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Preliminär första dag för handel med Scandidos 
aktie på First North är den 11 april 2014 

 
 

Viktig information: Redeye agerar finansiell 
rådgivare åt Scandidos i samband med bolagets 
förestående nyemission och listning på 
NASDAQ OMX First North. Redeye erhåller 
ersättning från Scandidos i samband med 
nyemissionen som är beroende på utfallet i 
nyemissionen. Ersättningen för framtagandet av 
denna analys är dock på förhand fastslagen. 
Ansvarig analytiker för denna analys har arbetat 
oberoende från den personal på Redeye AB som 
utfört uppdraget som finansiell rådgivare åt 
Scanandidos. Analytikern har i analysen 
återgett sin personliga uppfattning om bolaget. 
 

 

Strålande träffbild räddar liv 
 Scandidos grundades 2002 och har sedan dess 

kommit att bli en världsledande aktör inom 

kvalitetssäkring av strålterapi. Det är en allt viktigare 

nisch eftersom teknikerna har blivit komplexare och 

med högre doser och mindre marginaler blir 

konsekvensen av en felbehandling allt värre. 

 

 Bolaget står inför två viktiga lanseringar 2014 som 

kan lyfta försäljningen till helt nya nivåer. Vi har dock 

varit återhållsamma i våra antaganden och om 

bolaget levererar enligt sin plan finns det goda 

möjligheter att slå våra estimat. 

 

 Vårt motiverade värde 25 kronor per aktie baseras på 

DCF och multipelvärdering. Vårt Bear case-scenario 

indikerar ett värde på 12 kronor per aktie och vårt 

Bull case-scenario 45 kronor per aktie. 

5,0 poäng 9,0 poäng 8,5 poäng 1,5 poäng 4,0 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK)* 14,5 

Antal aktier (milj)** 11,7 

Börsvärde (MSEK)*** 169 

Nettoskuld (MSEK) -20 

Free float (%) 60 % 

Dagl oms. (’000) nm 

  
* Teckningskurs i IPO 
** Efter förestående IPO 
*** Baserat på teckningskursen i 
IPOn och antal aktier efter IPO 

Analytiker:  
Björn Olander  

bjorn.olander@redeye.se  
  

Klas Palin  

klas.palin@redeye.se  
  

 11/12 12/13 13/14E 14/15E 15/16E 

Omsättning, MSEK 36 40 45 54 84 
Tillväxt 24% 11% 13% 21% 56% 

EBITDA 2 -1 -1 -3 6 
EBITDA-marginal 4% Neg Neg Neg 7% 

EBIT 1 -1 -2 -3 6 
EBIT-marginal 2% Neg Neg Neg 7% 

Resultat före skatt 0 -2 -2 -3 6 
Nettoresultat 0 -2 -2 -3 6 
Nettomarginal 1% Neg Neg Neg 7% 

 2011  2012  2013E  2014E  2015E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VPA 0,12 -1,14 -0,19 -0,26 0,47 
P/E n.m n.m n.m n.m 30,6 
EV/S n.m n.m 3,3 2,9 1,9 
EV/EBITDA n.m n.m Neg Neg 26,3 

Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 

Sammanfattning 

Scandidos (SDOS.ST) 

Redeye Rating (0 – 10 poäng) 
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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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Investment case 

Etablerad kvalitetsleverantör på attraktiv marknad 

Den tekniska utvecklingen inom strålterapi för att behandla cancer har gått 

mycket snabbt framåt under senare år. Högre precision har tillåtit högre 

doser till allt lägre marginaler för att förbättra behandlingsresultatet. 

Baksidan är att konsekvensen av ett fel blivit allvarligare samtidigt som de 

komplexa behandlingarna ökar riskerna för att något blir fel om inte en 

ordentligt kvalitetssäkring genomförs. 

Scandidos startades 2002 och den första produkten Delta4 phantom 

lanserades 2006 och bolaget är idag en av de ledande aktörerna inom 

området. När Varian och Elekta introducerade VMAT hade Scandidos ett 

nära samarbete med båda bolagen avseende kvalitetssäkring och än idag är 

det en av få som klarar att kvalitetssäkra dagens avancerade 

behandlingsmetoder. 

Viktiga lanseringar under 2014 

Vi räknar med att Delta4 phantom kommer fortsätta växa i linje med 

marknaden även om den skulle kunna få ett betydligt större uppsving på 

grund av den attraktivare portföljen. Delta4AT som ska lanseras under 2014 

har potential att bli en mycket stor produkt, men vi har respekt för att det 

ofta tar lång tid att etablera en ny metod och vill följa hur lanseringen innan 

vi drar upp förväntningarna. Produkten Delta4 TPV ska också lanseras 

under 2014 vilken utgör ett viktigt komplement till produktfamiljen även 

om potentialen för den produkten är betydligt lägre än för Delta4AT. 

Dags för bolaget att ta nästa steg 

Scandidos har anpassat kostnaderna efter intäkterna vilket inneburit att 

resultatet legat nära break-even sedan start. Med två viktiga produkter som 

ska lanseras under 2014 kommer produkterbjudandet bli betydligt 

komplettare och täcka in kvalitetssäkring av dosplaneringen, simuleringen 

och även själva behandlingstillfället vilket är ett unikt erbjudande. 

Bolaget kan nu öka satsningarna på marknadsföring och försäljning. Vi 

räknar med att investeringarna leder till ett par års negativt resultat följt av 

attraktiva marginaler trots våra relativt återhållsamma förväntningar. 

Aktie och värdering 

Vårt motiverade värde uppgår till 25 kronor per aktie vilket motsvarar ett 

bolagsvärde nära 300 miljoner kronor efter genomförd nyemission som 

väntas inbringa 21,75 miljoner kronor före transaktionskostnader. Vi 

använder ett avkastingskrav på 12,1 procent och vårt DCF-värde ligger på 

25 kronor ligger i den lägre delen av intervallet indikerat av 

multipelvärdering. Vårt Bear case-scenario där såväl tillväxt som 

marginaler är avsevärt lägre än vårt Base case indikerar ett aktievärde på 

cirka 12 kronor per aktie. Motsvarande Bull case indikerar cirka 45 kronor 

per aktie. Teckningskursen i den pågående nyemissionen är 14,5 kronor och 

preliminär första handelsdag på NASDAQ OMX First North är 11 april.  

Kvalitetssäkring har 

kommit att bli allt 

viktigare på grund av den 

snabba utvecklingen inom 

strålterapi 

Scandidos är ett ledande 

företag med teknologi i 

världsklass 

Viktiga lanseringar under 

2014 och det finns 

potential att slå våra 

förväntningar 

Nära break-even sedan 

start, men nu finns 

möjlighet att lansera ett 

mycket starkt erbjudande 

och befästa bolagets 

starka position 

Motiverat värde 25 

kronor per aktie baserat 

på DCF och multiplar. 

 

 

 

Scenarioanalys 

Bear case: 12 kr/aktie 

Bull case: 45 kr/aktie 
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Redan etablerad kvalitetsleverantör 

Scandidos har sedan starten 2002 kommit att bli en av de ledande 

aktörerna inom kvalitetssäkring av strålterapi. Fler än 400 system har sålts 

med hjälp av ett brett nät av distributörer samt egen organisation i Norden 

och USA. Värt att notera att Scandidos även har distributörsavtal med 

strålterapin-branschens största bolag, Varian och Elekta, som kan 

inkludera bolagets produkter i paketet som erbjuds deras kunder. 

 

Nu ger sig Scandidos in i en ny nisch med betydligt högre potential än den 

första. Två produkter som breddar den nuvarande portföljen ska lanseras 

under 2014. Det innebär att erbjudandet stärks för nya kunder samtidigt 

som det finns potential att sälja fler produkter till befintliga kunder. 

Affärsmodell 

Strålterapibranschen domineras av Varian och Elekta som tillverkar och 

säljer linjäraccelleratorer, mjukvara och tillbehör till dessa. Scandidos 

fokuserar på kvalitetssäkring av strålbehandlingen, vilket är ett viktigt 

område som de stora bolagen inte fokuserat så mycket på. En anledning är 

att förtroendet för kvalitetssäkringen bygger på att den är oberoende. 

 

Scandidos har egen direktförsäljning i Norden och i USA. Sedan hösten 

2013 samarbetar Scandidos med det svenska bolaget C-Rad i USA där 

respektive bolags säljare säljer båda bolagens produkter. På så sätt erhålls 

bättre kostnadstäckning och ett bredare erbjudande till klinikerna. USA är 

stor marknad även geografiskt och har man en för liten organisation är det 

lätt att missa möjligheter eftersom inköpen inte görs genom stora 

transparenta offentliga upphandlingar som ofta är fallet i exempelvis 

Europa. 

 

Japan är Scandidos största marknad följt av Kina på en andraplats och 

därefter USA. Vi bedömer att Scandidos marknadsandel i USA är cirka 15 

procent vilket kan jämföras med cirka 50 procent i Europa. Bristen på 

kritisk massa i USA, framför allt före samarbetet med C-Rad, är en viktig 

förklaring till att bolaget inte fått en starkare ställning där. Vi ser en 

potential att växa betydligt snabbare än marknaden i USA genom att 

fokusera mer på försäljning vilket också motiveras av en bredare portfölj 

när nya produkter lanseras under 2014. 

 

Utanför Norden och USA sker försäljningen med hjälp av distributörer och 

bolaget finns representerat på över 40 marknader. Varian och Elekta 

fungerar också som distributörer eftersom Scandidos har skrivit avtal som 

innebär att bolagen kan inkludera Scandidos produkter i sina erbjudanden 

till klinikerna. Ett liknande avtal har också tecknats med IBA som gäller i 

Nordamerika. 

