runt 45 procent i snitt och att 

bolaget tar en stor del av TCAPS-marknaden samt flera av de nuvarande 

och framtida militära moderniseringsprogrammen där man deltar.  I base 

case scenariot tror vi att rörelsemarginalen blir 24 procent i snitt fram till 

2020, och därefter på lång sikt ett par procentenheter lägre. Vi tror att 

tillväxten under perioden 2015-2017 blir 17 procent i snitt samt att den 

uthålliga försäljningen därefter faller tillbaka gradivs och landar på cirka 

300 MSEK. Vi bedömer sannolikheten för detta scenario till 50 procent. 

 

Med dessa antaganden blir vårt motiverade värde för Invisio 14 SEK 

per aktie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lämnar vårt DCF -

värde oförändrat vid 5,5 

kronor per aktie  

I base case fortsätter 

Invisio att ha ett 

försprång i minst 5 år 

framöver 

På sikt kan de stora 

konkurrenterna bli 

intresserade av 

marknaden, vilket kan 

leda till uppköp i sektorn 

av bland annat Invisio  

Vi räknar i base case med 

en snabb tillväxt under de 

närmsta fyra åren och 

därefter en uthållig 

försäljning på 300 MSEK. 

Rörelsemarginalen 

bedöms ligga mellan 20-

24 procent 

Vårt motiverade värde på 

aktien blir 14 SEK 
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Bear case 

I vårt bear case ligger konkurrenterna i startgroparna i samband med 

patentutgången. De har studerat patentet och vet ungefär vad som ska göras 

för att på sikt kunna komma med ett motsvarande eget helhetserbjudande. 

De har dessutom, i de större konkurrenternas fall, stora resurser som de 

väljer att tillägna denna lukrativa marknad, (där en liten spelare som 

Invisio når EBIT-marginaler på över 20 procent). Vi antar därför att inträde 

och ökad konkurrens och ett priskrig inte dröjer mer än ett par år, och att 

marginalerna successivt faller i takt med att käkbensmikrofonen relativt 

snabbt blir standard på marknaden. 

 

Vi räknar med att bruttomarginalen håller sig kring 42 procent och att den 

är något högre under de första, bättre åren när TCAPS rullas ut. Vi 

prognostiserar att TCAPS-utrullningen och upphandlingarna inom de 

militära moderniseringsprogrammen blir utdragna. Marginalerna skulle 

sjunka i och med ökad konkurrens och prispress längre fram i takt med att 

konkurrenterna vaknar.  Vi räknar i detta pessimistiska, men likafullt 

rimliga scenario med hög tillväxt i tre år framåt och en rörelsemarginal på 

18 procent i snitt under perioden 2014-2016. Efter denna tillväxtperiod 

skulle försäljningen och marginalerna sjunka successivt. Invisio skulle då 

med bolagets låga andel återkommande intäkter, uppleva något förlustår 

och kanske genomlida en nyemission, innan man hunnit ställa om 

organisationen. Försäljningen skulle härefter stabilisera sig kring 150 

MSEK, vilket skulle rendera i en uthållig EBIT-marginal på omkring 8 

procent. Vi bedömer sannolikheten för detta scenario till 25 procent och att 

en aktiekurs kring 5 SEK då vore rimlig. 

 

Bull case 

I ett rimligt optimistiskt scenario skulle de större hörselkåps-producenterna 

inte bry sig om marknaden utan anse att den är för liten eller att en satsning 

inte är värd mödan, på grund av att man är för sen på bollen. De mindre 

konkurrenterna inom in-ear headsets fortsätter i bull case att sacka efter 

Invisio. Vi tror förvisso att någon av dessa mindre konkurrenter ändå kan 

göra ett halvhjärtat inträdesförsök, men att det inte är något som Invisio 

märker av särskilt mycket på försäljning eller marginaler då vi i bull case 

även antar en växande och större marknad, grundat på att vi underskattat 

hur många soldater som behöver Invisios produkter.  Käkbenstekniken kan 

även här bli branschstandard, men Invisio fortsätter att ha de bästa 

produkterna och fortsätter framgångsrikt att utveckla denna teknik. 

