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Förvärv breddar portföljen 
 Senzime förvärvar Acacia Designs och stärker sitt 

produkterbjudande med ytterligare ett marknadsnära 

instrument. Acacia har tagit fram ett nytt koncept för 

att objektivt monitorera patienter som undergår 

narkos med muskelrelaxerande läkemedel, med en 

kliniskt etablerad metod.  I samband med förvärvet 

gjorde bolaget en företrädesemission på 15,2 

miljoner.   

 Acacias affärsmodell är lik Senzimes och vi ser tydliga 

synergieffekter i förvärvet. Det internationella 

nätverk som Acacia byggt upp kommer enligt vår 

mening att vara till stor fördel för Senzimes 

nuvarande produktportfölj.  

 

 Vi har uppdaterat modellen för Senzime och höjer 

Base case till 5,4 kr/aktie (2,3). Vi väntar oss ett ökat 

nyhetsflöde under H2 med kliniska studier, CE-

märkning, partnersamarbeten och en initial lansering 

av TetraGraph, CliniSenz Analyser och Onzurf Probe. 

 

8,0 poäng 8,0 poäng 4,5 poäng 0,0 poäng 4,5 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 4,2 

Antal aktier (milj) 36,2 

Börsvärde (MSEK) 151 

Nettoskuld (MSEK) -20 

Free float (%) 34 % 

Dagl oms. (’000)  

  
Analytiker:  
Andreas Kvist  
Andreas.kvist@redeye.se  

  
  
  

 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

Omsättning, MSEK 1 0 1 5 13 
Tillväxt -56% -58% 73% 1 155% 154% 

EBITDA -5 -7 -16 -11 -5 
EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg Neg 

EBIT -7 -7 -19 -23 -15 
EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg Neg 

Resultat före skatt -6 -7 -19 -23 -15 
Nettoresultat -6 -7 -19 -23 -15 
Nettomarginal Neg Neg Neg Neg Neg 
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2014  2015  2016E  2017E  2018E  

P/E Neg Neg Neg Neg Neg 
EV/S 139,0 292,9 331,1 27,1 11,5 
EV/EBITDA Neg Neg Neg Neg Neg 

 

 

 

 

2014  2015  2016E  2017E  2018E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VPA -0,47 -0,52 -0,51 -0,64 -0,43 
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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 – Vinstutsikter (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. 

Vinstutsikter 

Vår rating av Vinstutsikter 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 Vinstutsikter är; 1 – 

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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Förvärvet stärker positionerna 

Händelser under det första kvartalet 

 

Senzimes första delårsrapport visade inte på några större överraskningar. 

Kostnaderna för det första kvartalet hölls på låga nivåer efter att bolagets 

kostnadskontroll fortsatt varit god. Försäljningen i bolaget är än så länge 

blygsam, även om det var väntat efter att bolagets fokus är riktat mot de 

marknadsnära produkterna. 

 

En positiv nyhet var att den första vetenskapliga publikationen med OnZurf 

Probe blev accepterad i Journal of Surgical Research. Enligt vår bedömning 

är en publikation en viktig faktor i dels den kliniska valideringen av 

instrumentet och även för att nå ett större intresse bland potentiella 

distributörer av instrumentet. 

 

Senzime fick under kvartalet ett forskningsanslag från Bio-X (Vinnova) på 2 

MSEK för att genomföra en klinisk studie med OnZurf Probe och CliniSenz 

Analyzer för postoperativ monitorering av patienter med cancer i 

matstrupen. Cancer i matstrupen är en sjukdom som drabbar ca 17,000 

patienter per år med en hög dödlighet på ca 16,000 patienter (SEER, 2016).  

Den kliniska studien för OnZurf Probe väntas initieras under hösten och är 

en viktig del i att validera produkterna mot det medicinska behov som finns 

på marknaden. 

 

Senzime var ett av 10 framstående medicintekniska bolag när CEBR 

annonserade sin heta lista för små och medelstora bolag inom Medical 

Devices. CEBR står för “rådet för europeiska bioregioner”. Framgången är 

kopplad till OnZurf Probe som nominerades till Athena Award i klinisk 

forskning. Med motiveringen att dagens behandling görs med kirurgi och 

kan kräva flera operationer vilket ökar risken för att patienter dör. Med 

hjälp av OnZurf Probe ges möjlighet att postoperativt följa 

läkningsprocessen och i ett tidigt skede ge varningssignaler om något inte 

fungerar som det ska. Studien med OnZurf Probe väntas starta i slutet av 

H2’2016. 

Förvärvar Acacia Designs 
Den stora nyheten för bolaget kom efter rapporten för det första kvartalet 

och var att Senzime förvärvar Acacia Designs. Acacia är ett innovativt bolag 

som tagit fram TetraGraph, ett system för öka patientsäkerheten i samband 

med kirurgiska ingrepp för att säkerställa rätt dos av narkos och indikera 

när det är säkert att väcka patienten. Systemet används då 

muskelrelaxerande läkemedel används som del av narkosen, vilket används 

på drygt 70 miljoner patienter per år. Instrumentet används i följande fas 

av narkosförloppet: 

Acacia är ett innovativt 

bolag som har tagit fram 

ett instrument för att öka 

patientsäkerheten  
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1. Före operationen, där rätt dosering av muskelrelaxerande läkemedel 

behöver säkerställas. 

2. Under operationen, följa patientens tillstånd under ingreppet för att 

upptäcka eventuella varningstecken samt säkerställa rätt dosering av så 

kallade reverserande muskelrelaxerande läkemedel. 

3. Efter operationen, objektivt mäta när en patient kan väckas genom 

spontan andning och därmed extuberas. 