Scandidos grundades 

2002 och är ett av de 

ledande bolagen inom 

kvalitetssäkring av 

strålterapi 

Två lanseringar under 

2014 med betydande 

potential som kan lyfta 

försäljningen till såväl 

nya som befintliga kunder 

Kvalitetssäkring bör vara 

oberoende från de större 

bolagen, men bedrivas i 

symbios med bolag som 

Varian och Elekta 

Scandidos har en egen 

säljorganisation i Norden 

och samarbetar med C-

Rad i USA för att få bättre 

kritisk massa 

Scandidos viktigaste 

marknader: 

1. Japan 

2. Kina 

3. USA 

Distributörer utanför 

Norden och USA vilket 

även inkluderar Varian 

och Elekta 
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Scandidos produkterbjudande hålls samman av mjukvaruplattformen 

Delta4 och den huvudsakliga produkten har hittills varit Delta4 phantom 

som sedan sålts i mer än 400 enheter sedan 2006. Efterhand har ny 

mjukvarufunktionalitet lagts vilken kan köpas till som tillval beroende på 

klinikens behov och önskemål. Scandidos står inför en lansering av Delta4AT 

som är en banbrytande metod att mäta strålningen under pågående 

behandling på ett tillförlitligt sätt. Delta4AT är lovande och den har potential 

att sälja väsentligt mer än nuvarande Delta4 phantom om lanseringen går 

som bolaget hoppas. Den tredje komponenten i plattformen är Delta4 TPV 

vilken är en ren mjukvaruprodukt som verifierar behandlingsplanen 

(Treatment Plan Verification). Planerad lansering är under 2014 och 

kommer utgöra ett viktigt komplement till övriga produkter för att kunna 

kvalitetssäkra hela processen vilket är särskilt viktigt eftersom det 

underlättar felsökning. 

 

Med en kompletterad produktportfölj och bred geografisk räckvidd blir 

marknadsföring och försäljning ett naturligt fokus. Scandidos har för 

närvarande cirka nio personer inom forskning och utveckling. Med tanke på 

områdets snabba utveckling räknar vi med att det kommer finnas anledning 

att fortsätta investera inom det området för att befästa bolagets ledande 

position inom kvalitetssäkring. 

Tillväxtstrategi 

Scandidos har vuxit med i genomsnitt 41 procent under de senaste fem åren 

och bolagets mål är att växa med minst 30 procent per år under kommande 

fem år. 

 

Befintliga produkter kan växa ytterligare, inte minst med tanke på att 

säljstyrkan i USA förstärkts som ett resultat av samarbetet med C-Rad. Med 

tanke på bolagets relativt låga marknadsandel i USA bör det finnas gott om 

potential att växa snabbare än marknaden. 

 

Den starka positionen i Asien talar också för en relativt hög tillväxt med 

tanke på den högre underliggande tillväxten i regionen jämfört med 

exempelvis USA och Europa. 

 

Två nya produktlanseringar under 2014 bör lyfta tillväxten ytterligare. I 

synnerhet Delta4AT har potential att bli en avsevärt större produkt än 

nuvarande huvudprodukten Delta4 phantom. Det är alltid osäkert hur fort 

man når ut med en ny produkt, men det är troligt att den kommer stå för en 

betydande del av tillväxten. 

 

Den andra produktlanseringen under 2014, Delta4 TPV, utgör ett viktigt 

komplement till Delta4 phantom och Delta4AT eftersom utbudet därmed 

täcker in dosplaneringen, simuleringen och själva behandlingen inom 

samma mjukvara som kallas Delta4. 

Över 400 system sålda 

och nya produkter som 

kompletterar 

kvalitetssäkringen 

lanseras under 2014 

Fokus på marknadsföring 

och försäljning, men även 

FoU är viktigt för att leda 

teknikutvecklingen inom 

området 

41% årlig tillväxt de 

senaste fem åren och mål 

om att växa minst 30 

procent per år närmaste 

fem åren 

Förbättrade 

marknadsandelar från 

låg nivå talar för 

snabbare tillväxt än 

marknaden 

Stark position i Asien som 

växer relativt snabbt 

Två nya produkter under 

2014 väntas driva 

tillväxten... 

...och därmed utgöra en 

komplett portfölj som 

stärker erbjudandet 
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Produkter 

Scandidos produkter är inriktade på kvalitetssäkring (Quality Assurance, 

QA) av strålbehandlingsprocessen. Den första produkten, Delta4 phantom, 

används vid verfieringssteget och under 2014 kommer två produkter till i 

behandlingskedjan lanseras. Den ena är Delta4AT som på ett unikt sätt kan 

mäta strålningen på ett enkelt och tillförlitligt sätt under själva 

behandlingen av patienten. Den andra produkten är en ren 

mjukvaruprodukt som används för att kontrollera att dosplaneringen gett 

önskat resultatet genom att simulera en behandling. Scandidos har även 

HexaMotion som simulerar andningsrörelse tillsammans med Delta4 

phantom. Det används för att utvärdera behandlingsplaner som är 

anpassade till patientens andningsrörelser under behandlingen. 

 

Mjukvaran Delta4 phantom är den sammahållande länken för alla 

produkterna. En grundläggande princip inom allt kvalitetsarbete är att 

upptäcka fel och brister på ett så tidigt stadium som möjligt. Därmed 

förhindras att felet blir större eller av något skäl döljs av någon faktor vilket 

kan resultera i ett oönskat resultat. När det gäller strålbehandling är det 

särskilt viktigt att inget går fel. För hög dos kan leda till att människor dör 

och även för låg dos kan leda till död eftersom behandlingen inte blir 

tillräckligt effektiv. 

 

En annan aspekt som talar för att kvalitetssäkringen utförs i flera steg är att 

det underlättar felsökning. Med Delta4 TPV säkerställs att dosplanen ger 

önskat resultat och vid simuleringen verifieras att utrustningen ger önskad 

strålfördelning när den används tillsammans med planen. När de båda 

stegen är uppfyllda och man behandlar patienten görs ytterligare en 

verifiering som kan användas för att avbryta behandlingen om något trots 

allt skulle bli fel. All data finns sparad i samma system vilket innebär att 

man enkelt kan gå tillbaka och identifiera i vilket steg felet uppstod. 

 

Delta4 phantom 

Scandidos första produkt Delta4 phantom lanserades 2006 och hittills har 

fler än 400 system sålts. Produkten används för att kvalitetssäkra 

strålbehandlingen vid simuleringen som är steget mellan dosplanering och 

behandling. Enkelt uttryckt placeras produkten där patienten senare 

kommer ligga och strålningen mäts i realitid i ett stort antal punkter för att 

verifiera att behandlingen äger rum som det var tänkt. 

 

Det finns exempel på patienter som genomgått dagliga behandlingar i flera 

veckor med fel inställningar. Sådant är svårt att upptäcka ens i efterhand 

och det är troligt att det finns ett mörkertal av felbehandlingar som aldrig 

upptäckts. De senaste årens alltmer avancerade behandlingar gör att 

behovet av kvalitetssäkring är större än någonsin. 

Den första produkten för 

kvalitetssäkring kommer 

få sällskap av två till för 

att komplettera kedjan 

Grundläggande 

kvalitetsprinciper talar 

för produkterna, särskilt 

som både för hög och för 

låg dos kan leda till 

dödsfall 

Felsökning och 

utredningar underlättas 

av att data från olika steg 

finns tillgänglig inom 

samma system 

Delta4 phantom mäter att 

strålningen är korrekt... 

...vilket kommit att bli allt 

viktigare efterhand som 

behandlingarna blivit allt 

mer komplexa 
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Delta4 phantom från Scandidos var det första QA-systemet som kunde mäta 

dosen i tre dimensioner på ett smidigt och tillförlitligt sätt. Rent tekniskt 

utgörs detektorn av två korslagda plan med sammanlagt 1069 sensorer som 

mäter strålningen i realtid. Insamlad data utvärderas i programvaran Delta4 

och de uppmätta värdena jämförs med de tänkta värdena. Om avvikelsen är 

tillräckligt liten kan man ha förtroende för att patienten verkligen kommer 

få den avsedda dosen. 

 

Lanseringen 2006 mötte främst behovet från exempelvis IMRT-

behandlingar (se utförligare beskrivningar av olika behandlingstekniker 

längre fram). Kort därefter kom VMAT som ställde ännu högre krav på 

kvalitetssäkringen eftersom strålens infallsvinkel, intensitet och form 

ändras kontinuerligt under behandlingen. Delta4 phantom var inte bara 

förberedd för VMAT utan Scandidos hade jobbat tillsammans med såväl 

Elektas som Varians utvecklingsteam innan de båda företagens respektive 

produkter lanserades. 

 

Den främsta konkurrenten till Delta4 phantom är ArcCheck från det 

amerikanska bolaget Sun Nuclear som har en stark position i USA. Istället 

för två korslagda plan mäter den strålningen i en cylindrisk konfiguration 

och mäter liksom Scandidos produkt dosen i tre dimensioner i realtid.  

 

ArcCheck har detektorer i två cylinderlager som mäter strålningen på väg 

till tumörens läge, men till skillnad från Delta4 phantom inga där tumören 

ska befinna sig. Vår uppfattning är att även om produkterna är uppbyggda 

på olika geometriska principer är resultaten så pass jämförbara att slaget 

inte i första hand avgörs av tekniska specifikationer. Vi förutsätter att såväl 

Scandidos, Sun Nuclear och troligen några fler konkurrenter kommer 

fortsätta utveckla system med allt bättre prestanda. Scandidos mätkoncept 

är patenterat i USA, Kina och Japan och en ansökan i Europa är inlämnad. 

