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En initial dos av svaghet 
 Scandidos första rapport som listat bolag blev en 

besvikelse och försäljningen blev 44% lägre än 

samma period förra året. Kostnaderna var dock lägre 

än vi förväntat oss och rörelseresultatet blev därmed 

knappt 2 miljoner kronor under våra förväntningar. 

 

 Den befintliga produkten avslutade året svagt och vi 

sänker prognoserna eftersom en del av faktorerna 

kan påverka även de kommande kvartalen. Det 

viktiga för bolaget är lanseringen av nya produkter 

och där ser vi ingen anledning att ändra prognoserna. 

 

 Efter att ha sänkt våra prognoser uppgår vårt 

motiverade värde till 20 (25) kronor per aktie. Om 

bolaget levererar i enlighet med våra förväntningar 

som vi anser är återhållsamma finns det en potential 

för kursdubbling, även om det lär ske gradvis. 

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

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 10,4 

Antal aktier (milj) 12,0 

Börsvärde (MSEK) 124 

Nettoskuld (MSEK) -3 

Free float (%) 60 % 

Dagl oms. (’000) 0 

  
Analytiker:  
Björn Olander  
bjorn.olander@redeye.se  

  
Klas Palin  
klas.palin@redeye.se  

 12/13 13/14 14/15E 15/16E 16/17E 

Omsättning, MSEK 40 39 39 67 100 
Tillväxt 11% -3% 1% 73% 49% 

EBITDA -1 -3 -10 -2 12 
EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg 12% 

EBIT -1 -4 -13 -2 12 
EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg 12% 

Resultat före skatt -2 -4 -13 -2 12 
Nettoresultat -2 -4 -13 -2 12 
Nettomarginal Neg Neg Neg Neg 12% 

 2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 
VPA -1,14 -0,35 -1,12 -0,19 0,98 
P/E n.m n.m n.m n.m 10,6 
EV/S n.m 2,8 3,1 1,8 1,1 
EV/EBITDA n.m n.m n.m n.m 9,6 
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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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Skräckrapporten fredagen den 13:e 

Försäljningen långt under våra förväntningar 

Inför rapporten väntade vi oss en obetydlig försäljningsnedgång på mindre 

än en procent jämfört med motsvarande period förra året, men det visade 

sig att den föll med hela 44 procent. Det går inte att beskriva som något 

annat än en stor besvikelse, även om förra årets fjärde kvartal var mycket 

starkt. 

 

Försäljning per kvartal 

 

Källa: Scandidos 

I rapporten för det tredje kvartalet framhöll bolaget att Q4 är 

säsongsmässigt starkt. Det upprepades visserligen i rapporten för det fjärde 

kvartalet, men att det inte gällde under just det här året. Därmed hade Q3 

blivit det säsongsmässigt starka kvartalet under 2013/14. Förändringen 

uppges bero på att Japan, som normalt är en viktig faktor till en stark 

avslutning på året, har i år haft en jämnare försäljning under året på 

bekostnad av Q4. 

 

Europa har varit svagt under första halvan av året, men den starka 

utvecklingen i Japan under året har till stor del kompenserat för det. 

Senareläggning av ordrar i Kina under Q4 har också medfört lägre 

försäljning än väntat. 

 

En anledning till att Europa gått så pass dåligt under året är att marknaden 

varit avvaktande. Storbritannien har varit en bra marknad, men då 

distributören valt att samarbeta med en aktör med ett brett sortiment som 

även konkurrerar med Scandidos produkter har samarbetet avslutats. 

Målsättningen under det nyligen påbörjade räkenskapsåret 2014/15E är att 

återta förlorade marknadsandelar med nya samarbetspartners. 