 

Acacia Designs är grundat baserat på 20 års forskning på bland annat på 

Mayo Clinic i USA. Bolaget är baserat i Nederländerna och grundare är de 

välrenommerade anestesiledarna Professor Sorin Brull, Dr David Hampton 

och Dr Richard Polisner. Sorin Brull är en ledande professor och verksam 

narkosläkare på Mayo Clinic. En auktoritet inom branschen som sitter i 

styrelsen för American Board of Anesthesiology och American Board of 

Pain Medicine. Dr David Hampton är en tidigare högt uppsatt direktör på 

Medtronic, ett av världens största bolag inom medicinteknik och startat två 

framgångsrika bolaget inom området. Dr Richard Polisner har praktiserat 

klinisk fot- och fotledskirurgi i 30 år samt drivit sju verksamheter inom 

diagnostik och muskuloskeletal behandling. Under 2014 utsåg Acacia Philip 

Siberg till VD i syfte att ta produkterna till marknad och blev samtidigt 

aktieägare i bolaget. Acacias grundare har en stor erfarenhet och är kända 

namn inom branschen. En viktig faktor som ger en kvalitetsstämpel på 

bolaget och dess teknologi, vilket vi anser kommer vara till stor hjälp när 

produkterna kommersialiseras. 

 

Förvärvet skapar synergier i flera led 

Vår bedömning är att förvärvet av Acacia Designs har stärkt Senzime som 

nu får tillgång till en bredare produktportfölj, minskad påverkan av 

säsongseffekter i den framtida försäljningen och kostnadssynergier. Det nya 

bolaget kommer få synergieffekter i overheadkostnader, produktion, 

förhandlingar med distributörer, kliniska studier och marknadsförings- och 

försäljningsinsatser. Förutom positiva effekter på kostnads- och 

personalsidan har Acacia Designs tillgång till ett stort internationellt 

nätverk som Senzime kan ta del av. Högst troligt en viktig faktor för att 

hitta bra distributörer för CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe. Det 

internationella nätverket kommer även att spela en viktig roll när det gäller 

att nå ut till viktiga sjukhus och ledande opinionsbildare för att genomföra 

en lyckad kommersialisering. 

 

Det finns flera likheter i Acacias och Senzimes affärsmodell. Båda bolagen  

använder en så kallad razor razor-blade modell där bas-instrumentet säljs 

med låg marginal för att sedan tjäna pengarna på försäljningen av 

förbrukningsvaror. Initialt har instrumentförsäljningen störst påverkan på 

intäkterna. I takt med att den installerade basen växer kommer bolaget att 

skapa en återkommande kundbas genom det löpande behovet av 

förbrukningsvaror som krävs för att använda instrumentet, där bolaget har 

en hög lönsamhet på produkterna.  

Acacias grundare är 

ledande namn inom 

anestesiområdet 

 

Senzime får efter 

förvärvet tillgång till ett 

betydligt större 

internationellt nätverk 

 

Båda bolagen har 

liknande affärsmodell  
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Senzime har ingen egen produktion, utan den sker hos kontraktstillverkare 

och strategin är att försäljning kommer ske via distributörer eller 

licenstagare, förutom i egen regi på närmarknader. Detta gör att Senzime 

undviker de höga personal- och marknadsföringskostnaderna som annars 

krävs för att bygga upp en framgångsrik säljorganisation. I utbyte skapas en 

skalbar affärsmodell för bolaget. 

 

Förvärvet har lett till förändringar i Senzimes styrelse där Sorin Brull och 

Terry Cross har gått in som nya styrelseledamöter medan Henrik Nittmar 

inte längre är kvar på sin tidigare post. Utöver det har den tidigare 

styrelseledamoten Philip Siberg (styrelseordförande på Acacia Designs) 

blivit ny styrelseordförande i Senzime. De nya förändringarna ger Senzime 

en styrelse som både har bra kunskap, erfarenhet och representerar 

storägarna i bolaget.  

 

 

Licensavtal nära för TetraGraph 

Acacia Designs har en undertecknat en avsiktsförklaring med en global 

aktör inom patientmonitorering, där företagets namn ännu inte 

kommunicerats. Ett licensavtal väntas vara färdigförhandlat under H2 

2016. För Acacias del anser vi att det passar bättre att ingå i ett licensavtal 

initialt jämfört med ett distributionssamarbete, då instrumentet är en del av 

ett större erbjudande till slutkund. Därmed kan en befintlig aktör sälja 

Acacias system tillsammans med övriga produkter i försäljningsprocessen 

och minska ledtiderna som är så vanliga för medicintekniska instrument. 

Skulle instrumentet istället säljas av en aktör som inte har ett komplett 

erbjudande inom området skulle inkörs tiden bli längre och kräva mer 

omfattande studier och marknadsföring för att nå en kritisk massa i 

försäljningen. Enligt bolaget kommer TetraGraph att säljas som ett ”stand-

alone” instrument, portabel och integrerad med licenstagarens system. 

Avtalet bygger på ett 10-årigt licensavtal med milestones och royalty på 

framtida försäljning som sker under licenstagarens varumärke. Branschens 

royaltysats ligger typiskt mellan ca 7-10 procent. 

 

 

Produkter 

Acacia Designs har tagit fram övervakningsinstrumentet TetraGraph med 

tillhörande produkter. Produkterna som erbjuds är TetraSens 

(engångselektrosensor) och TetraCord (anslutningskabel). Instrumenten 

beräknas ha en livstid på 3-4 år innan det behöver ersättas medan 

elektroden används vid ett tillfälle och byts ut inför varje operation. 

Tekniken TetraGraph använder sig av, kan även appliceras på fler 

användningsområden i framtiden. 

 

 

 

 

Försäljning via 

distributörer och extern 

produktion 

 

Det finns en 

avsiktsförbindelse till ett 

licensavtal för TetraGraph 
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TetraGraph & TetraSens 

 

Källa: Senzime 

 

Objektiv monitorering är en viktig del i att minska patienters risk för 

postoperativa komplikationer och därmed antalet dagar en patient behöver 

stanna på sjukhuset alternativt intensivvården. TetraGraph erbjuder den 

kliniskt etablerade Train of four metoden baserat på EMG-teknologi.  

 

Train-of-Four (TOF) 

Dagens etablerade kliniska standard för monitorering av patienter som har 

tagit muskelrelaxerande läkemedel i samband med anestesi är Train-of-

Four (TOF). TOF-instrument används för att mäta djupet av den 

neuromuskulära blockaden. Detta sker genom att stimulera perifera nerver 

hos patienten som därigenom skickar stötar i ett specifikt intervall för att ta 

reda på hur bra nervsystemet fungerar. 