 

HexaMotion 

Tidigare strävade man efter att patienten skulle ligga så still som möjligt 

under behandlingen, men på senare år har det även blivit vanligt att 

behandlingen anpassas till patientens andningsrörelser som kan flytta 

tumören. För att kunna utvärdera den typen av dosplaner har Scandidos 

tagit fram HexaMotion 6D Motion Platform som rör sig på motsvarande 

sätt som en patient andas. Därefter placeras Delta4 phantom på plattformen 

och resultatet utvärderas med hjälp av mjukvaran Delta4 som tar hänsyn till 

hur HexaMotion har rört sig under bestrålningen. 

 

  

Den uppmätta 

strålningen måste vara 

tillräckligt nära den 

tänkta dosen 

Scandidos jobbade tätt 

ihop med Elekta och 

Varian redan innan de 

lanserade VMAT 

Främste konkurrenten är 

ArcCheck från Sun 

Nuclear 

Inget av bolagen kommer 

dominera marknaden och 

båda lär lansera nya 

produkter 

Planer som bygger på att 

patienten andas på ett 

kontrollerat sätt 

utvärderas med hjälp av 

att HexaMotion rör Delta4 

phantom under 

simuleringen 
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Delta4AT 

Medan Delta4 phantom placeras där patienten kommer ligga fixeras istället 

Delta4AT på linjäracceleratorn strålhuvud. Därmed kan strålningen som 

levereras detekteras direkt. Det innebär att mätning kan ske när patienten 

behandlas vilket öppnar upp möjligheten att kvalitetssäkra även det steget 

som naturligtvis är det mest kritiska ur patientens synvinkel. Delta4AT är 

den enda produkten som klarar av att göra det.  

 

Produkten är utprovad på både Varians och Elektas linacs och bolaget 

räknar med att kunna leverera de första systemen efter sommaren 2014. 

Under de senaste fyra månaderna har Scandidos presenterat produkten vid 

större mässor och gensvaret uppges ha varit odelat positivt. Rent tekniskt 

utgörs den av en svart disk (se bilden nedan) som innehåller batteri, 

elektronik och drygt 4000 sensorer som mäter strålningen i realtid enligt 

motsvarande princip som Delta4 phantom. Mjukvaran analyserar och 

jämför data med dosplanen och om avvikelserna blir för stora kan systemet 

varna för detta. 

 

 

 

Kalibreringen av Delta4AT sker med hjälp av Delta4 phantom och kliniken 

måste alltså ha även en sådan. Mjukvaran Delta4 integrerar informationen 

mellan de olika systemen. I praktiken behövs en utrustning per linac, 

medan det ofta räcker med en Delta4 phantom per klinik. 

 

Mätkonceptet är patenterat i USA, Japan, Kina, Sverige och Europa. En 

konkurrent överklagade patentet i Europa och det har nu hävts vilket 

Scandidos har överklagat. Bolagets bedömning är att även om överklagan 

inte accepteras så torde det få begränsade konsekvenser för bolagets 

verksamhet. Vår grundsyn är att man bör ha stor respekt för den här typen 

av osäkerheter, men bedömer att produkten kan lanseras ändå och ingen 

annan bör rimligen heller kunna patentera en liknande lösning. 

 

Delta4AT den enda 

produkten som kan 

kvalitetssäkra själva 

behandlingen på ett 

tillförlitligt sätt 

Lansering 2014, men 

redan utprovad på 

Varians och Elektas 

utrustningar 

Delta4AT förutsätter att 

kliniken har Delta4 

phantom 

Patenterat även om det 

finns oklarheter i Europa 
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Delta4 TPV 

Under 2014 ska bolaget lansera en produkt kallad Delta4 TPV som används 

för verifiering av dosplaneringsberäkningar. Det är en ren 

mjukvaruprodukt som använder resultatet från dosplaneringen till att 

mjukvarumässigt simulera dosfördelningen. Den dosfördelningen jämförs 

sedan med de ingångsvärden som låg till grund för dosplaneringen. 

Proceduren utgör således en oberoende kontrollräkning av att 

dosplaneringsprogrammet räknar rätt vilket faktiskt inte är så självklart 

som man kanske skulle kunna tro. Produkten är en väldigt viktig 

komponent i Delta4-plattformen eftersom felsökning underlättas av en 

produkt efter dosplaneringen, en produkt under simuleringen och en 

produkt under själva behandlingen.  

Mjukvara som verifierar 

dosplaneringen 

kompletterar portföljen 

under 2014 
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Historik 

Scandidos grundades 2002 av Görgen Nilsson som nu är VD och Ingemar 

Wiberg som nu är sälj- och marknadschef. Båda har en bakgrund inom 

Scanditronix som var ett framgångsrikt svenskt bolag som 1999 köptes upp 

av belgiska IBA. Verksamheten omfattade bland annat dosimetri och 

kvalitetssäkring för cancerterapi. Görgen Nilsson fokuserade på FoU och 

product management medan Ingemar Wiberg ägnade sig åt utveckling, 

produktion, kundsupport och försäljning. 

 

Scandidos fokuserade initialt på forskning och produktutveckling, men för 

att finansiera den verksamheten var man även skandinavisk återförsäljare 

för produkter tillverkade av Sun Nuclear och PTW. På det viset kunde 

dessutom värdefulla kontakter med kliniker bibehållas och även utökas. 

När Scandidos lanserade Delta4 phantom år 2006 upphörde till slut rollen 

som återförsäljare eftersom bolagen blivit konkurrenter. 

 

Under 2008 lanserades Delta4 phantom för VMAT vilket fick ett mycket 

varmt mottagande när såväl Elekta som Varian lanserade teknologin. 

Scandidos hade innan dess haft ett nära samarbete med båda bolagen redan 

innan de lanserade sina produkter vilket innebar att Scandidos var väl 

förberett att möta efterfrågan från VMAT-kunderna. 

 

I takt med att försäljningen tog fart under 2009/2010 expanderade bolaget 

internationellt. Dotterbolaget i USA etablerades redan 2008. Under 2011 

skrevs avtal med både Varian och Elekta som faktiskt innebär att de är 

distributörer till Scandidos vilket i praktiken innebär att deras kunder kan 

välja att inkludera Scandidos produkter som en del av erbjudandet. 

 

Under 2013 etablerade bolaget en filial i Kina och produkten HexaMotion 

lanserades. 

 

Under 2013 och 2014 genomfördes förberedelser för att lista bolaget på 

NASDAQ OMX First North i kombination med en kapitalanskaffning. 

Eftersom bolaget står inför två viktiga produktlanseringar under året 

behövs resurser för att stödja marknadsföring och försäljning av dessa på 

bästa sätt. Det kommer också innebära att behovet att bygga upp lager ökar 

vilket också kräver kapital initialt. 

 

Scandidos har hittills varit väldigt försiktiga med att expandera för snabbt 

och bolaget kostnader har ökats i takt med att intäkterna kommit in. Med 

nytt kapital finns det en möjlighet att kunna genomföra befogade 

marknadssatsningar i en takt som motiveras av de möjligheter som finns 

snarare än att tvingas bromsa för att anpassa ambitionsnivån efter 

kassaflödena. 

  

Scandidos grundades 

2002 och av 

entreprenörer med rätt 

bakgrund som än idag 

leder bolaget 

Tidig FoU finansierades 

delvis genom att vara 

återförsäljare för bolag 

som senare skulle bli 

konkurrenter 

Nära samarbete med 

Elekta och Varian redan 

innan de lanserade VMAT 

Försäljningsframgångar 

medförde internationell 

expansion – eller möjligen 

tvärt om 

Etablering i Kina och ny 

produkt under 2013 

Kapitalanskaffningen 

innebär att de två viktiga 

produkterna kan lanseras 

på ett optimalt sätt... 

...så bolaget slipper hålla 

tillbaka på befogade 

säljstödjande aktiviteter 
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Ledning och organisation 

VD Görgen Nilsson är radiofysiker/sjukhusfysiker från Lunds universitet 

och har 24 års erfarenhet från strålterapi. Förutom bakgrunden som 

beskrevs i föregående avsnitt har han även erfarenhet som sjukhusfysiker 

på Karolinska Universitetssjukhuset. Aktier: Se Styrelse. 

 

Ingemar Wiberg, som alltså är den andre grundaren, är sälj- och 

marknadschef och samtidigt vice VD. Han har en 

elektronikingenjörsexamen och har arbetat inom dosimetri och strålterapi 

under 30 år. Han har bland annat varit verksam inom marknadsföring och 

försäljning såväl inom Skandinavien som i USA, Europa, Asien och 

Sydamerika. Aktier: Se Styrelse. 

 

Kjell Lundgren är utvecklingschef och har läst mikroelektronik på KTH. 

Han har under mer än 30 års erfarenhet av produktutveckling och 

industriellt ledaskap. 4 375 aktier och teckningsoptioner motsvarande 25 

000 aktier. 

 

Catarina Arkebäck är ekonomichef och har en civilekonomexamen från 

Uppsala Universitet. Hon har jobbat som revisor för små och medelstora 

företag och har även en bakgrund som koncerncontroller på 

träindustriföretaget Setra. Teckningsoptioner motsvarande 10 000 aktier. 

 

Totalt har bolaget 28 anställda varav 22 arbetar i Uppsala, fem i USA och en 

på dotterbolaget i Kina som stödjer och stärker relationerna med de lokala 

distributörerna. Nio personer arbetar med forskning och utveckling.  

Styrelse 

Per Carendi, ordförande sedan 2011. 37 500 aktier och teckningsoptioner 

motsvarande 37 500 aktier. 

 

Görgen Nilsson, VD och styrelseledamot sedan 2002. 2 292 295 aktier och 

teckningsoptioner motsvarande 137 565 aktier. 

 

Ingemar Wiberg, vice VD och styrelseledamot sedan 2002. 2 292 295 

aktier. 

 

Jan Furuvald, styrelseledamot sedan 2011. Teckningsoptioner motsvarande 

15 000 aktier. 

 

Anders Qvarnström, styrelseledamot sedan 2009. Teckningsoptioner 

motsvarande 15 000 aktier. 