Dessutom tror vi att det i bull case finns en stor sannolikhet för att Invisio 

kan hitta en effektiv affärsmodell för marknaden för produkter mot 

brandkår, polis eller tung industri, vilket skulle förlänga bolagets 

tillväxtcykel. 

 

I bear case kommer 

konkurrenter om några 

år att kunna matcha 

Invisios erbjudande, med 

priskrig som följd  

Efter tillväxtperioden 

återgår Invisio efter 

förluster och en 

nyemission till en stabil 

försäljning på 150 MSEK 

I bear case kan aktien gå 

tillbaka till 5 SEK 

I bull case kan eller vill 

inte konkurrenterna göra 

entré på marknaden i 

någon nämnvärd 

omfattning, samtidigt 

som vi underskattat 

marknaden  

Invisio fortsätter att 

utveckla sina produkter 

och adresserar 

framgångsrikt nya 

segment 
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Vi räknar med att bruttomarginalen inte blir högre än 45 procent i snitt i 

bull case, då bolaget här levererar många större orders till kunder med 

starka förhandlingspositioner. Vi bedömer även att bolaget kan ta en 

mycket stor del av TCAPS-marknaden samt en betydande del av de 

nuvarande och framtida, militära moderniseringsprogrammen.  Vi 

prognostiserar att den genomsnittliga årliga tillväxten mellan 2015-2017 

skulle bli nästan 25 procent, för att därefter mellan 2018-2021 uppgå till 5 

procent. Rörelsemarginalerna skulle under de två perioderna bli 23 

respektive 27 procent. Den uthålliga försäljningen skulle här plana ut på 

500 MSEK och den långsiktiga EBIT-marginalen skulle i så fall kunna nå 

30 procent. Vi bedömer sannolikheten för detta scenario till 25 procent och 

att aktien då skulle kunna nå 24 SEK. 

 

Relativvärdering 

Invisios konkurrenter är samtliga privatägda, vilket gör att vi i vår 

relativvärdering istället använder oss av två danska bolag inom 

hörselhjälpmedel samt svenska kameraövervakningsleverantören Axis 

Communications. Syftet är att se hur ett stabilt och lönsamt Invisio skulle 

kunna värderas. 

 

Tabellen nedan visar värderingsestimaten 2014 – 2015: 

 

 

 

Invisios försäljningskronor värderas ungefär som för peergruppen, men 

betydligt högre på EV/EBIT och P/E för 2014. Tittar man därefter ett år 

framåt så sjunker dessa multiplar avsevärt för Invisio, jämfört med 

referensgruppen. Detta är en reflektion av att Invisio håller på att vända till 

vinst och förväntningar om en hög och snabb tillväxttakt de närmsta två 

åren. Om Invisio kan växa in i denna värderingskostym så har Invisio enligt 

bolagets P/E-multipel på 11,7 för 2015 en uppsida på 62 procent. Bolaget 

har även en uppsida på cirka 50 procent om man jämför EV/EBIT.  Vi har 

inte räknat med att Invisio delar ut något av vinsten 2015, men om detta 

sker så sjunker PE ännu mer. 2016 räknar vi med att bolaget delar ut 

hälften av vinsten, vilket skulle ge PE7. 

 

Sammanfattning av Invisios värdering 

Totalt sett sett så indikerar både värdering med diskonterade kassaflöden 

och relativvärdering en god avkastningspotential för Invisio. 