 

TOF mäts genom att patienten får fyra korta stötar (T1-T4). Beräkningen 

för att få fram TOF-ratio görs genom att dela den fjärde stöten med den 

första (T4/T1). Djupet av den neuromuskulära blockaden visas i amplitud 

som fyra staplar. Vid en total neuromuskulär blockad är staplarna på 0. 

Efter att många studier genomförts på området har standard blivit att 

patienten ska ha en TOF-ratio på minst 0,9. Nivåer <0,9 har visat sig öka 

risken för postoperativa komplikationer. En ofullständig återhämtning från 

muskelrelaxation under den tidiga postoperativa perioden kan leda till: 

 

– Akuta respiratoriska händelser (hypoxemi och luftvägsobstruktion). 

– Muskelsvaghet. 

– Patienten behöver stanna en längre tid på sjukhuset. 

– Förseningar i trakeal extubering. 

– Ökad risk för postoperativa lungkomplikationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOF är dagens kliniskt 

etablerade standard för 

objektiv monitorering 
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Elektromyografi (EMG) är en teknisk lösning som undersöker 

musklernas funktion. Mätningen sker genom att stimulera nerven och 

övervaka potentialen för de sammansatta muskelreaktionerna. EMG-

teknologin utvecklades för över 70 år sedan, men har inte uppnått kliniska 

framgångar efter att tidigare instrument varit dyra att tillverka och känsliga 

för externa störningar. Den tekniska utvecklingen har varit en av 

anledningarna till att Acacia nu har tagit fram ett enkelt och 

användarvänligt instrument med bra precision. 

 

Dagens gold-standard-lösning för TOF-instrument är med AMG 

(acceleromyography) teknologi och bygger på muskelrörelser när nerver 

stimuleras. För att mäta muskelrörelser behöver patientens tumme kunna 

röra sig fritt för att TOF-mätaren ska fungera och ge tillförlitliga värden. I 

en del operationer skapar det problem då operationsdukar och annat kan 

vara i vägen och därmed störa resultatet. 

 

 

Kliniska studier genomförda 

Målsättningen med TetraGraph är att skapa en ny industriell standard med 

den etablerade TOF-metoden. Det ska ske genom att erbjuda ett instrument 

som är enkelt att använda, snabbt att starta (20-30 sekunder), prisvärd 

(avkastning på investeringen på mindre än en månad) och med hög kvalité. 

 

Acacia har genomfört kliniska studier med TetraGraph som presenterats på 

ledande kongresser. I studierna fick vi se bra data i klass med dagens AMG-

metod gällande förspänning samtidigt som repeterbarheten visade på ett 

minskat intervall i utfallet och därmed gav bättre precision. Vi bedömer 

Acacias möjligheter att slå sig in på marknaden som oerhört goda med 

TetraGraph som erbjuder lösningar på flera av de kända problem som finns 

med AMG-teknologin. Några av dessa är:   

 

– Lång starttid (15 min).  

– Tummen måste vara fri. 

– Känslig för yttre störningar, vilket försvårar bedömningen av resultaten. 

– Återanvänder delar (tar tid och behöver rengöras). 

– Kalibrering och normalisering kräver högre mA i stimuleringsströmmen 

(60-70 vs TetraGraphs 30-40). 

– Kräver utbildning och kontinuerlig användning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TetraGraph erbjuder 

lösningar på flera av de 

problem dagen teknologi 

har 

TetraGraphs EMG-

teknologi bygger på att 

mäta muskelreaktioner 
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Dagens behandlingspraxis i behov av nya lösningar 

Nuvarande problem med dagens gold-standard-lösning (AMG) för 

patienter som undergår narkos med muskelrelaxerande läkemedel är en 

anledningen till att objektiv monitorering endast används i ca 25 procent av 

fallen (Naguib M, 2007). Med tanke på att ca 30 procent av de ca 70 

miljoner patienter som tar muskelrelaxerande läkemedel varje år drabbas 

av postoperativa komplikationer finns det ett stort behov av att ta fram nya 

innovationer och lösningar för att förbättra kvalitén i behandlingen och 

minska antalet patienter som drabbas av komplikationer. Kliniska studier 

har visat att objektiv monitorering minskar antalet komplikationer med ca 

75 procent (Murphy GS, 2008a). 

 

Det är viktigt att objektivt kontrollera att dosen är korrekt när en person 

undergår narkos med muskelrelaxerande läkemedel och att sedan objektivt 

analysera när en patient är redo att väckas genom egen(spontan) andning. 

Motsatsen till objektiva bedömningar är att en patient behöver lita på 

narkosläkarens fingertoppskänsla för när patienten är redo att väckas och 

extuberas. Detta i förhoppning om att kroppen inte har kvar någon 

muskelrelaxation, vilket annars kan skapa allvarliga komplikationer för 

patienten. 

 

Andra drivkrafter för objektiv monitorering 

Idag har flera av de skandinaviska länderna tillsammans med Frankrike, 

Tjeckien, Storbritannien och Irland valt att göra objektiv monitorering till 

standard of care. Med tanke på den starka kliniska dokumentationen 

räknar vi med att fler länder kommer följa efter, där en rekommendation i 

USA väntas ha den största påverkan. Det pågår flera diskussioner i diverse 

organisationer om att objektiv monitorering av muskelrelaxerande 

läkemedel bör läggas till i riktlinjerna och bli standard of care vid 

behandling. En sådan rekommendation skulle öka marknadspenetrationen 

betydligt då kliniker som väljer att inte använda objektiv monitorering kan 

komma att drabbas av juridiska konsekvenser om allvarliga komplikationer 

eller eventuella dödsfall skulle uppdagas. 

 

Flera myndigheter såsom FDA och EMA har rekommenderat att Mercks 

nya läkemedel Sugammadex (antidote) ska övervakas med objektiv 

monitorering (TOF) vid reversering av neuromuskulär blockad. Det har 

skapat ett starkare incitament för narkosläkare att använda TOF-

instrument för patienter som tar muskelrelaxerande läkemedel i samband 

med kirurgi. Dessa rekommendationer kan även komma att gälla fler 

läkemedel framöver. 