 

Kenth Bergström, styrelsesuppleant sedan 2008. Teckningsoptioner 

motsvarande 15 000 aktier. 

Entreprenörslett företag 

med lång erfarenhet av 

strålterapi 

28 anställda: 

22 i Uppsala 

5 i USA 

1 i Kina 
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Aktieägare 

De båda grundarna Görgen Nilsson och Ingemar Wiberg är största 

aktieägare. I nedanstående sammanställning framgår antalet aktier före och 

efter erbjudandet i samband med listningen på NASDAQ OMX First North. 

 

 

Källa: Redeye 

 

I april 2013 utfärdades 82 013 teckningsoptioner till 13 anställda och fem i 

styrelsen till marknadsmässiga villkor. Dessa berättigar till teckning av 

410 065 aktier under augusti 2017 till ett lösenpris av 24 kronor per aktie. 

Den potentiella utspädningen, baserat på antalet aktier efter bolaget listats 

på NASDAQ OMX First North, är cirka 3,4 procent. 

 

De två grundarna Görgen Nilsson och Ingemar Wiberg samt styrelsens 

ordförande Per Carendi har genom ett så kallat lock-up avtal förbundit sig 

att inte avyttra sina befintliga aktier från och med 12 månader efter första 

handelsdagen. 

 

Stiftelsen Industrifonden har tidigare ägt aktier i bolaget, men den posten 

har köpts av ett antal välrenommerade långsiktiga ägare. 

 

  

Aktieägare
Aktier % före % efter

Görgen Nilsson 2 292 295 22,5% 19,6%

Ingemar Wiberg 2 292 295 22,5% 19,6%

Tullbacken AB 459 685 4,5% 3,9%

Advokat Tomas Mattsson AB:s Pensionss. 404 385 4,0% 3,5%

Professionell Ägarstyrning AB 330 615 3,3% 2,8%

Innovationsbron AB 324 075 3,2% 2,8%

Kjell Eriksson 320 920 3,2% 2,7%

Healthinvest Microcap 300 000 2,9% 2,6%

Sallen Daun AB 295 195 2,9% 2,5%

LMK Forward AB 270 000 2,7% 2,3%

Volati Ltd 264 485 2,6% 2,3%

Övriga ägare 2 617 120 25,7% 22,4%

Totalt före erbjudandet 10 171 070 100,0% 87,1%

Erbjudande 1 500 000 12,9%

Totalt efter erbjudandet 11 671 070 100,0%

Antal teckningsoptioner 82 013

Berättigar till teckning av antal aktier 410 065

Totalt efter utspädning 12 081 135
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Exponering mot attraktiv marknad 

Enligt American Cancer Society diagnosticerades 12,7 miljoner människor 

med cancer under 2008 och det antalet väntas stiga till 21,3 miljoner 2030. 

Under samma period räknar man med att antalet som dör i cancer ökar från 

7,6 miljoner till 13,1 miljoner. 

 

Omkring hälften av alla som diagnosticeras med cancer genomgår 

strålbehandling även om de regionala variationerna är stora med cirka 60% 

i USA jämfört med 25% i Japan. Andra sätt att behandla cancer är genom 

kirurgi eller läkemedel (främst cellgifter). Det tre kategorierna kan i vissa 

fall konkurrera med varandra, medan de i många fall utgör viktiga 

komplement under patientens behandling. Viktiga faktorer för 

strålterapimarknaden är ökande antal cancerfall, allt bättre 

behandlingsresultat, relativt låga kostnader jämfört med andra alternativ 

samt höjd levnadsstandard i stora delar av världen vilket kommer driva 

marknaden under åtskilliga årtionden framöver. 

Ersättningsmarknader och tillväxtmarknader  

I många delar av världen är tillgången till utrustning en begränsande faktor. 

USA har cirka 14 linacs per miljon befolkning, vilket kan jämföras med 

cirka 6 i Västeuropa och 2 i Östeuropa. I Asien ligger Japan på ungefär 

samma nivå som många länder i Västeuropa (8) medan ett stort land som 

Kina bara ligger på drygt 1 linac per miljon. Även om USA av många anses 

ha en viss överkapacitet finns det således en betydande potential att öka 

antalet linacs i många delar av världen. 

 

I etablerade marknader som USA och Västeuropa handlar försäljningen till 

stor del om att ersätta äldre system med ny förbättrad teknologi. 

Tillväxtmarknaderna drivs mer av nyförsäljning och det är främst 

ekonomiska förutsättningar som avgör hur hög tillväxten kommer att bli. 

Efterhand som välståndet ökar läggs en allt större andel av resurserna på 

hälsovård vilket bör kunna ge en attraktiv tillväxttakt under lång tid. 

Fåtal stora tillverkare och nischaktörer i symbios 

Marknaden för strålterapiutrustning domineras av ett fåtal större aktörer 

som tillverkar linjäracceleratorer. Amerikanska Varian och svenska Elekta 

har nästan 90 procent marknadsandel av linjäracceleratorer. Siemens var 

tidigare en något mindre aktör under området, men kraven på 

teknikutveckling blev alltför tunga och i slutet av 2011 bestämde bolaget sig 

för att sluta tillverka linacs. Under 2011 bestämde sig även Accuray för att 

köpa det amerikanska bolaget TomoTherapy som hade kompletterade 

teknologi. Konsolideringen och att Siemens kastat in handduken 

understryker skaleffekternas betydelse för att motivera intensiv FoU och 

det är inte troligt att någon ny aktör kommer ge sig in i området. 
  

Antalet cancerfall 

kommer öka markant 

under de närmaste 

årtiondena  

Åtskilliga faktorer talar 

för en attraktiv 

strålterapimarknad under 

lång tid framöver 

Cirka tio gånger fler 

linacs per person i USA 

jämfört med många 

tillväxtländer 

Etablerade marknader 

ersätter gamla system och 

tillväxtmarknaderna 

köper nya i takt med ökat 

välstånd 

Varian och Elekta 

dominerar linac-

marknaden som bedöms 

vara värd cirka 3 

miljarder dollar och... 
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Scandidos bedömer att marknaden för linacs är värd cirka 3 miljarder USD, 

men till det kommer marknaden för mjukvaror och kompletterande 

hårdvaror som är värd ungefär lika mycket. Det finns en hel del segment 

som de större företagen inte satsat på eller av någon annan anledning inte 

varit tillräckligt framgångsrika inom. Det finns gott om exempel på sådana 

bolag som haft ett kompletterande sortiment, inlett samarbete med de 

större aktörerna och därefter blivit uppköpta. 

 

En sådan nisch är kvalitetssäkring av behandlingsproceduren. Scandidos 

bedömer att den adresserbara marknaden inom bolagets område uppgår till 

cirka 150 miljoner dollar årligen. Det har kommit att bli allt viktigare del av 

strålbehandlingen efterhand som teknologin blivit mer avancerad. 

Scandidos är ett av de ledande företagen i världen inom det området och 

har ett tätt samarbete med såväl de större bolagen som ledande kliniker i 

områdets framkant. Förutom Scandidos är amerikanska Sun Nuclear, 

belgiska IBA och det tyska bolaget PTW verksamma inom kvalitetssäkring 

av strålterapi. 

 

Just kvalitetssäkring är ett segment som Varian och Elekta inte satsat på i 

någon större omfattning. Dels kan det ha varit en för liten marknad för de 

större att ägna resurser åt och dels är det en aktivitet som många kunder 

anser bör vara oberoende för att vara helt trovärdig. Det finns en uppenbar 

risk att om det uppstår ett fel i en beräkning så kan även ett ”facit” från 

samma tillverkare vara fel.  

 

 

 

  

...även mjukvara och 

kringutrustning är värd 

ungefär 3 miljarder dollar 

Scandidos adresserbara 

marknad bedöms vara 

värd cirka 150 miljoner 

dollar 

Trovärdig 

kvalitetssäkring bör vara 

oberoende vilket gör att 

det är en fördel att vara 

specialiserad på just den 

nischen 
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Förenklad översikt av strålterapibehandling 

Strålterapibehandingar kan variera lite beroende på vilket typ av cancer det 

handlar om, vilket land det är fråga om och även beroende på hur 

respektive klinik föredrar att organisera sin verksamhet. Nedanstående 

genomgång av de olika stegen i behandlingen bör därför betraktas som 

schematisk. 

 

1. Diagnosticering 

Efter patienten fått sin diagnos genomförs en fördjupad undersökning som 

i praktiken kan omfatta undersökningar som biopsi, magnetröntgen (MRI), 

blodprov med mera. Inför strålbehandling karakteriseras tumören med en 

datortomograf (CT) vilket ger en tredimensionell bild av såväl tumören som 

dess omgivning. Den utgör ett mycket viktigt underlag för den följande 

processen. 

Exempel på bolag som tillverkar avbildande utrustning: Philips, Siemens 

och General Electric. 

 

2. Ordination 

Baserat på hur tumören är utbredd och lokaliserad i förhållande till 

omkringliggande vävnad ordinerar en läkare vilka områden som ska 

behandlas, med vilken dos och under hur många behandlingstillfällen.  

Lika viktigt som att behandla tumören är att identifiera känsliga 

närliggande strukturer som man bör lägga särskild vikt vid att inte utsätta 

för onödig strålning. Till sådana regioner hör exempelvis ryggrad och lever. 

 

3. Dosplanering 

Med utgångspunkt från de tredimensionella bilderna från datortomografin 

och ordinationen tas en dosplan fram med hjälp av ett 

dosplaneringssystem. I praktiken går det inte att samtidigt maximera dosen 

till tumören och minimera dosen till frisk vävnad utan man ställs alltid 

inför en avvägning. Det primära syftet med behandlingen är att bestråla 

tumören och man tar därför gärna till lite extra marginal för att säkerställa 

att tumören får tillräcklig dos. Om närliggande vävnad är känslig är det 

viktigare att undvika denna än om det är en okänslig vävnad och det kan 

påverka hela upplägget kring behandlingen. Dosplanering är ett viktigt 

område där utvecklingen gått snabbt framåt under senare år. Det finns 

fortfarande mer att göra och framväxten av alltmer avancerade teknologier 

öppnar nya möjligheter som även innebär att det ställs allt högre krav på 

dosplaneringen. 