Relativvärdering

Bolag 2013 2014E 2015E 2013 2014E 2015E 2013 2014E 2015E

GN STORE NORD A/S 3,6 3,3 3,1 20,9 18,1 16,0 28,2 24,4 21,2

WILLIAM DEMANT HOLDING 3,3 3,1 2,9 16,9 15,6 14,3 22,0 19,4 17,8

AXIS COMMUNICATIONS AB 2,9 2,5 2,1 19,9 18,7 15,1 27,1 25,7 20,8

Medel 3,3 3,0 2,7 19,2 17,5 15,1 25,8 23,2 19,9

Invisio 3,3 2,6 2,0 neg 16,0 9,8 neg 17,5 11,7

Källa: Bloomberg, Redeye Research

EV/SALES EV/EBIT P/E

I bull case kan aktien lyfta 

till 24 SEK 

Om Invisio växer in i 

värderingskostymen 

under 2015 så finns en 

uppsida på över 70 

procent 
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Investment case 

Invisio tog under hösten 2013 en genombrottsbeställning från den 

amerikanska armén och dess TCAPS-program på totalt 40 MSEK. Under 

2014 har bolaget fått orders på över 80 MSEK inom ramen för detta 

program, motsvarande en penetration som redan uppgår till över 5 procent 

av amerikanska arméns brigader. Detta är resultatet av den framgångsrika 

strategiomläggningen (från konsumentmarknaden till professionella 

användare) som också ligger bakom de senaste årens kraftiga 

försäljningstillväxt. Invisio öppnade via nöjda kunder inom världens 

ledande specialstyrkor och större leveranser till ett annat NATO-land 

dörren till den krävande amerikanska armén, som nu efter TCAPS-ordrarna 

utgör den bästa tänkbara referenskunden. 

 

Med amerikanska armén som referens siktar nu Invisio på att vinna flera 

andra NATO-länder i de runt 40 upphandlingsprocesser för militära 

moderniseringsprogram som bolaget deltar i. Att efter långa och tuffa tester 

bli accepterad av ett NATO-land innebär en dörröppnare, med goda 

möjligheter för att Invisios produkter blir standard även i övriga NATO-

länder. Bolaget har i dagsläget sålt utrustning till ett 10-tal länder och efter 

våra kontakter med bolaget förstår vi det som att bolagets track record 

hittills är mycket starkt, i avseendet andelen vunna upphandlingar. Detta 

förvånar inte med tanke på kundlistan. 

 

Vi ser idag ingen direkt konkurrent som kan matcha eller hota Invisios 

helhetserbjudande och tillväxten skulle därför kunna fortsätta under flera 

år framöver. Ett moln finns dock vid horisonten. Invisios patent som ligger 

till grund för bolagets käkbensmikrofon går ut i augusti 2014. 

Käkbensmikrofonen är stommen och bolagets unika bidrag i 

helhetserbjudandet. Hur konkurrenterna agerar i och med patentutgången 

och hur Invisio i sin tur bemöter detta är den avgörande faktorn i caset. En 

risk som inte bör underskattas är att utrullningen av TCAPS och övriga 

moderniseringsprogram går så långsamt att konkurrenterna hinner 

utveckla ekvivalenta helhetserbjudanden. 

 

Invisios produkter har under lång tid utvecklats genom bolagets 

erfarenheter av att sälja till specialförband samt genomgått rigorösa tester 

ute hos kunder. Detta gör tillsammans med de namnkunniga 

referenskunderna att en konkurrent, även med en liknande produkt, har en 

lång väg fram till Invisios position. I nuvarande marknadsvärdering av 

Inviso med ett börsvärde som överstiger en halv miljard så anser vi att det 

prisas in en hög tillväxt de närmsta åren och rörelsemarginaler på 20 

procent. Vi anser att detta är lågt räknat och att det beror på att marknaden 

inte till fullo har förstått skalbarheten i affärsmodellen samt värdet av att ha 

den amerikanska armén som referenskund. Detta är något som vi tror 

kommer att korrigeras i takt med att bolaget fortsätter att få orders inom 

TCAPS och samtidigt vinner nya upphandlingar i NATO-länder av alla 

storlekar.  
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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: 

Vi reviderar upp ratingen då bolaget nu kan visa lönsamhet på rullande 12-

månadersbasis, med starka utsikter dessutom. Lönsamheten påverkar 

bland annat kassaflöden, likviditet och räntetäckningsgrad positivt. 
Ledning 8,0p

 

Invisio har ett brokigt förflutet men visar nu vinst på rullande 12 
månader. Under de senaste åren har orderflödet blivit klart mer stabilt 
och ledningen har visat prov på att man styr bolaget åt rätt håll. Den 
senaste tidens större beställningar från de så kallade 
moderniseringsprogramen är lovande. Om Invisio fortsätter att leverera 
kan vi höja denna parameter. 