 

Merck har sedan förvärvet av Schneider-Plough varit det bolag som 

producerat TOF-Watch, det ledande objektiva övervakningsinstrumentet på 

marknaden för patienter som får muskelrelaxerande läkemedel i samband 

med kirurgiska ingrepp. Merck, som är ett renodlat läkemedelsbolag, har 

aviserat att de inte har för avsikt att vidareutveckla TOF-Watch. Det finns 

därför ett behov av nya instrument på marknaden. Instrument som i regel 

Objektiv monitorering 

används endast i ca 25% av 

fallen 

Fler länder börjar göra 

objektiv monitorering till 

standard of care 

Merck avser att inte 

vidareutveckla TOF-Watch 
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också byts ut var tredje år skulle då också skapa en optimal timing för en 

lansering av en helt ny produktfamilj till dessa potentiella kunder. 

 

I BCC Research senaste marknadsrapport om anestesi- och 

andningsprodukter såg institutet ett stort behov av kontinuerlig 

övervakning av högriskpatienter inom anestesimarknaden. Det är därför 

viktigt att skapa en effektiv och säker behandling för denna klass av 

patienter. Efterfrågan på tekniskt sunda och pålitliga anestesimaskiner är 

därmed stor. Detta för att nya produkter kan förmedla mer information om 

patienterna i perioperativ miljö, göra behandlingen mer effektiv och hjälpa 

narkosläkaren i det kritiska beslutsfattandet. 

 

 

Marknaden 
 

Marknaden för anestesi- och andningsenheter uppgick till 14,4 miljarder 

USD 2015 (BCC Research, 2016) och väntas växa till 24,2 miljarder USD 

2020. Det ger en årlig tillväxt på ca 10,9 procent. Dagens marknad för 

anestesi- och andningsenheter domineras av ett fåtal större aktörer, där de 

två ledande bolagen på marknaden är Draeger och GE Healthcare. 

 

Varje år tar ca 70 miljoner patienter muskelrelaxerande läkemedel i 

samband med kirurgiska ingrepp som kräver att patienten är sövd och har 

en total muskelavslappning. Acacia Designs har estimerat att marknaden 

för TetraGraphs produkter väntas vara värd ca 1 miljard USD 2020. 

 

Komplikationer för patienter som undergår narkos benämns som Critical 

Respiratory Events (CREs). Globalt kostar dessa händelser ca 10 miljarder 

varje år. Studier visat att regelbunden objektiv övervakning skulle kunna 

minska dessa kostnader betydligt, via färre komplikationer och en minskad 

andel patienter som behöver vara kvar extra dagar på sjukhuset. Det är ett 

stort problem ekonomiskt och personalmässigt för sjukhusen och är ett 

ämne som diskuteras flitigt i hur dessa kostnader kan minska.  

 

Att monitorera patienter som tagit muskelrelaxerande läkemedel är idag en 

liten marknad jämfört med den totala för marknaden för anestesi- och 

andningsenheter. Därför ser vi goda möjligheter för innovativa bolag att ta 

sig in på marknaden inom denna nisch, då de större bolagen lämnat 

spelplanen nästintill vidöppen. Större aktörer kan lika gärna agera 

distributörer än att ta fram nya instrument på egen hand, förutom för de 

som har egna produkter att erbjuda kunderna. I likhet med hur processen 

har varit för TOF-Watch som distribuerats brett på marknaden av ett flertal 

aktörer. 

 

Stort beroende av externa parter 

Mycket av TetraGraphs framtida utveckling hänger på att hitta bra 

distributörer och licenstagare som ska marknadsföra och sälja produkterna 

för att bolaget ska nå lönsamhet. Distributionssamarbetet med Applikon är 

ett bevis på att ett avtal inte alltid behöver bli framgångsrikt. 

 

 

Kostnaderna för 

postoperativa komplikationer 

är stora och kan minska med 

hjälp av objektiv 

monitorering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senzime är väldigt 

beroende av distributörer i 

försäljningsutvecklingen 
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Det finns en risk för att TetraGraph i största del används för riskpatienter 

och inte för de som anses ha en låg risk att drabbas av komplikationer, 

vilket skulle bromsa försäljningstillväxten på marknaden. Vi bedömer dock 

att en sådan effekt som kort sikt, för när en metod blivit standard of care på 

marknaden finns det starka incitament att följa rekommendationen. 

Motsättningar i detta skede kan leda allvarliga konsekvenser och stå dyrt till 

klinikerna genom juridiska påföljder vid eventuella CREs eller dödsfall. 

 

 

Investerings Case 

 

Senzime är ett uppsalabaserat företag som arbetar inom 

patientmonitorering mot sjukhus och intensivvård. Verksamhetens fokus är 

på tre marknadsnära produkter i CliniSenz Analyzer, OnZurf Probe och 

TetraGraph. 

 

CliniSenz och OnZurf Probe används tillsammans för att möjliggöra 

organspecifik monitorering efter operation. Övervakningen sker genom att 

kontinuerligt analysera de metaboliska förändringarna som sker i 

läkningsförloppet och ge tidiga varningssignaler på komplikationer såsom 

syrebrist och anastomosläckage. Det är viktigt att snabbt få reda på om det 

råder exempelvis syrebrist i ett organ för att återställa blodflödet innan en 

skada har skett på organet. Idag övervakas processen mestadels manuellt 

eller så placeras en mikrodialyskateter i organet genom ett litet nålstick, för 

att därifrån mäta syrebrist genom ämnesomsättningen i kroppen. Med 

hjälp av OnZurf Probe går det istället att placera den tunna proben på 

utsidan av ett organ och undvika onödig stress på organet. 