 

 

44 procent nedgång 

jämfört med våra 

förväntningar är en stor 

besvikelse 

Säsongsmönstret och 

kommunikationen kring 

det skulle ha kunnat vara 

klarare 

Svagt Europa under året 

har hjälpts av en jämnare 

försäljning i Japan på 

bekostnad av Q4 

Avvaktande marknad i 

Europa och 

distributörsbyte i 

Storbritannien 
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Scandidos nämner att framgången i nya länder begränsas av att den 

nuvarande produktportföljen är så pass smal. När den breddas med nya 

produkter som ska lanseras väntas Scandidos attraktionskraft bland 

distributörerna öka, vilket bör kunna öppna dörren till nya marknader för 

såväl nya som befintliga produkter. 

 

Lägre kostnader begränsade förlusten 

Trots att försäljningen blev 6,3 miljoner kronor lägre än vi räknat med var 

rörelseresultatet bara 1,8 miljoner kronor lägre än vårt estimat. Övriga 

externa kostnader och personalkostnader var lägre än vi väntat oss, vilket 

kompenserade för cirka 2 miljoner kronor. 

 

Den stora kostnadsavvikelsen var dock Råvaror och förnödenheter. Det är 

naturligt att de är lägre eftersom försäljningen var så pass dålig, men även 

när man tar hänsyn till det var de förhållandevis låga. Enligt bolagets sätt 

att beräkna bruttomarginal hamnade den på 91,9 (73,7) procent i Q4 

jämfört med vår förväntan om 78,3 procent. Den stora förbättringen beror 

på en ökad försäljning av mjukvarumoduler och för dessa är 

bruttomarginalen i det närmaste 100 procent. 

 

Därmed blev såväl EBITDA som EBIT 1,8 miljon kronor under våra 

förväntningar, vilket med tanke på den dramatiska försäljningsavvikelsen 

får betraktas som relativt obetydlig i det stora hela. I synnerhet när man 

väger in att bolaget under kvartalet ägnat stor kraft åt förberedelser inför 

listningen vid First North. 

 

 

Förväntat vs. utfall 2013/14

(SEKm) Q4 Redeye Diff Förra året Diff

Nettoomsättning 8,1 14,4 -6,3 14,5 -6,4

Övriga rörelseintäkter 0,6 0,0 0,6 0,1 0,5

Aktiverat arbete 0,2 1,1 -0,9 0,8 -0,6

Summa intäkter 8,8 15,5 -6,6 15,4 -6,6

Råvaror och förnödenheter -1,4 -4,2 2,8 -4,7 3,3

Övriga externa kostnader -4,4 -5,8 1,4 -4,0 -0,4

Personalkostnader -5,8 -6,4 0,6 -6,1 0,3

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

Rörelseresultat -2,9 -1,1 -1,8 0,5 -3,4

Ränteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Resultat efter fin. poster -3,1 -1,2 -1,9 0,4 -3,5

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

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

Vinst per aktie -0,26 -0,10 -0,17 0,18 -0,45

Vinst per aktie e. utsp. -0,26 -0,10 -0,16 0,18 -0,44

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

Omsättningstillväxt -44,3% 2,2% -46,5% n.m n.m

EBIT-marginal -35,6% -7,3% -28,3% n.m n.m

EBITDA-marginal -34,7% -6,7% -28,0% n.m n.m

Källa: Redeye

Geografisk expansion bör 

underlättas när portföljen 

breddas senare i år 

Trots 6,3 miljoner kronor 

lägre försäljning blev 

EBIT bara 1,8 miljoner 

kronor lägre än vi 

förväntat oss 

Generellt lägre kostnader, 

men framför allt på grund 

av högre bruttomarginal 

från mjukvarumoduler 

EBIT bara 1,8 miljoner 

kronor lägre trots den 

mycket svaga 

försäljningen 
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Hur kunde just premiärrapporten bli så svag? 

En generell regel på aktiemarknaden är att ifrågasätta vad som sägs och vad 

som händer och dra sina egna slutsatser. Det är inte ovanligt att det i 

efterhand är möjligt att identifiera tecken som man med facit i hand borde 

ha insett eller tolkat annorlunda. Även om framtiden är viktigast är det 

intressant att utvärdera historiken. I det här fallet är det dock fortfarande 

inte uppenbart vilka tecken vi missat. 