Exempel på bolag inom dosplanering: RaySearch, Elekta, Varian och 

Philips 

Scandidos: Mjukvaran Delta4 TPV använder parametrarna som dosplanen 

genererar för att simulera en behandling och förutsäga dosfördelningen. 

Lansering av produkten väntas ske under 2014. Förenklat kan man alltså 

säga att produkten på ett oberoende sätt kontrollräknar att dosplaneringen 

kommer ge det önskade resultatet. 

En tredimensionell bild 

utgör grunden 

Läkare bestämmer bland 

annat vilken stråldos 

tumören ska få 

Linjäracceleratorns 

parametrar som styr 

strålintensitet, vinklar, 

form på strålen med mera 

bestäms av ett 

dosplaneringsprogram 

som ska uppfylla 

ordinationen 

Scandidos mjukvara 

Delta4 TPV kontrollräknar 

att dosplanen ger avsett 

resultat 
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4. Simulering 

Behandlingsplanen simuleras och verifieras för att säkerställa att 

utrustningen och planen levererar rätt dos till rätt ställe och, vilket kommit 

att bli allt viktigare, vid rätt tidpunkt. Denna kvalitetssäkring (Quality 

Assurance, QA) har kommit att bli en allt viktigare och mer sofistikerad del 

av behandlingsprocessen. När det förr räckte med att verifiera att rätt dos 

levererats till en viss punkt har de nya teknologiska framstegen, som 

beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt, kommit att ställa betydligt högre krav 

på det här steget i behandlingen. Möjligheterna med de nya teknologierna 

har flyttat gränserna i riktning mot allt mindre marginaler och det höjer 

också kraven som ställs på att verifiera att dosen verkligen levereras på 

avsett sätt. Mätdata som detekteras måste också utvärderas vilket ställer 

höga krav på mjukvaran som används vid utvärderingen. De uppmätta 

doserna verifieras mot den avsedda dosen enligt planen och om avvikelsen 

är tillräckligt liten kan man känna sig trygg med att dosplanen kommer 

behandla patienten på avsett sätt. 

Scandidos är ett av de ledande företagen inom QA med sin Delta4 phantom 

och exempel på andra bolag verksamma inom området är amerikanska Sun 

Nuclear, belgiska IBA och det tyska bolaget PTW. 

 

5. Behandling 

Patienten behandlas med en linjäraccelerator (populärt kallad “linac”) som 

bestrålar patienten. Själva bestrålningen tar några minuter. En typisk 

behandling kan till exempel pågå fem dagar per vecka under fem veckor. 

Under den tiden kommer tumören bestrålas med den avsedda dosen i 

enlighet med läkarens ordination. 

Tillverkare av linjäracceleratorer: Den största tillverkaren av linacs är 

amerikanska Varian följt av svenska Elekta. Amerikanska Accuray är en lite 

mindre aktör som tillverkar produkten CyberKnife vilken är baserad på en 

speciell typ av teknologi som främst är avsedd för SRS och SBRT (se 

beskrivningar i nästa avsnitt). Accuray har också köpt upp den tidigare 

konkurrenten TomoTherapy som också hade en teknologi som skiljde sig 

från den Elekta och Varian kunde erbjuda, men den differentieringen har 

blivit allt mindre betydelsefull i takt med att nya behandlingstekniker som 

VMAT lanserats. 

 

6. Uppföljning 

Efter genomgången behandling utvärderas resultatet av behandlingen. 

Beroende på vilken typ av tumör och behandling patienten genomgått 

kommer patienten följas upp på ett strukturerat sätt i enlighet med en 

särskild plan.  

 

 

  

Innan strålbehandlingen 

utförs placeras exempelvis 

Scandidos produkt Delta4 

phantom i patientens 

ställe och den uppmätta 

dosen i ett stort antal 

mätpunkter jämförs med 

planen 

Varje behandlingstillfälle 

tar några minuter och 

kan till exempel utföras 

fem dagar per vecka 

under fem veckor 

Patientens följs upp vid ett 

flera tillfällen efter 

genomförd behandling 
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Viktiga teknologiska framsteg inom strålterapi 

Celler som bestrålas med tillräckligt hög dos dör och det gäller såväl 

tumörer som frisk vävnad. Principen som tillämpas är att bestrålningen 

riktas mot tumören från olika infallsvinklar och får tumören en dos vid 

varje tillfälle medan frisk vävnad kommer bestrålas om den så att säga 

ligger i “skottlinjen”. I praktiken går det inte att maximera dosen till 

tumören och minimera dosen till omkringliggande vävnad utan det blir 

fråga om en avvägning. Efterhand som teknologin blivit alltmer sofistikerad 

har balansen mellan att leverera hög dos till tumören och låg dos till frisk 

vävnad blivit alltmer gynnsam på grund av förbättrad precision. 

Baksidan av den förbättrade precisionen är att marginalerna krympt och 

det är därför ännu viktigare att dosen verkligen levereras till exakt rätt 

ställe. Där spelar kvalitetssäkringen som Scandidos verkar inom en 

avgörande roll för att upptäcka eventuella misstag innan patienten drabbas. 

 

SRS 

Den bland många välkända Gammakniven (Leksell Gamma Knife) var en 

viktig komponent som lade grunden till Elekta. Efter fyrtio år är det 

fortfarande den mest etablerade metoden att genom strålning destruera 

vävnad i en väldefinierad punkt i huvudet eller övre delen av nacken genom 

så kallad SRS (Stereotactic RadioSurgery). Det främsta 

användningsområdet är att behandla cancer i hjärnan (till exempel 

metastaser), men även olika typer av kärlmissbildningar och liknande kan 

behandlas. I korthet är cirka 200 strålkällor av kobolt-60 riktade mot 

samma punkt som sammantaget får en mycket hög dos strålning medan 

omkringliggande vävnad utsätts för avsevärt lägre dos. Med tanke på att 

gammakniven enbart omfattar en punkt finns det inget behov av de 

avancerade systemen från Scandidos. 

 

SBRT/SRT 

Det räcker vanligen med en behandling med SRS vilket varit en viktig 

skillnad jämfört med behandlingar med linjäracceleratorer som typiskt 

innebär att patienten behandlas fem dagar per vecka fem veckor i rad. 

Skillnaden i det avseendet har dock gradvis minskat eftersom den allt bättre 

precisionen hos linacs (enligt nedanstående beskrivning) möjliggjort allt 

högre dos till ett mindre områden vilket gör att antalet behandlingstillfällen 

kan minskas. Den typen av behandling, som alltså kan ske även utanför 

huvudregionen, kallas för SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy). Ett 

annat begrepp som är nära förknippat med gammakniven är SRT 

(Stereotactic Radiation Therapy) och ofta inkluderas både SRS och vissa 

typer av SBRT-behandlingar som kräver fixering av exempelvis huvud i det 

begreppet. 

 

3D-CRT 

Genom införandet av 3D-CRT (Three Dimensional Conformal Radiation 

Therapy) möjliggjordes behandlingar i tre dimensioner. Framväxten av 

datortomografi innebar att tumörernas tredimensionella struktur erhölls 

Samma grundprinciper 

men dramatiskt 

förbättrade tekniker 

under senare år 

Kvalitetssäkring har 

kommit att bli allt 

viktigare eftersom dagens 

avancerade behandlingar 

innebär att 

felbehandlingar får allt 

allvarligare konsekvenser 

Gammakniven gör 

fortfarande stor nytta, 

men utgör idag en mindre 

del av 

strålbehandlingarna 

Gammakniven och linacs 

var från början olika 

områden, men med tiden 

har områdena kommit 

allt närmare varandra  

Fortfarande den 

vanligaste tekniken som 

med tiden lär ersättas av 

nyare tekniker 
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rutinmässigt samtidigt som linjäracceleratorerna utrustades med 

multibladskollimatorer (vanlig engelsk förkortning: MLC) som gav större 

möjligheter att forma strålen efter tumören. Genom även bestråla från olika 

vinklar kan dosen anpassas efter tumörens form och kritiska strukturer i 

omkringliggande vävnad. Det är än idag den dominerande 

behandlingsformen, men ersätts efterhand av de nyare teknologierna. 

 

IMRT 

Runt millennieskiftet lanserades IMRT (Intensity Modulated Radiation 

Therapy) vilket är en vidareutveckling av 3D-CRT där man även kan variera 

strålningens intensitet. Det innebär att dosfördelningen kan bli än mer 

optimal, det vill säga att behandlingen kan skräddarsys för att ge en allt 

högre dos till tumören samtidigt som känsliga omkringliggande vävnader 

skonas i allt högre omfattning. 

 

IGRT 

Bildstyrd strålterapi (Image Guided Radiation Therapy, IGRT) innebär att 

behandlingen anpassas efter röntgenbilder som tas vid behandlingstillfället. 

Det innebär att tumörens form och position fastställs och den förbestämda 

dosplanen genomförs, men korrigeras vid behov för ett nytt läge på 

tumören vilket till exempel kan ske då prostatans läge flyttas av urinblåsan. 

 

ART 

Adaptiv strålterapi (Adaptive Radiation Therapy, ART) innebär att själva 

dosplaneringen anpassas efter hur tumören verkligen är lokaliserad och 

utbredd. En traditionell behandling kan till exempel innebära att patienten 

kommer fem dagar per vecka fem veckor i rad för att genomgå sin 

behandling. Under den tiden kan tumören växa (på grund av cancerns 

natur), krympa (beroende på strålningen effektivitet) samt ändra form och 

läge. Det är troligt att utvecklingen kommer gå mot alltmer adaptiva 

behandlingar vilket innebär att dosplaneringen blir en alltmer integrerad 

del under hela behandlingsomgången snarare än något som klaras av innan 

behandlingen påbörjas. 