 

TetraGraph är ett instrument som med EMG-teknologi objektivt 

monitorerar patienter som får muskelrelaxerande läkemedel i samband 

med narkos, genom den kliniskt etablerade TOF-metoden. Av de patienter 

som får muskelrelaxerande läkemedel i samband med kirurgi drabbas ca 30 

procent av postoperativa komplikationer. Objektiv monitorering har i 

studier visat sig minska antalet komplikationer med ca 75 procent. Den 

befintliga gold-standard-lösningen (TOF med AMG-teknologi) har en del 

brister och är en anledning till att objektiv monitorering endast används i ca 

25 procent av fallen. En hög andel av dagens monitorering sker istället 

genom subjektiva bedömningar, där patienten får lita på narkosläkarens 

fingertoppskänsla. Merck har med TOF-Watch varit det ledande 

instrumentet på marknaden för objektiv övervakning men har nu 

kommunicerat att instrumentet ska sluta produceras. Det öppnar därför 

upp för ett ökat behov av nya produkter på marknaden. Ett antal länder har 

rekommenderat TOF-mätaren som standard of care för patienter som tar 

muskelrelaxerande läkemedel och diskussioner pågår för närvarande i ett 

flertal länder inklusive USA. 

 

Viktiga längre trender på den medicintekniska marknaden är digitalisering 

av sjukvården, en åldrande befolkning och ökat kvalitetsfokus, vilka alla är 

gynnsamma för Senzime. Senzime har efter förvärvet av Acacia fått tillgång 

till ett stort internationellt nätverk med specialistkompetens. Det 

förvärvade Acacia Designs har idag en avsiktsförbindelse om ett licensavtal 
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med en global aktör på marknaden inom patientmonitorering, vilket vi tror 

kan minska de annars långa ledtiderna inom medicinteknik. Vi väntar oss 

ett starkt fokus från bolaget framöver på att hitta distributörer för CliniSenz 

Analyzer och OnZurf Probe. Det blir en viktig faktor för att möjliggöra en 

bra utrullning av produkterna. 

 

Affärsmodellen är attraktiv med instrumentförsäljning och tillhörande 

förbrukningsvaror enligt razor razor-blade modellen. Med tanke på att 

marknaderna till stor del är openetrerade kan Senzime vid en lyckad 

kommersialisering tillsammans med starka partners leverera hög tillväxt 

under många år framöver under god lönsamhet. Vi väntar oss en hög 

aktivitet från bolaget under kommande 6-12 månaderna kopplat till kliniska 

studier, CE-märkning, licens- eller distributörssammarbete och 

kommersialisering. 

 

Finansiella prognoser 

 

Senzime förvärvade Acacia Designs genom en apportemission på 16 076 

730 nya aktier. Antalet aktier dubblades därmed och Acacias aktieägare fick 

en 50 procentig andel av Senzime. Vi tycker att prislappen ser attraktiv ut i 

förhållande till våra framtida förväntningar och ser ett flertal synergier som 

vi nämnt tidigare. Dock finns det investeringar som behöver göras för 

TetraGraph (t.ex. klinisk studie i H2) innan marknadslansering, vilket var 

en bidragande faktor till företrädesemissionen som kommunicerades i 

samband med förvärvet. Kassan i Senzime uppgår till 25,3 MSEK och 

väntas räcka åtminstone två år. Antalet aktier i Senzime efter apport- och 

företrädesemissionen är 36,2 miljoner. 

 

Vi har uppdaterat våra estimat, där den stora skillnaden är att vi numera 

inkluderar TetraGraph i våra prognoser för bolaget. Vi räknar med att 

förlusterna initialt kommer vara stora under 2016e-17e för att sedan minska 

något och växa i en betydligt lägre takt än försäljningstillväxten. Senzime 

har under det andra kvartalet anställt två personer på heltid. Utöver dessa 

två personer väntar vi oss att Acacias grundare kommer arbeta för bolaget 

på konsultbasis i utvecklingen av TetraGraphs kommande generationer och 

nya applikationer med teknologin. Vi anar att Sorin Brull, som är CMO 

(chief medical officer), kommer att vara mest delaktig i det ”nya” bolaget 

från Acacia (exklusive Philip Siberg som styrelseordförande). Det gör att vi 

räknar med att kostnadsposterna för personal och konsulter kommer att gå 

upp jämfört med den tidigare fördelningen. 

 

Försäljningen börjar enligt våra prognoser ta fart 2018e efter att bolaget i 

detta skede har nödvändiga godkännande på plats för produkterna i EU, 

USA och Japan. Det är det viktigt att tänka på att försäljningen av 

förbrukningsvarorna släpar efter de initiala intäkterna från instrumenten. 

Enligt våra prognoser kommer 2019e vara det första helåret där bolaget gör 

positivt EBITDA. Med tanke på den stora ökningen av immateriella 

tillgångar kommer avskrivningar att påverka EBIT negativt och dröja till 

2020e innan det blir positivt resultat även på den raden. Gällande 

intäkterna för TetraGraph räknar vi med en royalty på 8 procent från 

licenstagarens försäljning av produkterna. Detta är en siffra som sannolikt 

kommer att förändras i takt med att ytterligare samarbeten sluts med andra 
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partners som börjar distribuera instrumentet. 

 

Källa: Redeye Research 

 

I vår modell för Acacia har vi valt att i första hand fokusera på ca 140 000 

operationssalar på intensiven, där de flesta av dessa finns belägna i USA, 

strax över en tredjedel i välutvecklade Europeiska länder och drygt 5000 i 

Japan, vilka vi initialt räknar som nyckelmarknader.  

 

Vi räknar med att Acacia kommer nå ca 25 000 instrument i installerad bas 

fram till 2025e. Det är viktigt att komma ihåg att marknaden med antalet 

intensivvårdsavdelningar som utför de operationer där TetraGraph används 

troligtvis kommer öka under tiden. Det gör att även våra nyckelmarknader 

kan komma att stiga under samma period och ge bolaget en större marknad 

att penetrera. 