 

Analysavdelningen vid Redeye har i samband med IPO-processen varit 

mycket mån om att undvika information som skulle kunna bli problematisk 

ur ett insiderperspektiv. Vi har träffat ledningen åtskilliga gånger och det 

senaste tillfället var i samband med Småbolagsdagarna bara ett par dagar 

innan rapporten släpptes. Bolaget har inte indikerat att rapporten skulle bli 

så svag, vilket är korrekt eftersom ingen annan information offentliggjorts. 

Därmed känner vi inte till vilka överväganden som gjorts inför rapporten. 

 

I Q4-rapporten framhöll Scandidos att det fjärde kvartalet som avslutas i 

april normalt är ett starkt kvartal, men att det inte blev så under det här 

räkenskapsåret. En förklaring är att Europa varit svagt under året, medan 

försäljningen i Japan som normalt går mycket bra under Q4 istället har 

varit jämnare utspritt över året. Därmed har de första tre kvartalen kunnat 

hållas uppe, medan Q4 blev exceptionellt svagt med den lägsta 

kvartalsförsäljningen på över två år. 

 

Den här typen av kvartalsvariation är mycket svår att förutsäga eftersom 

historiken är begränsad och bolaget inte rapporterar försäljning per region. 

I Q3-rapporten framhölls endast att Q4 brukar vara säsongsmässigt starkt 

och om bolaget kände till att Q4 skulle bli så pass svagt hade det varit 

lämpligt att upplysa om det i rapporten. Den daterades dock till 28 februari, 

så det är inte troligt att bolaget hade tillräcklig visibilitet för Q4 vid det 

tillfället. Även om det kanske inte hade gjort någon gladare så hade bolaget 

även kunnat överväga att vinstvarna före rapporten med tanke på att Q4, 

till skillnad från vad som sagts om det historiska mönstret, inte alls skulle 

bli säsongsmässigt starkt. Det bästa hade naturligtvis varit om den 

informationen funnits tillgänglig under teckningsperioden som avslutades 

den 21 mars, men det var relativt långt innan kvartalet avslutades 30 april. 

 

Emissionen blev kraftigt övertecknad och aktien steg initialt, men har sedan 

gradvis fallit för att efter Q4-rapporten falla ännu mer. Det är naturligtvis 

en olycklig situation och då är det naturligt att leta syndabockar. Det visade 

sig att analysen hade för höga förhoppningar på Q4, men som framgår ovan 

har vi inte haft någon grund att tro att kvartalet skulle avvika så pass 

kraftigt från det normala mönstret. Efter att ha diskuterat situationen med 

ledningen är vi övertygade om att inte heller att bolaget gjort något 

medvetet fel. Kort visibilitet, enskilda kvartals begränsade operationella 

betydelse och bristande erfarenhet av hur aktiemarknaden reagerar tror vi 

bidragit till att den svaga Q4-försäljningen framkom först i rapporten. 

Viktigt utvärdera 

historien, men inte helt 

uppenbart vilka tecken vi 

missat 

Analysavdelningen vid 

Redeye har baserat sin 

uppfattning på offentlig 

information 

Fjärde kvartalet blev för 

en gångs skull inte 

säsongsmässigt starkt 

En vinstvarning hade 

kunnat vara befogad, 

även om det knappast 

gjort aktieägarna gladare 

Olycklig situation, men vi 

har fortfarande 

förtroende för ledningen 
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Finansiella prognoser 

Estimatförändringar 

Vi sänker försäljningsprognosen med 15-17 miljoner kronor per år under 

under de närmaste tre åren, vilket i stort sett uteslutande är relaterat till 

Delta4 phantom som utgjorde besvikelsen i Q4. Kvartalsvariationerna har 

jämnats ut något med tanke på den osäkra kvartalsdynamiken och vi har 

lagt oss på en lägre nivå på årsbasis. Vi räknar med att en del av svagheten 

som påverkat såväl 2013/14 som fjärde kvartalet kommer kvarstå i början 

av 2014/15E. Vi ser ingen anledning att förändra estimaten för produkterna 

som ska lanseras under året och där ligger en stor del av potentialen. 