 

VMAT 

Omkring 2008 lanserades VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) som 

kan sägas vara en vidareutveckling av IMRT som går betydligt snabbare att 

utföra. Istället för att bestråla med en viss form, intensitet från ett antal 

förbestämda vinklar varieras strålens form, vinkel och dos under 

behandlingen. Eftersom de olika komponenterna rör sig under 

behandlingen ställs mycket höga krav på såväl dosplanering som 

kvalitetssäkringen av behandlingen. Redan under själva utvecklingsfasen 

hade Scandidos ett nära samarbete med såväl Elekta som Varian vilket 

understryker bolagets starka ställning inom kvalitetssäkring. De allra flesta 

systemen som Scandidos sålt är till krävande kunder som använder sig av 

VMAT. 

IMRT innebar bättre 

möjligheter att 

skräddarsy 

strålfördelningen 

Genom att följa tumörens 

läge under behandlingen 

ökas träffsäkerheten 

Det finns stora 

förhoppningar kring så 

kallad adaptiv strålterapi 

Vidareutvecklig av IMRT 

som kortar ner 

behandlingstiden 

betydligt och ställer 

mycket höga krav på 

kvalitetssäkring som 

Scandidos produkt Delta4 

Phantom lever upp till 
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Proton-/partikel-/jonterapi 

Istället för att använda sig av fotoner kan man använda sig av protoner eller 

koljoner. De accelereras i en stor cyklotron och fördelen är att energin kan 

levereras med betydligt bättre precision jämfört med fotoner eftersom de 

bromsas upp och levererar energin på ett mer väldefinierat djup. 

Teknologin förutsätter mycket höga investeringskostnader och det finns 

bara ett trettiotal center, men ytterligare tjugo är under uppbyggnad eller 

planering. Vid speciella fall där exempelvis ett barn fått en tumör på ett 

känsligt ställe kan fördelarna med att använda sig protonbehandling 

överväga. Metoden är tilltalande ur teoretisk synvinkel, men vi tror inte att 

det kommer ha någon betydande kannibaliserande effekt eftersom de 

relativa fördelarna minskar efterhand som traditionell strålterapi blir allt 

bättre. Scandidos har idag inte utrustning anpassad för protonterapi och 

vår bedömning är att marknaden i termer av antalet potentiella kliniker är 

för liten för att motivera att utvecklingsresurser investeras inom det 

området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tilltalande teknologi som 

kräver mycket höga 

investeringskostnader 

vilket begränsar bredare 

användning samtidigt 

som “vanlig” radioterapi 

blir allt bättre 
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Finansiella prognoser 

 
Källa: Redeye 

 

 
Källa: Redeye 

 

Resultaträkning
(SEKm) 10/11 11/12 12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E

Nettoomsättning 28,9 36,0 39,8 44,9 54,3 84,5 117,1

Övriga rörelseintäkter 1,7 1,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktiverat arbete 0,5 0,4 3,2 4,3 5,8 8,2 10,6

Summa intäkter 31,1 38,1 43,6 49,2 60,1 92,7 127,7

Råvaror och förnödenheter -6,1 -10,5 -10,9 -10,6 -15,6 -23,2 -31,4

Övriga externa kostnader -7,2 -8,9 -11,8 -15,8 -16,0 -24,0 -28,0

Personalkostnader -15,0 -17,2 -21,8 -24,2 -28,2 -33,5 -40,9

Avskr. akt. utveckling -1,3 -0,8 0,0 0,0 -2,6 -5,2 -5,2

Avskr. mat. anl. tillg. -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Av- och nedskr. 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,5 -0,7 -1,0

Rörelseresultat 1,4 0,6 -1,3 -1,7 -2,8 6,0 21,1

Ränteintäkter 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4

Räntekostnader -1,1 -0,3 -0,7 -0,1 -0,7 -0,8 -0,5

Resultat efter fin. poster 0,4 0,3 -2,0 -1,8 -3,1 5,5 21,0

Skatt på årets resultat -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 0,3 0,2 -2,1 -1,8 -3,1 5,5 21,0

Vinst per aktie 0,18 0,12 -1,14 -0,16 -0,26 0,47 1,80

Vinst per aktie e. utsp. 0,18 0,12 -1,14 -0,15 -0,25 0,46 1,74

EBITDA 2,9 1,6 -1,0 -1,4 0,3 11,9 27,3

Omsättningstillväxt 11,9% 24,4% 10,7% 12,7% 20,9% 55,6% 38,6%

EBIT-marginal 5,0% 1,6% -3,3% -3,9% -5,1% 7,1% 18,0%

EBITDA-marginal 10,0% 4,3% -2,5% -3,1% 0,6% 14,1% 23,3%

Resultaträkning 2013/14 2014/15

(SEKm) 3Q 4QE 1QE 2QE 3QE 4QE

Nettoomsättning 12,0 14,4 10,1 10,9 14,6 18,7

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktiverat arbete 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7

Summa intäkter 13,1 15,5 11,3 12,2 16,2 20,4

Råvaror och förnödenheter -3,1 -4,2 -2,9 -3,1 -4,2 -5,3

Övriga externa kostnader -2,6 -5,8 -4,0 -4,0 -3,5 -4,5

Personalkostnader -6,2 -6,4 -6,7 -6,9 -7,2 -7,4

Avskr. akt. utveckling 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3

Avskr. mat. anl. tillg. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Av- och nedskr. -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Rörelseresultat 1,1 -1,1 -2,4 -2,0 -0,1 1,8

Ränteintäkter 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Räntekostnader -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Resultat efter fin. poster 1,0 -1,2 -2,5 -2,0 -0,2 1,7

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 1,0 -1,2 -2,5 -2,0 -0,2 1,7

Vinst per aktie 0,52 -0,10 -0,21 -0,17 -0,02 0,14

Vinst per aktie e. utsp. 0,52 -0,10 -0,21 -0,17 -0,02 0,14

EBITDA 1,1 -1,0 -2,3 -1,9 1,3 3,2

Omsättningstillväxt 42,8% 2,2% 8,6% 17,7% 22,0% 30,0%

EBIT-marginal 8,9% -7,3% -24,1% -18,2% -1,0% 9,4%

EBITDA-marginal 9,5% -6,7% -23,1% -17,1% 8,8% 17,1%
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Försäljning av Delta4 phantom 

Scandidos bedömer att den årliga potentiella marknaden för Delta4 

phantom utgörs av 540 system. Vår prognos för innevarande år är att 

Scandidos ska sälja 93 system vilket motsvarar en marknadsandel på 17 

procent. Bolaget har tidigare resonerat kring att en det vore rimligt att 

marknadsandelen ökade till 30 procent vilket idag skulle motsvara 162 

system vilket lagts in som referens in nedanstående graf. 

 

Antal Delta4 phantom 

 
Källa: Redeye 

Vi har inte lagt in någon tidsaspekt kring bolagets förhoppning vilket 

innebär att någon hänsyn till tillväxt med mera inte tagits. Vår prognos 

framstår därmed som mer återhållsam än bolagets egna förhoppningar så 

det finns utrymme för bolaget att slå våra förväntningar. 

Vi räknar med ett genomsnittligt pris på cirka 480 000 kronor per system 

till Scandidos med hänsyn tagen till kringprodukter och att en stor del säljs 

via distributörer. 

Försäljning av Delta4AT 

Scandidos bedömer att den årliga marknaden som skulle kunna vara 

aktuellt för Delta4AT kommer utgöras av cirka 1000 system. Bolaget har 

tidigare indikerat att de hoppas nå 35 procent marknadsandel vilket 

innebär 350 system per år. 

Vi håller med om att teknologin definitivt har potential att nå de nivåerna, 

men den är inte lanserad och det kan ta tid att få ett bredare genomslag på 

marknaden med tanke på att det är en så pass banbrytande teknologi. Så 

här innan lanseringen ens har inletts finns det anledning att hålla nere 

förväntningarna, men om lanseringen sker enligt plan och att mottagandet 

blir så gott som bolaget hoppas lär estimaten justeras upp. 

Vi räknar med ett genomsnittligt intäkt per system på cirka 770 000 kr per 

system till Scandidos. 
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Antal Delta4 phantom Bolagets förhoppning Tillväxt

Från noll till 17% 

marknadsandel på cirka 

sju år, men vi räknar med 

att det tar längre tid 

innan bolaget når 30% 
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estimat om bolaget får 
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tidigare uttryckt 

förhoppningar om 



Scandidos 

 

Bolaganalys 
22 

Antal Delta4AT 

 
Källa: Redeye 

 

Försäljning av Delta4 TPV 

Scandidos bedömer att den årliga marknaden som skulle kunna vara 

aktuellt för Delta4 TPV kommer utgöras av 540 system precis som för Delta4 

phantom. Bolaget hoppas nå 25 procent marknadsandel vilket motsvarar 

135 system per år. Vi har räknat med genomsnittliga intäkter per produkt 

på cirka 140 000 kronor. 

Vi ser en klar rational för att ha produkten i portföljen eftersom det 

underlättar hela flödet av kvalitetssäkring. Det innebär också att hela 

erbjudandet från Scandidos blir mer komplett och attraktivt. Det finns dock 

en hård konkurrens inom mjukvarusegmentet och även i det här fallet 

håller vi oss avvaktande. Produkten inte ens är lanserad och vi anser att det 

är rimligt att hålla nere förväntningarna innan man drar alltför långtgående 

slutsatser om hur produkten kommer tas emot på marknaden.  