Detaljerad prognos Senzime

2016E 2017E 2018E 2019E

Nettoomsättning

BioSenz 0,1 0,3 0,8 1,3

Clinisenz 0,1 0,9 1,4 2,0

Onzurf 0,2 1,5 3,8 6,6

TetraGraph 0,1 1,5 6,5 11,3

Övr intäkter 0,5 0,8 0,2 0,2

Intäkter 1,0 5,0 12,6 21,4

Material -2,0 -2,2 -2,4 -2,5

Externa tjänster -1,5 -1,6 -1,5 -1,5

Personal -4,1 -5,2 -5,4 -5,5

Lokal -0,4 -0,7 -0,7 -0,7

Konsultkostnader -4,2 -4,2 -4,2 -4,4

Marknadsföring -1,3 -1,8 -1,8 -1,8

Övriga kostnader -3,1 -1,0 -1,1 -1,1

EBITDA -15,5 -11,8 -4,5 3,9

Avskrivningar -2,3 -11,7 -11 -10,2

EBIT -18,9 -23,5 -15,5 -6,3

Finansnetto 0,2 0,2 0,2 0,2

Res efter fin. -18,7 -23,3 -15,3 -6,1

Skatt 0 0 0 0,0

Resultat -18,7 -23,3 -15,3 -6,1

Tillväxt 191% 393% 154% 70%

EBITDA-marg. -1543% -237% -36% 18%

Antal instrument TetraGraph

 -

 5 000,00

 10 000,00

 15 000,00

 20 000,00

 25 000,00

 30 000,00

 35 000,00

2016e2017e2018e2019e2020e2021e2022e2023e2024e2025e

In
st

al
le

ra
d 

ba
s



Senzime 

 

Bolaganalys 
13 

Källa: Redeye Research 

Fördelningen av hur intäkterna ser ut i Acacias verksamhet, med en hög 

andel av försäljningen i förbrukningsvaror, indikerar en attraktiv 

marginalexpansion efter att bolaget når brytpunkten där kostnader och 

intäkter möts. Det beror främst på den regelbundna anvädning av 

instrumentet på de flesta av årets dagar. Elektroden byts ut inför varje 

kirurgiskt ingrepp medan ett instrument har en livslängd på ca 3 år, detta 

gör att elektrodens låga styckpris (strax under 100 kronor) kompenseras av 

den täta användningsfrekvensen. Bilden nedan visar våra estimat av 

förbrukningsvarornas andel av den totala försäljningen från Acacias 

verksamhet. 

Källa: Redeye Research 

 

 

Värdering 

 

Tre olika scenarier har analyserats där olika vikt läggs vid sannolikheten att 

penetrera marknaden från nuvarande position. Värderingen är starkt 

beroende av resultaten från ökad försäljning av tillbehör och påverkas av 

antagandena kring detta. De tre scenarierna beskrivs nedan. 

 

I vårt huvudscenario, Base case, räknar vi med en årlig genomsnittlig 

tillväxt på 144,6 procent under 2016-22e och att EBIT-marginalen når 22 

procent 2022e. Senzime har en avsiktsförbindelse för TetraGraph som 

väntas vara färdigförhandlad i slutet av innevarande år och blir en viktig 

pelare i bolagets försäljning. Vi räknar även med att OnZurf Probe och 

CliniSenz Analyzer lyckas sluta till sig åtminstone en distributör under Q4 

2016 eller 2017. 

 

 

DCF värde Senzime

Värde (MSEK) Per aktie

DCF 2016-2030e 67 5,0

Terminalvärde 116 3,2

Kassa 14 0,4

Skuld -2 0

Summa 195 5,4

TetraSens andel av intäkterna

 0,70

 0,72

 0,74

 0,76

 0,78

 0,80

 0,82

 0,84

 0,86

 0,88

 0,90
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Bull case; är vårt rimliga optimistiska scenario. Här räknar vi att 

försäljningen blir högre än i vårt Base case. En viktig skillnad mot Base case 

inom anestesisegmentet är att vi här räknar att produktiviteten är hög och 

att dubbelt så många patienter behandlas per operationssäng. Gällande 

CliniSenz räknar vi med en försäljning på nästan dubbelt så många 

instrument jämfört med Base case och en högre användningsfrekvens av 

Onzurf Probe. Kostnadskontrollen är bra och partners marknadsföring 

minimerar behovet för att Senzime behöver göra detsamma. Utan istället 

kan bolaget lägga tid på att utveckla produkter för kommande generationer 

och nya indikationer. Motiverat värde vid detta scenario blir 14,6 kronor 

per aktie. 

 

Vårt Bear case representerar ett rimligt pessimistiskt scenario där flera 

osäkerhetsaspekter vägs in i Senzime. Här dröjer det innan Senzime lyckas 

sluta de licens- och distributionssamarbeten bolaget vill alternativt att de 

inte är framgångsrika i utrullningen av produkterna. Det speglar av sig på 

försäljningsutvecklingen och lönsamheten som blir betydligt lägre än i vårt 

Base case och leder till att vinsten skjuts fram ett par år extra. Vilket leder 

till att bolaget behöver ta in nytt kapital för att investera i marknadsföring 

och större kliniska studier. Motiverat värde vid detta scenario blir 2 kronor 

per aktie. 

 

 
 

Vi kan se att differensen mellan de olika scenariorna är stor och speglar 

möjligheterna och riskerna vid en investering i Senzime. Eftersom Senzime 

inte är lönsamt idag bygger det största värdet på antaganden om framtida 

kassaflöden, vilka medför en osäkerhet i värderingen.   

 

Katalysatorer 

 

Källa: Redeye Research 

 

 

 

 

Scenarioanalys

Bear Base Bull

Värde per aktie 2 5,4 14,6

Uppsida från 4,18 kronor -52% 29% 249%

Viktiga händelser under H2 Påverkan

Kliniska studier Medel

Licensavtal för Acacia Designs färdigställs Stor

Distributionsavtal för CliniSenz och Onzurf Probe Stor

CE-märkning för TetraGraph. CliniSenz och Onzurf Probe Medel

Kommersialisering av TetraGraph, CliniSenz och Onzurf Probe Medel
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Appendix   

 

Ägarförändringar 

 

Det har skett förändringar i ägarlistan efter att förvärvet genomförts med en 

apportemission. Fyra av de tio största ägarna kommer numera från Acacia 

Designs. Adam Dahlberg med familj finns fortfarande kvar i toppen och har 

varit en viktig pelare med deras långsiktiga åtagande i bolaget. I 

nedanstående sammanställning presenteras bolagets tio största ägare: 

 

 

* Ägarlistan är inte justerad efter den genomförda företrädesemissionen 

Källa: Senzime memorandum, Holdings 

 

Senzime har en stark ägarbild med flera storägare som finns representerade 

i styrelsen. Nya personer som har tagit sig in på ägarlistan är Acacias 

grundare i Sorin Brull (styrelseledamot och CMO), David Hampton (CSO) 

och Richard Polisner (COO). Den nyblivna styrelseordföranden Philip 

Siberg är numera en av de 15 största aktieägarna i bolaget. I samband med 

förvärvet åtog sig Acacias aktieägare ett lock-up-avtal för samtliga erhållna 

aktier i apportemissionen. Avtalet sträcker sig till och med 17 maj 2017. 