 

 

Vi sänker kostnadsprognoserna, bland annat på grund av högre marginaler 

med tanke på en högre andel mjukvaror och service. Vi har även justerat 

antalet aktier på grund av den utökade emissionen som skedde efter den 

föregående analysen släpptes. 

Estimatförändringar
Nya estimat (SEKm) 2014/15E 2015/16E 2016/17E

Nettoomsättning 38,9 67,2 99,8

Summa intäkter 42,8 73,4 108,5

Rörelseresultat -13,1 -1,8 11,8

Resultat efter finansiella poster -13,4 -2,3 11,7

Årets resultat -13,4 -2,3 11,7

Vinst per aktie efter utspädning -1,08 -0,18 0,95

EBITDA -10,1 4,0 17,9

EBIT-marginal -33,6% -2,7% 11,9%

EBITDA-marginal -25,8% 6,0% 18,0%

Gamla estimat (SEKm)

Nettoomsättning 54,3 84,5 117,1

Summa intäkter 60,1 92,7 127,7

Rörelseresultat -2,8 6,0 21,1

Resultat efter finansiella poster -3,1 5,5 21,0

Årets resultat -3,1 5,5 21,0

Vinst per aktie efter utspädning -0,25 0,46 1,74

EBITDA 0,3 11,9 27,3

EBIT-marginal -5,1% 7,1% 18,0%

EBITDA-marginal 0,6% 14,1% 23,3%

Förändring (SEKm)

Nettoomsättning -15,4 -17,3 -17,3

Summa intäkter -17,3 -19,2 -19,2

Rörelseresultat -10,3 -7,8 -9,3

Resultat efter finansiella poster -10,3 -7,8 -9,3

Årets resultat -10,3 -7,8 -9,3

Vinst per aktie efter utspädning -0,8 -0,6 -0,8

EBITDA -10,4 -7,9 -9,4

EBIT-marginal -28,5% -9,8% -6,2%

EBITDA-marginal -26,4% -8,1% -5,3%

Källa: Redeye

Vi sänker försäljningen 

med 15-17 miljoner kronor 

och EBIT med 8-10 

miljoner kronor 

Förenklat kan man säga 

att försäljning och 

resultat under förskjuts 

med cirka ett halvår 

under de närmaste tre 

åren 

Lägre kostnader och fler 

aktier 
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Estimat per år och kvartal 

Med tanke på svagheten i Q4 räknar vi med att försäljningen blir i stort sett 

oförändrad 2014/15E jämfört med det nyligen avslutade året 2013/14. Det 

förklaras av en kombination av försiktiga produktlanseringar i tidigt 

stadium och lägre förväntningar på den befintliga produkten Delta4 

phantom. Kostnaderna väntas öka på ett kontrollerat sätt, inte minst på 

grund av höstens produktlanseringar. 

 

 

  

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

Nettoomsättning 28,9 36,0 39,8 38,7 38,9 67,2 99,8

Övriga rörelseintäkter 1,7 1,8 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0

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

Summa intäkter 31,1 38,1 43,6 42,7 42,8 73,4 108,5

Råvaror och förnödenheter -6,1 -10,5 -10,9 -9,3 -11,1 -18,2 -26,4

Övriga externa kostnader -7,2 -8,9 -11,8 -13,2 -16,0 -20,0 -26,0

Personalkostnader -15,0 -17,2 -21,8 -23,3 -25,7 -31,2 -38,1

Av- och nedskr. 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,4 -0,7 -0,9