 

Antal Delta4 TPV 

 
Källa: Redeye 
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Vi räknar med relativt låg 

volym och ett lågt pris för 

produkten, men den har 

ett strategiskt värde 

eftersom den 

kompletterar portföljen 
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Delta4-produkterna i relation till varandra 

Delta4 phantom lanserades 2006 och fick ett relativt snabbt uppsving när 

VMAT lanserades av Varian och Elekta. Vi räknar med att den kommer 

fortsätta växa, dels på grund av växande marknad och dels på grund av 

högre marknadsandelar i exempelvis USA. 

De andra två produkterna står inför lansering 2014 vilket innebär att vi inte 

räknar med någon försäljning 2013/14E som slutar i april. Vi räknar med 

att det kan ta tid att få de första ordrarna och vi förväntar oss 7 stycken 

Delta4AT och bara tre Delta4 TPV under kommande år 2014/15E. Det är 

säkerligen lägre än bolagets egna förhoppningar, men då ger vi utrymme för 

förseningar av såväl lansering som ordrar. 

 

Antal system av respektive produkt 

 
Källa: Redeye 

Värt att notera är att det krävs en Delta4AT per linac, medan det ofta räcker 

med en Delta4 phantom per klinik och det förklarar att antalet enheter ökar 

så pass snabbt i förhållande till de andra produkterna. 

 

Försäljning per produktkategori 

 
Källa: Redeye 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

A
nt

al
 e

nh
et

er

Delta4 phantom Delta4AT Delta4 TPV

0

50

100

150

200

250

Fö
rs

äl
jn

in
g 

(S
EK

m
)

Delta4 phantom Delta4AT Delta4 TPV

Vi räknar med en 

odramatisk ökning av 

Delta4 phantom och att 

häften med tiden kommer 

köpa Delta4 TPV 



Scandidos 

 

Bolaganalys 
24 

Kostnader, försäljning och EBITDA-marginaler 

Scandidos har i stor utsträckning balanserat kostnaderna efter intäkterna 

om man tittar tillbaka på historiken. Nu räknar vi dock med att bolaget 

som står inför lansering av två viktiga produkter kommer satsa på att få ut 

dessa till marknaden på ett bra sätt. Kapitalanskaffningen är en viktig del 

som möjliggör att produkterna får den uppmärksamhet de förtjänar utan 

att man behöver invänta att intäkterna gradvis börjar komma in. 

Vi räknar således med att bolaget kommer drivas med hanterbara förluster 

tills intäkterna växer om kostnaderna. Redan 2015/16E förväntar vi oss att 

EBITDA blir positivt och därefter gradvis närmar sig 30% EBITDA-marginal 

som uppnås 2019/20E. 

Intäkter, kostnader och EBITDA-marginal 

 
Källa: Redeye 
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Värdering och aktie 

Vårt motiverade värde på 25 kronor per aktie är i linje med vår DCF modell, 

men i det lägre intervallet av vår modell för multipelvärdering. Scandidos 

har investerat kapitalet som genererats av rörelsen vilket innebär att 

historiska vinstmultiplar kan vara missvisande. Vi räknar med att bolaget 

kommer tillvarata de möjligheter som finns på marknaden när två nya 

produkter lanseras under 2014 och vi räknar med att nedtryckta 

vinstmultiplar under de närmaste åren innan försäljningen driver 

marginalerna. 

DCF 

Vår diskonterade kassaflödesmodell (DCF) ger ett motiverat värde på 25 

kronor per aktie. Vi använder ett avkastningskrav på 12,1 procent för att 

diskontera kassaflödena under den explicita prognosperioden fram till 

2022/23E och terminalvärdet under de följande åren. 

 

 
Källa: Redeye 

Multipelvärdering 

Vi har ansatt intervall av multiplar för några av de vanligaste 

värderingsmåtten baserat på vilken värdering ett bolag av Scandidos 

karaktär kan förväntas ha när bolaget nått en än mer mogen fas. Dessa 

multiplar i kombination med våra estimat för 2019/20E, i förekommande 

fall tillsammans med nettokassan vid den tidpunkten, ger ett implicit 

aktievärde 2019/20E. Genom att diskontera värdet till nutid och dessutom 

ta hänsyn till utdelningar erhålls nivåer som ska spegla var aktien bör 

handlas idag. Med generösare utdelning än vi prognosticerat skulle högre 

värden kunna motiveras och det gäller även om kassan skulle användas för 

att värdeskapande förvärv som inte är inkluderade i nuvarande prognoser. 

 

 
Källa: Redeye 

DCF sammanfattning
SEKm Per aktie

DCF 13/14-22/23 117 10

DCF 23/24- 151 13

Skulder -1 0

Kassa 21 2

Övrigt 0 0

Summa 288 25

Multipelvärdering
Multipel Estimat 19/20E Multiplar Aktievärde idag

EV/S S 192 1,5x - 3,5x 20 - 36

EV/EBITDA EBITDA 56 7,0x - 9,0x 25 - 30

EV/EBIT EBIT 56 8,0x - 10,0x 28 - 33

P/E EPS 4,95 12,0x - 18,0x 25 - 37

Motiverat värde 25 

kronor per aktie 

De ansatta multiplarna 

ger aktievärden i 

intervallet 20-37 kronor 

per aktie 
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Jämförbara bolags värdering 

Vi prognosticerar en hög tillväxt för Scandidos vilket motiverar höga 

multiplar samtidigt som dagens vinstnivåer är missvisande låga med tanke 

på att bolaget investerar i produktutveckling och marknadsföring. Det 

försvårar en rent mekanisk multipelvärdering, men det är ändå relevant att 

jämföra bolag med likande karakteristik för att stämma av värderingen. 

I nedanstående tabell har vi räknat med emissionskursen 14,50 kronor per 

aktie eftersom aktien inte har varit listad. 

 

 
Källa: Redeye 

I ovanstående tabell framstår C-Rad som särskilt relevant som 

jämförelsebolag till Scandidos. Båda är Uppsala bolag med ursprung från 

Scanditronix som har en gemensam säljstyrka i USA. Under de senaste fyra 

rapporterade kvartalen har bolagen sålt för ungefär 45 miljoner kronor. 

Scandidos har EBITDA nära noll under de senaste fyra kvartalen, medan C-

Rad har en förlust på 17 miljoner kronor. 

Om man skulle tillämpa C-Rads multipel EV/S 9,6x på Scandidos och sedan 

justera för nettokassan skulle det motsvara ett aktievärde på cirka 38 

kronor per aktie. Enligt samma princip skulle Raysearchs multipel EV/S 

5,0x ge ett aktievärde på 21 kronor per aktie. 

Scenarioanalys 

I resten av analysen argumenterar vi för ett scenario som vi anser vara väl 

avvägt med utgångspunkt för antaganden som enligt vår mening förefaller 

vara rimliga. Det finns dock många faktorer som på olika sätt kommer 

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

kan påverkas av olika scenarier som kan tänkas inträffa. I vårt Base case-

scenario räknar vi med en genomsnittlig årstillväxt på 31,0% fram till 

2018/19E då EBITDA-marginalen förbättrats till 26,6%. Det ger ett 

motiverat värde på cirka 25 kronor per aktie. 

 

I vårt Bear case-scenario modellerar vi att tillväxten är betydligt lägre än i 

vårt Base case-scenario och uppgår till 20% fram till 2018/19E. Eftersom 

marginalen drivs av ökade försäljningsvolymer innebär den lägre 

försäljningen jämfört med vårt Base case att även marginalen blir lägre och 

Värderingsjämförelse
Scandidos C-Rad Raysearch Elekta Varian (USD)

Pris per aktie 14,5 20,1 30,6 83,5 84,7

Börsvärde 169 440 1 049 33 458 8 730

Nettoskuld -20 -9 -38 3 300 -520

EV 149 430 1 011 36 758 8 210

Summa av de fyra senast rapporterade kvartalen

Försäljning (S) 45 45 204 10 471 2 980

EBITDA 0 -17 10 2 255 678

EBITDA-marginal 0,8% -38,0% 4,8% 21,5% 22,8%

Värderingsmultiplar

EV/S 3,3 9,6 5,0 3,5 2,8

EV/EBITDA 411,1 -25,2 103,3 16,3 12,1

C-Rad har identisk 

försäljning, men har haft 

lägre EBITDA under de 

senaste fyra kvartalen 

Skulle C-Rads EV/S-

multipel appliceras på 

Scandidos skulle priset 

per aktie vara hela 38 

kronor och motsvarande 

beräkning för Raysearch 

ger cirka 21 kronor per 

aktie 

Base case: 25 kronor 

31% tillväxt och 27% 

EBITDA-marginal 

Bear case: 12 kronor 

20% tillväxt och 20% 

EBITDA-marginal 
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vi räknar med 20% EBITDA-marginal. Under dessa förutsättningar 

indikerar vår modell att aktien bör handlas till cirka 12 kronor. 

I vårt Bull case-scenario växer bolaget med 40% vilket är högre än 

antagandena i vårt Base case. Det är en väldigt bra tillväxt, men fullt möjligt 

om lanseringen av de nya produkterna går bra. På grund av den 

operationella hävstången blir EBITDA-marginalen 35 procent vid den 

tidpunkten. Under de förutsättningarna indikerar vår modell att aktien bör 

handlas till cirka 45 kronor. 

 

 
Källa: Redeye 

Värderingssammanfattning 

Ett motiverat värde på 25 kronor per aktie i linje med DCF-värdet ligger i 

det lägre intervallet som indikeras av multipelväderingen. 