 

Förutom den oberoende styrelseledamoten Terry Cross återfinns alla övriga 

styrelsemedlemmar bland bolagets 15 största aktieägare. I ledningen är 

Pernilla Abrahamsson är den person i som har största ägande (justerat för 

Acacias grundare) med sina 190,000 aktier samt 200,000 

teckningsoptioner och VD Lena Söderström har 300,000 

teckningsoptioner. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktieägare Senzime 

Ägare Antal aktier Värde (Mkr) Kapital och röster Verifierat

T4Analytics 4 165 785,00          17,3                         13% 2016-06-30

Stone Bridge Biomedical 3 465 141,00          14,4                         11% 2016-06-30

Sorin Joseph Brull 3 373 752,00          14,0                         10% 2016-06-30

Adam Dahlberg 2 316 666,00          9,6                           7% 2016-06-30

Ebba Fischer 1 671 790,00          6,9                           5% 2016-06-30

Ulf Lindskog 1 650 000,00          6,8                           5% 2016-06-30

Crafoordiska Stiftelsen 1 150 000,00          4,8                           4% 2016-06-30

Margareta Nilsson 1 125 216,00          4,7                           3% 2016-06-30

LMK-bolagen 1 101 000,00          4,6                           3% 2016-06-30

R. Polisner, Rev Family Trust 1 066 197,00          4,4                           3% 2016-06-30

Övriga 11 067 913,00        45,9                         34% 2016-06-30

Totalt 32 153 460,00        133,4                       100% 2016-06-30
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Anestesiförloppet 

 

Vid större kirurgiska ingrepp med generell anestesi behöver patienten 

undergå narkos för att genomgå operationen. 

 

Det startar med att narkosläkaren ser över patientens hälsa för att ta reda 

på vilken typ av anestesi patienten bör få. Sedan tar läkaren del av 

tillgängliga journaler för att se över patientens tidigare hälsa och bestämma 

vilken kombination av läkemedel som passar bäst och till vilka doser. 

Läkaren går även igenom eventuella faktorer som kan försvåra processen 

såsom allergier, diabetes eller tidigare hjärt- och lungfunktion. 

Förberedande medicinering bestäms efter avslutande analys av 

hälsotillstånden inför den kommande operationen. 

 

När patienten ska sövas med narkos genomförs det antingen genom 

intravenös injektion av induktionsmedel (intravenös 

anestesi/snabbverkande läkemedel) eller genom inandning av anestesi gas 

(inhalationsanestesi) från en ansiktsmask. Det är dock vanligast att båda 

metoderna kombineras vid behandling. Inför operationsstart får patienten 

ett plaströr som sticks på handen för att läkaren ska kunna spruta in 

läkemedel och dropp i kroppen. När det är klart kopplas patienten upp till 

en övervakningsutrustning som möjliggör för läkaren och sjuksköterskan 

att följa patientens värden under hela operationen. 

 

När patienten sedan ska sövas sätts en tät ansiktsmask på och där andas 

patienten in syrgas och strax därefter sprutas läkemedel in i droppnålen. 

Under operationen är patienten sövd där narkosläkemedel och syrgas 

kontinuerligt tillförs till lungorna. När operationen närmar sig slutet stängs 

tillförseln av läkemedlet av och efter ett tag är patienten redo för att vakna 

upp. 

 

I operationer där det är nödvändigt med en total muskelavslappning 

används muskelrelaxerande läkemedel. Med hjälp av en TOF-monitor kan 

en mer exakt dosering av patienten tas fram och samtidigt kan man i realtid 

mäta när patienten är redo att väckas genom spontan andning (extuberas). 

Om patienten har för låg TOF-ratio efter att operationen är avklarad kan 

läkaren behöva reversera muskelrelaxantia innan TOF-värdet visar 0,9 och 

patienten extuberas. 

 

Under hela narkosförloppet övervakas patienten kontinuerligt med nämnda 

mätutrustning för att göra behandlingen så säker som möjligt. 
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

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

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

 

Ratingförändringar i denna rapport: 

Vi har höjt betyget på vinstutsikter och finansiell styrka efter förvärvet och 

företrädesemissionen. Detta har även medfört till ett lägre avkastningskrav. 
Ledning 8,0p

 

Det finns gedigen kunskap och erfarenhet i ledningen för de områden som 
bolaget verkar inom. Bolaget är i dagsläget relativt anonymt som noterat 
bolag men arbetar aktivt med att presentera bolaget för marknaden. 

Ägarskap 8,0p 

 

Fyra av fem styrelsemedlemmar är storägare i bolaget vilket vi anser är 
positivt. Det finns även institutionella ägare bland de större ägarna vilket 
ger uppsida för ägarskapet. Att VD inte innehar aktier i bolaget väger in 
som ett litet minus. 

Vinstutsikter 4,5p 

 

Underliggande marknader växer relativt snabbt och Senzime har med sin 
produktportfölj förutsättningar att växa avsevärt inom sin produktnisch. 
Det finns betydande tillväxtpotential i de produkter som utvecklats och 
vidare tillväxtpotential inom de applikationsområden som ligger inom 
bolagets räckvidd. Tillväxtpotentialen dras ned något av uteblivna 
långsiktiga konkurrensfördelar. 

Lönsamhet 0,0p 

 

Bolaget fokuserar först och främst på marknadsnära produkter. Vi räknar 
med att kunna justera upp betyget efter hand som bolaget börjar sälja 
produkterna på marknaden och når lönsamhet. 