Rörelseresultat 1,4 0,6 -1,3 -3,6 -13,1 -1,8 11,8

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

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

Resultat efter fin. poster 0,4 0,3 -2,0 -4,1 -13,4 -2,3 11,7

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

Årets resultat 0,3 0,2 -2,1 -4,2 -13,4 -2,3 11,7

Vinst per aktie 0,18 0,12 -1,14 -0,35 -1,12 -0,19 0,98

Vinst per aktie e. utsp. 0,18 0,12 -1,14 -0,34 -1,08 -0,18 0,95

EBITDA 2,9 1,6 -1,0 -3,2 -10,1 4,0 17,9

Omsättningstillväxt 11,9% 24,4% 10,7% -2,8% 0,6% 72,6% 48,6%

EBIT-marginal 5,0% 1,6% -3,3% -9,2% -33,6% -2,7% 11,9%

EBITDA-marginal 10,0% 4,3% -2,5% -8,4% -25,8% 6,0% 18,0%

Källa: Redeye

Resultaträkning 2013/14 2014/15

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

Nettoomsättning 12,0 8,1 7,7 8,5 10,3 12,5

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktiverat arbete 1,1 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2

Summa intäkter 13,1 8,8 8,4 9,3 11,4 13,7

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

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

Personalkostnader -6,2 -5,8 -6,1 -6,3 -6,6 -6,8

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

Rörelseresultat 1,1 -2,9 -4,0 -3,5 -3,0 -2,6

Ränteintäkter 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

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

Resultat efter fin. poster 1,0 -3,1 -4,0 -3,6 -3,1 -2,6

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

Årets resultat 1,0 -3,2 -4,0 -3,6 -3,1 -2,6

Vinst per aktie 0,52 -0,26 -0,34 -0,30 -0,26 -0,22

Vinst per aktie e. utsp. 0,52 -0,26 -0,32 -0,29 -0,25 -0,21

EBITDA 1,1 -2,8 -3,9 -3,4 -1,6 -1,1

Omsättningstillväxt 42,8% -44,3% n.m n.m -14,0% 54,8%

EBIT-marginal 8,9% -35,6% -51,7% -41,6% -29,5% -20,5%

EBITDA-marginal 9,5% -34,7% -50,6% -40,4% -15,8% -9,0%

Källa: Redeye

Initial lansering av nya 

produkter kompenserar 

för svagare försäljning av 

den befintliga produkten 

under 2014/15E 



Scandidos 

 

Bolaganalys 
8 

Försäljning av antal enheter per produktkategori 

Scandidos försäljning per kvartal rapporteras som en totalsumma i kronor, 

men i likhet med många andra liknande företag inte hur många enheter av 

respektive produkt som har fakturerats. Hittills har försäljningen omfattat 

Delta4 phantom med tillhörande produkter. Beroende på vilka 

tilläggsmoduler som har sålts och om försäljningen har skett via en 

distributör kan rapporterad försäljning per enhet variera. 

 

Vi prognosticerar antalet enheter och eftersom bolaget inte särredovisar 

antalet enheter har vi prognosticerat även de historiska antalen. Därmed 

kan antalet skilja sig något från verkliga värden, men avvikelsen bör i 

sådana fall begränsa sig till ett fåtal enheter. Efter den kraftiga nedgången i 

Q4 har vi dragit ned förväntningarna rejält under de närmaste kvartalen, 

men det bör finnas potential att slå våra prognoser. 

 

Antal Delta4 phantom per kvartal 

 

Källa: Redeye 

Antal Delta4 phantom per år 

 

Källa: Redeye 
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Antal Delta4 phantom Bolagets förhoppning Tillväxt

Försäljningen utgörs än 

så länge främst av Delta4 

phantom med tillhörande 

produkter 

Vi modellerar antalet 

enheter per kvartal 

Starka avslutningar av 

åren blev under 2013/14 

ett starkt Q3 och ett 

ovanligt svagt Q4, vilket 

får oss att dra ner 

förväntningarna för de 

närmaste kvartalen 

Efter rapporten har vi 

tagit höjd för ett 

utmanande 2014/15E följt 

av en gradvis 

återhämtning 
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Vi har valt att ha relativt modesta antaganden om försäljningen av de nya 

produkterna Delta4AT (en enhet i Q2 och två i Q3) som utgör den stora 

potentialen på sikt, och Delta4 TPV (en enhet i Q3 och två i Q4) under 

2014/15E. Vi ser ingen anledning att ändra på vår återhållsamma syn och 

anser att bolaget har goda möjligheter att slå våra förväntningar. 

