
Analyst Group: Aktieanalys på Chordate Medical - Har expanderat
franchisekonceptet till Sveriges största städer
Chordate kan förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Givet en patientdriven
efterfrågan kan Bolaget öka sin försäljning och 2020 prognostiseras Chordate omsätta ca 21 MSEK, vilket kan jämföras med 1 MSEK 2017
(nettoomsättning). Med en målmultipel omkring P/S 4, härledd från en relativvärdering, och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett
nuvärde om 4,5 kr per aktie på 2020 års prognos.

 
För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/chordate-medical-q3-18/ 
 
 
Flera K.O.S-behandlingskliniker öppnade –finns nu i de tre största städerna i Sverige
 
September 2017 öppnade Chordate en egen K.O.S-klinik, där Bolaget började behandla privatbetalande patienter med hjälp av inhyrd
vårdpersonal. Resultaten var bra och under H2-18 har Chordate inom loppet av tre månader tecknat franchiseavtal för Sveriges tre största
städer: Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna B2C-verksamhet är en mycket intressant del i Chordates affärsmodell och kan bidra till ökade
intäkter.
 
Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare
 
Chordate har under maj 2018 tecknat avtal om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos
Medical”). Nanos Medical tillför 1,5 MUSD och Chordate tillför åtta kinesiska patent. Förhoppningen är att försäljningen kan påbörjas inom tre
år. Via denna struktur kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit
möjliga.
 
Pay-per-treatment resulterar i höga brutto-marginaler för Chordate
 
Chordates intäktsmodell består inte enbart av försäljning av produktsystem. Genom en pay-per-treatment-metod erhålls återkommande
intäkter för varje gjord behandling, där varje installerat system laddas elektroniskt med det antal behandlingar som beställs och som kan fyllas
på vartefter dessa använts upp. Enkelheten i intäktsmodellen resulterar i höga bruttomarginaler, och på sikt prognostiseras Chordate kunna
nå en bruttomarginal uppåt 70 %, förutsatt att antalet sålda behandlingar ökar.
 
Verkar i en konservativ och trögrörlig bransch
 
För att Chordate ska kunna växa måste patienter som lider av kronisk nästäppa bli medvetna om Chordates behandlingsmetod, vilken kan ha
fördelar jämfört med andra behandlingsalternativ. Att skapa en patientdriven efterfrågan är en stor utmaning och kommer kräva ytterligare
marknadsinsatser. Chordate genomförde en nyemission under maj 2018 och fyllde då på kassan. Vid utgången av Q3-18 uppgick dock
kassan till 1,1 MSEK, där burn rate under kvartalet uppgick till -3,2 MSEK/månad. Två huvudägare har under Q4-18 uträckt bryggfinansiering
om 1 MSEK.
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag. 
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)         
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Chordate Medical. Läsare kan anta att Analyst
Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst
Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som
Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 