Ägarskap 6,0p 

 

Ledning och styrelse har under våren storköpt aktier, vilket är glädjande, 
även om VD fortfarande inte äger tillräckligt mycket enligt Redeye. 
Ledning och styrelse äger nu sammantaget en betydande post i Invisio. 
Bolaget har en stark och aktiv ägare som även varit framgångsrik i att 
hantera bolagets finansiella situation. 

Tillväxtutsikter 7,0p 

 

Marknaden är stor och Invisio har redan fått beställningar från ett tiotal 
länder. Den amerikanska armén utgör den bästa tänkbara 
referenskunden och är en språngbräda in i övriga NATO-länder. Vi tror 
att Invisios kombination av kunskaper inom audiologi och långa 
försäljning till världens ledande specialstyrkor ger bolaget en mycket 
stark konkurrensfördel, med vilken bolaget kan parera patentutgångarna. 

Lönsamhet 2,5p 

 

Bolaget visar nu efter en svag historik lönsamhet på 12-månadersbasis. 
Orderingången är stark och kassaflödet ökar snabbt. Bolaget bör visa 
lönsamhet under många år framöver nu när amerikanska armén har 
börjat rulla ut TCAPS på bred front. Invisios hävstång tack vare den låga 
andelen fasta kostnader bör leda till att bolaget kan nå 20 procent i EBIT-
marginal redan 2015 

Finansiell styrka 5,0p 

 

Då Invisio gått back under de senaste åren har den finansiella situationen 
varit utsatt och bolaget har behövt hantera en kontinuerligt ansträngd 
kassa. Värt att nämna är dock att bolaget historiskt hanterat detta under 
omständigheterna väl. Bolaget har sett till de senaste kvartalens 
utveckling en stark räntetäckningsgrad. Invisio förbättrar även sin 
likviditet successivt. Framöver förväntar vi oss att den finansiella styrkan 
ökar. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 43 85 211 251 318 
Summa rörelsekostnader -63 -90 -174 -194 -229 

EBITDA -20 -4 38 57 89 

      

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

Avskrivningar immateriella tillg. -5 -4 -3 -5 -6 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT -26 -10 34 51 82 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto -4 -3 -5 -5 -5 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -29 -13 29 46 77 

      

Skatt 0 3 0 0 0 

Net earnings -29 -10 29 46 77 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 43 85 211 251 318 

Sum rörelsekost. -63 -90 -174 -194 -229 
Avskrivningar -6 -6 -4 -6 -7 

EBIT -26 -10 34 51 82 

Skatt på EBIT 0 2 0 0 0 

NOPLAT -26 -8 34 51 82 

Avskrivningar 6 6 4 6 7 
Bruttokassaflöde -20 -2 38 57 89 

Föränd. i rörelsekap -3 -2 -10 3 -1 

Investeringar -6 -7 -8 -10 -9 

      
Fritt kassaflöde -29 -11 20 50 80 

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Soliditet -4% 7% 36% 59% 73% 

Skuldsättningsgrad -1 733% 861% 61% 13% 6% 

Nettoskuld 27 24 10 -35 -110 
Sysselsatt kapital 25 28 43 43 46 

Kapit. oms. hastighet 1,0 1,5 2,3 1,9 1,5 
 
Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Försäljningstillväxt 4% 98% 148% 19% 27% 

VPA-tillväxt (just) -13% -67% -371% 57% 68% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

ROE 0% 0% 158% 82% 66% 
ROCE -76% -31% 75% 72% 64% 

ROIC -120% -33% 120% 120% 189% 

EBITDA-marginal -47% -5% 18% 23% 28% 

EBIT-marginal -60% -12% 16% 20% 26% 

Netto-marginal -68% -12% 14% 18% 24% 
 
Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

VPA -0,77 -0,26 0,69 1,08 1,82 

VPA just -0,77 -0,26 0,69 1,08 1,82 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 
Nettoskuld 0,70 0,60 0,22 -0,84 -2,61 

Antal aktier 38,44 40,94 42,24 42,24 42,24 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Enterprise Value 200,0 278,3 545,9 501,0 426,4 