 

Antal Delta4AT 

 

Källa: Redeye 

 

Antal Delta4 TPV 

 

Källa: Redeye 
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Antal Delta4 TPV Bolagets förhoppning Tillväxt

Inga förändringar i vår 

prognos för produkterna 

som ska lanseras under 

2014 

Oförändrat låga 

förväntningar under och 

fortfarande under 

bolagets förhoppningar 

Oförändrat jämfört med 

före rapporten och långt 

under bolagets egna 

ambitioner 
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Total försäljning per produktkategori 

Dagens försäljning består huvudsakligen av Delta4 phantom med relaterade 

produkter. Vi räknar med att en del av faktorerna som medförde att 

Q4 2013/14 blev svagt även kommer påverka åtminstone inledningen av 

2014/15E negativt. 

 

Efter räkenskapsårets slut valde Scandidos att avbryta säljsamarbetet med 

C-Rad i USA. Scandidos har sedan flera år en etablerad position på den 

marknaden och det finns definitivt potential att göra betydligt mer. 

Konsekvenserna av att Scandidos nu enbart kommer fokusera på sina egna 

produkter bör vara positiva, men de organisatoriska förändringarna kan 

leda till tempotapp under något kvartal. 

 

Bytet av distributör i Storbritannien är också en faktor som kan ha en 

kortsiktigt negativ inverkan framöver. Bolaget uppger att det har påverkat 

2013/14 negativt, men att marknadsandelarna ska återtas under 2014/15E. 

 

Försäljning per produktkategori 

 

Källa: Redeye 

Blickar man framåt kan man konstatera att Delta4AT är en viktig produkt 

som har möjlighet att nå betydande framgång försäljningsmässigt under 

2015/16E. Under 2016/17E räknar vi med att Scandidos säljer för cirka 100 

miljoner kronor varav ungefär hälften kommer från Delta4AT. 

 

Delta4 TPV är en produkt som är strategiskt viktig för att kunna erbjuda 

nuvarande och potentiella distributörer en bredare produktplattform. Som 

andel av försäljningen är den dock i princip betydelselös i relation till de 

andra produkterna. Produkten har dock höga marginaler med tanke på att 

det är mjukvara. 

  

0

50

100

150

200

250

Fö
rs

äl
jn

in
g 

(S
EK

m
)

Delta4 phantom Delta4AT Delta4 TPV

Svag avslutning av 

2013/14 kan innebära 

svag inledning av 

2014/15E 

Avbrutna samarbetet med 

C-Rad positivt, men kan 

innebära ett tempotapp 

Återhämtning i 

Storbritannien väntas 

efter distributörsbyte 

Delta4AT är mycket viktigt 

under de närmaste åren 

Delta4 TPV kompletterar 

portföljen, men lär utgöra 

en liten andel av 

försäljningen 
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Intäkter, kostnader och EBITDA-marginal 

Scandidos har historiskt varit kapitalsnålt och balanserat kostnader och 

intäkter. Nu står bolaget inför en viktig lanseringsfas, vilket innebär att det 

är befogat att investera för att nå ut med produkterna. Det är en viktig 

anledning till att Scandidos noterats på First North. 

 

Liksom tidigare räknar vi 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 20 kronor per aktie är i linje med vår DCF modell, 

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

har nu inlett en lanseringsfas, vilket innebär att bolaget istället för att 

balansera kostnader och intäkter nu kan satsa resurser på de viktiga 

lanseringarna som ska ske under 2014/15E. Satsningarna väntas leda till 

betydande intäkter, men under de närmaste åren lär lanseringskostnaderna 

vara högre än den initiala försäljningen. Därmed kommer vinstmultiplarna 

vara missvisande höga under de närmaste åren och det får man ta hänsyn 

till vid värderingen. 