Finansiell styrka 4,5p 

 

Senzime har en balansräkning som stärktes efter senaste 
kapitalanskaffningen. Kassan räcker åtminstone två år, vilket gör att det 
kan bli aktuellt med ett mindre kapitaltillskott under 2018, innan bolaget 
enligt våra estimat når positiva kassaflöden. 
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Lönsamhet 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

ROE -17% -18% -17% -14% -10% 
ROCE -16% -17% -17% -14% -10% 

ROIC -23% -25% -58% -16% -11% 

EBITDA-marginal -958% -3048% -4021% -228% -36% 

EBIT-marginal -1201% -3201% -4688% -464% -122% 

Netto-marginal -1185% -3157% -4688% -466% -122% 
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

WACC 13,5 % NPV FCF (2016-2018) -41 
  NPV FCF (2019-2025) 56 

  NPV FCF (2026-) 168 

  Rörelsefrämmade tillgångar 14 

  Räntebärande skulder -2 
  Motiverat värde MSEK 195 

Antaganden 2016-2022   

Genomsn. förs. tillv. 146,6 % Motiverat värde per aktie, SEK 5,4 

EBIT-marginal -748,4 % Börskurs, SEK 4,2 
 

Resultaträkning 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

Omsättning 1 0 1 5 13 
Summa rörelsekostnader -6 -7 -17 -16 -17 

EBITDA -5 -7 -16 -11 -5 

      

Avskrivningar materiella tillg 0 0 -1 0 0 

Avskrivningar immateriella tillg. -1 0 -1 -12 -11 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT -7 -7 -19 -23 -15 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto 0 0 0 0 0 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -6 -7 -19 -23 -15 

      

Skatt 0 0 0 0 0 

Nettoresultat -6 -7 -19 -23 -15 

 

Fritt kassaflöde 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

Omsättning 1 0 1 5 13 

Sum rörelsekost. -6 -7 -17 -16 -17 
Avskrivningar -1 0 -3 -12 -11 

EBIT -7 -7 -19 -23 -15 

Skatt på EBIT 0 0 0 0 0 

NOPLAT -7 -7 -19 -23 -15 

Avskrivningar 1 0 3 12 11 
Bruttokassaflöde -5 -7 -16 -11 -5 

Föränd. i rörelsekap 1 0 0 -2 -3 

Investeringar -3 -5 -117 -3 -3 

      
Fritt kassaflöde -8 -11 -133 -16 -11 

 

Kapitalstruktur 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

Soliditet 94% 97% 99% 99% 99% 

Skuldsättningsgrad 6% 4% 1% 1% 1% 

Nettoskuld -8 -13 -20 -16 -6 
Sysselsatt kapital 30 32 149 142 137 

Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
 
Tillväxt 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

Försäljningstillväxt -56% -58% 73% 1 155% 154% 

VPA-tillväxt (just) -7% 11% -2% 25% -34% 
 

Data per aktie 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

VPA -0,47 -0,52 -0,51 -0,64 -0,43 

VPA just -0,47 -0,52 -0,51 -0,64 -0,43 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nettoskuld -0,57 -0,93 -0,54 -0,45 -0,16 

Antal aktier 13,60 13,80 36,17 36,17 36,17 
 
Värdering 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

Enterprise Value 75,2 67,1 131,2 134,6 145,2 

P/E -12,9 -11,1 -8,1 -6,5 -9,8 

P/S 153,3 349,2 380,7 30,3 12,0 
EV/S 139,0 292,9 331,1 27,1 11,5 

EV/EBITDA -14,5 -9,6 -8,2 -11,9 -31,9 

EV/EBIT -11,6 -9,2 -7,1 -5,8 -9,4 

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

Aktiestruktur % Röster Kapital 

T4Analytics 13 % 13 % 

Stone Bridge Biomedical 11 % 11 % 
Sorin Brull 10 % 10 % 

Adam Dahlberg 7 % 7 % 

Ebba Fischer 5 % 5 % 

Ulf Lindskog 5 % 5 % 

Craffordska Stiftelsen 4 % 4 % 
Margareta Nilsson 3 % 3 % 

LMK-bolagen 3 % 3 % 

R Polisner, Rev Family Trust 3 % 3 % 
 
Aktien   

Reuterskod   

Lista  Aktietorget 
Kurs, SEK  4,2 

Antal aktier, milj  36,2 

Börsvärde, MSEK  150,8 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Lena Söderström 

CFO   

IR   

Ordf  Philip Siberg 
   

Nästkommande rapportdatum   

   

   
   

   

   

Analytiker  Redeye AB 

Andreas Kvist  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
andreas.kvist@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

   

   
 

Balansräkning 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  10 14 14 3 1 
Kundfordringar 0 0 0 2 5 

Lager 0 0 0 1 1 

Andra fordringar 0 0 0 0 0 

Summa omsättn. 11 15 14 6 7 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 0 0 0 1 3 

Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 1 1 1 1 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 29 32 147 137 128 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 29 34 148 139 132 

Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      

Summa tillgångar 40 48 162 145 139 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 0 0 0 0 1 

Kortfristiga skulder 1 2 0 0 0 

Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Summa kort. skuld 1 2 0 0 1 

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

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 2 2 1 1 2 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 37 45 161 144 137 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 37 45 162 145 139 

      

Summa skulder och E. Kap. 40 47 162 145 139 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 14/16e 
1 mån -21,3 % Omsättning -14,4 % 

3 mån -26,8 % Rörelseresultat, just 69,06 % 

12 mån -12,4 % V/A, just 4,3 % 

Årets Början 3,5 % EK 111,9 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Andreas Kvist äger aktier i Senzime: Nej 
 

 

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

ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det 
möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer 

inför, under och efter en operation. I portföljen ingår 

patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och 

kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod 
och vävnadsvätska samt patientnära system för att peri-operativt 

monitorera den neuromuskulära funktionen hos patienter som 

undergår djup narkos. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

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

sektorerna Technology och  Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. 

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, 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 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, 

bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum.  

 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 uttryckligen 

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. 

Redeye Rating (2016-08-18) 

Rating Ledning Ägarskap Vinst- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 42 42 19 7 17 

3,5p - 7,0p 69 61 91 35 45 

0,0p - 3,0p 6 14 7 75 55 
Antal bolag 117 117 117 117 117 

 

*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. 