 

Multipelvärdering jämfört med DCF 

 
Källa: Redeye 

Man bör dock ha i åtanke att vårt avkastningskrav på 12,1 procent tar 

hänsyn till bolagets avsaknad av historik på börsen och att ledningen är ny i 

den rollen. Med tiden räknar vi med att det kommer finnas tillräckligt 

underlag för att motivera ett lägre avkastningskrav. Sänker man 

avkastningskravet med cirka 1,5 procentenhet höjs DCF-värdet med cirka 5 

kronor per aktie. En sådan sänkning är i samma storleksordning som man 

kan förvänta sig när bolaget har kommit längre i sin utveckling, det finns en 

historik att falla tillbaka på för att bättre kunna bedöma bolaget och 

dessutom har ledningen hunnit skaffa sig mer erfarenhet av 

aktiemarknaden.   

Scenarioanalys
Bear Base Bull

Årlig tillväxt till 2018/19E 20,0% 31,0% 40,0%

EBITDA-marginal 2018/19E 20,0% 26,6% 35,0%

Värde per aktie 12 25 45

Uppsida från 14,5 kronor -18% 70% 212%
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Bull case: 45 kronor 

40% tillväxt och 35% 

EBITDA-marginal 

DCF-värdet något 

nedtryckt på grund av 

högt avkastningskrav 

vilket bland annat 

motiveras av avsaknad av 

historik som listat bolag 
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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: 

Detta är första rapporten på Scandidos. 

 
Ledning 5,0p

 

Scandidos har en ledning som kan branschen och sina produkter på ett 
ingående sätt vilket vi värdesätter. Vi vill också se att ledningen 
kommunicerar realistiska mål på ett transparent sätt och levererar i 
enlighet med dessa. När förutsättningarna förändras uppskattar vi en rak 
och tydlig kommunikation kring vad som inträffat. Med tanke på att 
Scandidos är ett oprövat kort ur det perspektivet dras antalet poäng ner, 
men vi räknar med att det kommer finnas anledning att höja det 
efterhand. 

Ägarskap 9,0p 

 

De båda grundarna är storägare och sitter i styrelsen vilket är positivt och 
samtliga i styrelsen äger aktier och/eller optioner i bolaget. Det finns 
ingen institutionell ägare bland de största ägarna vilket ger ett litet minus. 

Tillväxtutsikter 8,5p 

 

Den underliggande marknaden för strålterapi växer relativt snabbt och 
Scandidos med sin starka position har förutsättningar att växa avsevärt 
snabbare inom sin produktnisch. Det finns en betydande tillväxtpotential 
med de nuvarande produkterna och om bolaget lyckas etablera de nya 
produkterna på markanden kommer tillväxttakten bli mycket hög. Det 
som återstår är att bolaget lyckas bevisa att det uthålligt han generera en 
avkastning som kan driva tillväxten ytterligare. 

Lönsamhet 1,5p 

 

Bolaget har skördat framgångar på marknaden, men överskottet har 
investerats i verksamheten för att driva försäljning och produktutveckling. 
Lönsamheten har således medvetet hållits nere för att bygga ett starkt och 
långsiktigt konkurrenskraftigt bolag. I det här fallet tittar vi mycket på vad 
bolaget åstadkommit historiskt vilket alltså drar ner betyget, men vi 
räknar med att kunna justera upp betyget efterhand som bolaget växer sig 
till en allt bättre lönsamhet. 

Finansiell styrka 4,0p 

 

Scandidos har haft en stark balansräkning som stärks ytterligare i 
samband med börsintroduktionen. Det finns alltid osäkerheter kring hur 
nya produkter tas emot på marknaden och Scandidos står inför viktiga 
lanseringar vilket höjer osäkerheten och därmed drar ner betyget på den 
finansiella styrkan. Liksom för många andra småbolag dras betyget ned av 
att svängningar i efterfrågan inte kan pareras lika enkelt som bolag med 
mångfalt högre försäljning har möjlighet att göra. 
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Resultaträkning 11/12 12/13 13/14E 14/15E 15/16E 

Omsättning 36 40 45 54 84 
Summa rörelsekostnader -34 -41 -46 -57 -79 

EBITDA 2 -1 -1 -3 6 

      

Avskrivningar materiella tillg 0 0 0 0 0 

Avskrivningar immateriella tillg. -1 0 0 0 0 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT 1 -1 -2 -3 6 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto 0 -1 0 0 0 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt 0 -2 -2 -3 6 

      

Skatt 0 0 0 0 0 

Net earnings 0 -2 -2 -3 6 

 

Fritt kassaflöde 11/12 12/13 13/14E 14/15E 15/16E 

Omsättning 36 40 45 54 84 

Sum rörelsekost. -34 -41 -46 -57 -79 
Avskrivningar -1 0 0 0 0 

EBIT 1 -1 -2 -3 6 

Skatt på EBIT 0 0 0 0 0 

NOPLAT 0 -1 -2 -3 6 

Avskrivningar 1 0 0 0 0 
Bruttokassaflöde 1 -1 -1 -3 6 

Föränd. i rörelsekap 0 9 -2 1 4 

Investeringar -3 -7 -7 -6 -9 

      
Fritt kassaflöde -2 2 -11 -8 1 

 

Kapitalstruktur 11/12 12/13 13/14E 14/15E 15/16E 

Soliditet 50% 35% 67% 58% 52% 

Skuldsättningsgrad 16% 12% 3% 13% 12% 

Nettoskuld 2 1 -20 -11 -12 
Sysselsatt kapital 14 11 20 25 30 

Kapit. oms. hastighet 1,5 1,4 0,8 0,9 1,0 
 
Tillväxt 11/12 12/13 13/14E 14/15E 15/16E 

Försäljningstillväxt 24% 11% 13% 21% 56% 

VPA-tillväxt (just) -29% -1 022% -84% 41% -280% 
 

Lönsamhet 11/12 12/13 13/14E 14/15E 15/16E 

ROE 2% -19% -9% -8% 14% 
ROCE 4% -10% -7% -6% 14% 

ROIC 3% -10% -16% -14% 24% 

EBITDA-marginal 4% -3% -3% -5% 7% 

EBIT-marginal 2% -3% -4% -5% 7% 

Netto-marginal 1% -5% -5% -6% 7% 
 
Data per aktie 11/12 12/13 13/14E 14/15E 15/16E 

VPA 0,12 -1,14 -0,19 -0,26 0,47 

VPA just 0,12 -1,14 -0,19 -0,26 0,47 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nettoskuld 0,82 0,43 -1,70 -0,98 -1,03 

Antal aktier 1,83 1,83 11,67 11,67 11,67 
 
Värdering 11/12 12/13 13/14E 14/15E 15/16E 

Enterprise Value 1,5 0,8 149,4 157,8 157,2 

P/E 0,0 0,0 -77,6 -55,1 30,6 

P/S 0,0 0,0 3,8 3,1 2,0 
EV/S 0,0 0,0 3,3 2,9 1,9 

EV/EBITDA 1,0 -0,8 -104,6 -56,5 26,3 

EV/EBIT 2,7 -0,6 -85,6 -56,5 26,3 

P/BV 0,0 0,0 4,2 4,6 4,0 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

Görgen Nilsson 19,6 % 19,6 % 

Ingemar Wiberg 19,6 % 19,6 % 
Tullbacken AB 3,9 % 3,9 % 

Advokat Tomas Mattsson AB:s Pensionss. 3,5 % 3,5 % 

Professionell Ägarstyrning AB 2,8 % 2,8 % 

Innovationsbron AB 2,8 % 2,8 % 

Kjell Eriksson 2,7 % 2,7 % 
Healthinvest Microcap 2,6 % 2,6 % 

Sallen Daun AB 2,5 % 2,5 % 

LMK Forward AB 2,3 % 2,3 % 
 
Aktien   

Reuterskod  SDOS.ST 

Lista  First North 
Kurs, SEK  n.m. 

Antal aktier, milj  11,7 

Börsvärde, MSEK  169,2 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Görgen Nilsson 

Ordf  Per Carendi 

   

Nästkommande rapportdatum   
FY 2014 Results  June 13, 2014 

   

   

   
   

   

Björn Olander  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 

bjorn.olander@redeye.se  114 35 Stockholm 

   
Klas Palin   

klas.palin@redeye.se   

   

   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 8,6 % NPV FCF (13/14-22/23) 117 
    

Riskfri ränta 3,5 % NPV FCF (23/24-) 151 

  Rörelsefrämmade tillgångar 21 

WACC 12,1 % Räntebärande skulder -1 
  Motiverat värde MSEK 288 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 11,4 % Motiverat värde per aktie, SEK 25 

EBIT-marginal 27,5 % Börskurs, SEK  
 

Balansräkning 11/12 12/13 13/14E 14/15E 15/16E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  1 0 21 16 17 
Kundfordringar 6 5 5 7 10 

Lager 6 5 7 8 13 

Andra fordringar 2 2 2 2 2 

Summa omsättn. 14 13 35 33 42 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 1 1 1 2 2 

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. 9 16 23 29 37 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 10 17 24 30 39 

Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 1 
      

Summa tillgångar 24 29 59 64 81 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 9 11 11 14 21 

Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Övriga kortfristiga skulder 1 7 7 8 13 

Summa kort. skuld 10 18 18 22 34 

Räntebr. skulder 2 1 1 5 5 
L. icke ränteb.skulder 0 0 0 0 0 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 12 19 19 27 39 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 12 10 40 37 42 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 12 10 40 37 42 

      

Summa skulder och E. Kap. 24 29 59 64 81 

 

 

Aktiens utveckling    
n.m.    
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

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

 

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

ersättning från bolaget i samband med detta. 

 ScandiDos är ett ledande företag inom kvalitetssäkring av avancerad 
strålterapi av cancer. Bolaget erbjuder system som med hög 

noggrannhet uppmäter och analyserar stråldosen inför och under 

pågående strålbehandling. Bolagets produkter hjälper 

strålterapiklinikerna att säkerställa att den levererade ståldosen till 
patienten uppfyller målen för den avsedda behandlingen samt 

identifierar eventuella avvikelser. 
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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 för analysen 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. 