DCF 

Vår diskonterade kassaflödesmodell (DCF) ger ett motiverat värde på 20 

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

diskontera kassaflödena under den explicita prognosperioden fram till 

2023/24E 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 99 8,2

DCF 23/24- 125 10,4

Skulder 0 0,0

Kassa 16 1,3

Övrigt 0 0,0

Summa 239 20,0

Multipelvärdering
Multipel Estimat 19/20E Multiplar Aktievärde idag

EV/S S 174 1,5x - 3,5x 17 - 32

EV/EBITDA EBITDA 45 7,0x - 9,0x 20 - 24

EV/EBIT EBIT 45 8,0x - 10,0x 22 - 26

P/E EPS 3,87 12,0x - 18,0x 21 - 30

Motiverat värde 20 

kronor per aktie 

De ansatta multiplarna 

ger aktievärden i 

intervallet 17-32 kronor 

per aktie 
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Scenarioanalys 

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

avvägt med utgångspunkt för antaganden som enligt vår mening förefaller 

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 32,1% fram till 

2018/19E då EBITDA-marginalen förbättrats till 23,0%. Det ger ett 

motiverat värde på cirka 20 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 

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

indikerar vår modell att aktien bör handlas till cirka 11 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 41 kronor. 

 

 
Källa: Redeye 

  

Scenarioanalys
Bear Base Bull

Årlig tillväxt till 2018/19E 20,0% 32,1% 40,0%

EBITDA-marginal 2018/19E 20,0% 23,0% 35,0%

Värde per aktie 11 20 41

Uppsida från 10,4 kronor 3% 92% 292%

Base case: 20 kronor 

32% tillväxt och 23% 

EBITDA-marginal 

Bear case: 11 kronor 

20% tillväxt och 20% 

EBITDA-marginal 

Bull case: 41 kronor 

40% tillväxt och 35% 

EBITDA-marginal 
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Värderingssammanfattning 

Ett motiverat värde på 20 kronor per aktie i linje med DCF-värdet ligger i 

det lägre intervallet som indikeras av multipelvärderingen. 

 

Multipelvärdering jämfört med DCF 

 

Källa: Redeye 

Vårt avkastningskrav på 12,1 procent tar hänsyn till bolagets avsaknad av 

historik på börsen och att ledningen är ny i den rollen. Efter den 

överraskande svaga Q4-rapporten får det väl anses befogat. Med tiden 

räknar vi med att det kommer finnas underlag för att motivera ett lägre 

avkastningskrav, vilket i så fall skulle höja det motiverade värdet ytterligare. 
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 

Ratingförändringar i denna rapport: 

Inga förändringar 

 
Ledning 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 12/13 13/14 14/15E 15/16E 16/17E 

Omsättning 40 39 39 67 100 
Summa rörelsekostnader -41 -42 -49 -69 -88 

EBITDA -1 -3 -10 -2 12 

      

Avskrivningar materiella tillg 0 0 0 0 0 

Avskrivningar immateriella tillg. 0 0 -3 0 0 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT -1 -4 -13 -2 12 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

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

Resultat före skatt -2 -4 -13 -2 12 

      

Skatt 0 0 0 0 0 

Net earnings -2 -4 -13 -2 12 

 

Fritt kassaflöde 12/13 13/14 14/15E 15/16E 16/17E 

Omsättning 40 39 39 67 100 

Sum rörelsekost. -41 -42 -49 -69 -88 
Avskrivningar 0 0 -3 0 0 

EBIT -1 -4 -13 -2 12 

Skatt på EBIT 0 0 0 0 0 

NOPLAT -1 -4 -13 -2 12 

Avskrivningar 0 0 3 0 0 
Bruttokassaflöde -1 -3 -10 -2 12 

Föränd. i rörelsekap 9 -7 5 3 4 

Investeringar -7 -6 -7 -2 -8 

      
Fritt kassaflöde 2 -16 -12 0 8 

 