P/E -5,9 -24,3 18,3 11,7 7,0 

P/S 4,0 3,0 2,5 2,1 1,7 
EV/S 4,7 3,3 2,6 2,0 1,3 

EV/EBITDA -9,9 -63,8 14,5 8,8 4,8 

EV/EBIT -7,7 -26,5 16,1 9,8 5,2 

P/BV -96,1 65,2 16,2 6,8 3,4 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

SIX SIS AG 19,6 % 19,6 % 

Yggdrasil AB 16,5 % 16,5 % 
Lage Jonason, with family 13,6 % 13,6 % 

Swedbank Robur Exportf. 4,6 % 4,6 % 

Alecta Pensionsförsäkringar, ömsesidigt 3,6 % 3,6 % 

Handelsbanken Fonder AB 3,1 % 3,1 % 

SEB Life International Assurance 2,9 % 2,9 % 
Banque Carnegie Luxembourg SA 2,8 % 2,8 % 

Origo Quest 1 2,8 % 2,8 % 

Lancelot Avalon 2,8 % 2,8 % 
 
Aktien   

Reuterskod  IVSO.ST 

Lista  First North Premier 
Kurs, SEK  12,7 

Antal aktier, milj  42,2 

Börsvärde, MSEK  536,4 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Lars Højgård Hansen 

CFO  Thomas Larsson 

IR  Lars Højgård Hansen 

Ordf  Lars Röckert 
   

Nästkommande rapportdatum   

Q3 report  November 06, 2014 

   
   

   

   

Analytiker  Redeye AB 

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

   

Philip Skogby   

philip.skogby@redeye.se   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 7,6 % NPV FCF (2013-2015) 122 
Betavärde 1,4 NPV FCF (2016-2022) 280 

Riskfri ränta 2,0 % NPV FCF (2023-) 202 

Räntepremie 13,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 9 

WACC 12,6 % Räntebärande skulder -34 
  Motiverat värde MSEK 579 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. -3,7 % Motiverat värde per aktie, SEK 13,7 

EBIT-marginal 25,8 % Börskurs, SEK 12,7 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  4 9 11 45 120 
Kundfordringar 17 16 38 40 38 

Lager 3 10 17 18 22 

Andra fordringar 2 5 5 5 5 

Summa omsättn. 26 40 70 108 185 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 0 0 2 4 4 

Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 

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

Övr. immater. tillg. 17 17 20 22 24 

Övr. anlägg. tillg. 1 1 1 1 1 

Summa anlägg. 18 18 23 27 28 

Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      

Summa tillgångar 44 58 93 135 214 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 9 12 32 38 48 

Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Övriga kortfristiga skulder 6 8 8 8 0 

Summa kort. skuld 15 21 40 46 48 

Räntebr. skulder 31 34 20 10 10 
L. icke ränteb.skulder 0 0 0 0 0 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 46 54 60 56 58 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital -2 4 33 79 156 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. -2 4 33 79 156 

      

Summa skulder och E. Kap. 44 58 93 135 214 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån 5,8 % Omsättning 121,6 % 

3 mån 44,3 % Rörelseresultat, just n/a 

12 mån 188,6 % V/A, just n/a 

Årets Början 151,5 % EK n/a 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

   

 

 

  

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Philip Skogby äger aktier i Invisio: Nej 

Viktor Westman äger aktier i Invisio: Nej 

 

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

 INVISIO Communications AB är ett publikt företag som är noterat på 

NASDAQ OMX First North Premier Segment (IVSO), en alternativ 

aktiemarknad på NASDAQ OMX Stockholm. INVISIO är specialiserat 

inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget 
utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar 

som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för 

militärt bruk.  Kunderna finns främst inom militär och militära 

specialstyrkor men även inom polis och insatsstyrkor, räddningstjänst 

och säkerhetsbranschen. Mer information finns på företagets hemsida 
www.invisio.com. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E

Omsättning Försäljningstillväxt

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E

EBIT just EBIT just-marginal

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E

VPA VPA (just)

-2000%

-1500%

-1000%

-500%

0%

500%

1000%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E

Soliditet Skuldsättningsgrad



Invisio 

 

Bolaganalys 
19 

 

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. 