Kapitalstruktur 12/13 13/14 14/15E 15/16E 16/17E 

Soliditet 35% 75% 53% 40% 48% 

Skuldsättningsgrad 12% 0% 30% 42% 0% 

Nettoskuld 1 -16 -3 -3 -11 
Sysselsatt kapital 11 25 24 22 26 

Kapit. oms. hastighet 1,4 0,7 0,8 1,1 1,3 
 
Tillväxt 12/13 13/14 14/15E 15/16E 16/17E 

Försäljningstillväxt 11% -3% 1% 73% 49% 

VPA-tillväxt (just) -1 022% -69% 218% -83% -619% 
 

Lönsamhet 12/13 13/14 14/15E 15/16E 16/17E 

ROE -19% -17% -40% -9% 38% 
ROCE -10% -14% -33% -4% 34% 

ROIC -10% -33% -53% -8% 54% 

EBITDA-marginal -3% -8% -26% -3% 12% 

EBIT-marginal -3% -9% -34% -3% 12% 

Netto-marginal -5% -11% -34% -3% 12% 
 
Data per aktie 12/13 13/14 14/15E 15/16E 16/17E 

VPA -1,14 -0,35 -1,12 -0,19 0,98 

VPA just -1,14 -0,35 -1,12 -0,19 0,98 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 
Nettoskuld 0,43 -1,32 -0,29 -0,26 -0,90 

Antal aktier 1,83 11,97 11,97 11,97 11,97 
 
Värdering 12/13 13/14 14/15E 15/16E 16/17E 

Enterprise Value 0,8 108,7 121,1 121,4 113,7 

P/E 0,0 -29,6 -9,3 -55,0 10,6 

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

EV/EBITDA -0,8 -33,6 -12,0 -66,7 9,6 

EV/EBIT -0,6 -30,6 -9,3 -66,7 9,6 

P/BV 0,0 3,1 4,6 5,0 3,4 
 

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  10,4 

Antal aktier, milj  12,0 

Börsvärde, MSEK  124,5 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Görgen Nilsson 

CFO   

IR   

Ordf  Per Carendi 
   

Nästkommande rapportdatum   

Q1 report  August 28, 2014 

   
   

   

   

Analytiker  Redeye AB 

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

   

Klas Palin   
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DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

WACC 12,1 % NPV FCF (2013-2015) -5 
  NPV FCF (2016-2022) 104 

  NPV FCF (2023-) 125 

  Rörelsefrämmade tillgångar 16 

  Räntebärande skulder 0 
  Motiverat värde MSEK 239 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 8,7 % Motiverat värde per aktie, SEK 20,0 

EBIT-marginal 26,5 % Börskurs, SEK 10,4 
 

Balansräkning 12/13 13/14 14/15E 15/16E 16/17E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  0 16 12 13 11 
Kundfordringar 5 5 5 8 12 

Lager 5 9 6 10 15 

Andra fordringar 2 1 1 1 2 

Summa omsättn. 13 30 23 33 39 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 1 1 0 0 0 

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. 16 22 26 28 36 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 17 23 26 28 36 

Uppsk. skatteford. 0 1 1 1 2 
      

Summa tillgångar 29 54 51 62 77 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 11 13 10 17 25 

Kortfristiga skulder 0 0 8 10 0 

Övriga kortfristiga skulder 7 1 6 10 15 

Summa kort. skuld 18 13 24 37 40 

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

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 19 13 24 37 40 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 10 40 27 25 37 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 10 40 27 25 37 

      

Summa skulder och E. Kap. 29 54 51 62 77 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån -24,1 % Omsättning -1,1 % 

3 mån  Rörelseresultat, just 214,10 % 

12 mån  V/A, just -1,1 % 

Årets Början  EK 63,0 % 
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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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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 

sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 

investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 

kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 

finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 

finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 

med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 

finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 

källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 

baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 

kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 

investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 

investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 

av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 

analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

 För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 

investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 

för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

 En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 

direkt kopplad till sådan verksamhet. 

 Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 

emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 

att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 

överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 

anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 

händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 

ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 

möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 

teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2013-12-12) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 18 14 8 9 16 

3,5p - 7,0p 39 46 27 41 41 

0,0p - 3,0p 9 6 31 16 9 
Antal bolag 66 66 66 66 66 

 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 

eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

 

Copyright Redeye AB. 


