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MTI OMXSPI

Kursutveckling % 1m 3m 12m

MTI -24,0 n.a. n.a.

OMXSPI -2,7 0,2 21,1

Ägarstruktur Aktier Kapital

Trond Randøy 880 600 16,36%

H&M 510 000 9,47%

Handelsbanken 250 000 4,64%

ADB Invest 240 000 4,46%

Pontus Engström 232 600 4,32%

Wilhelm Risberg 120 000 2,23%

Jussi Ax 120 000 2,23%

Egahult Invest 110 000 2,04%

Totalt* 2 929 450 100%

*inkluderar ej IPO och TO1

Nyckeltal (Meur)* 2 019 2020  2021P **

 Försäljning 0,6 0,3 1,4

 EBIT -0,6 -0,5 -0,7

 Vinst före skatt  -1,2 -0,7 -0,9

 EPS (kr) nm nm nm

 EV/Försäljning nm nm nm

 EV/EBITDA nm nm nm

 EV/EBIT nm nm nm

 P/E nm nm nm

*Tabellen utgör ej underlag för värdering

**Prognoserna för 2021 är Mangolds

Information

Rek/Riktkurs Köp 17,20

Risk Hög

Kurs (kr) 10,19

Börsvärde (Mkr) 55

Antal aktier (Miljoner)* 5,4

Free float 77%

Ticker MTI

Nästa rapport 2022-03-25

Hemsida mti-investment.com

Analytiker Emil Ohlsson

*inkluderar IPO och TO1

Biljett till östafrikansk tillväxtresa
Mangold tar upp bevakning på investmentbolaget MTI Investment med 
rekommendationen Köp och en riktkurs om 17,20 kronor per aktie på 12 
månaders sikt. MTI har fyra portföljbolag inom olika branscher i Tanzania. 
Landet förknippas med hög ekonomisk tillväxt och en ökande befolkning 
där de demografiska förutsättningarna är gynnsamma. Vi förväntar oss 
att MTI kan ta del av landets utveckling och att efterfrågan på respektive 
portföljbolag ökar tack vare bolagens positionering inom hållbarhet, hälsa 
och social utveckling.

Diversifierad portfölj i tillväxtmarknad 
MTIs portföljbolag utvecklades starkt under 2021. Vi bedömer att samtliga 
bolag kan expandera och uppnå högre tillväxt under 2022 vilket drivs 
av gynnsam makroekonomisk och politisk utveckling på underliggande 
marknader. Det i sin tur väntas påskyndas tack vare den emissionslikvid 
MTI erhöll i samband med börsnotering. 

Undervärderad aktie
Mangold har genomfört en Sum-of-the-Parts-värdering där respektive 
portföljbolags motiverade värde har summerats. MTI handlas till en 
rabatt om 70 procent jämfört med sitt substansvärde om cirka 92 
miljoner kronor. För aktieägare finns därmed goda chanser för uppsida 
i aktien givet att tillväxten hos portföljbolagen förblir hög. MTI är unikt 
på den svenska börsen tack vare sin exponering mot onoterade innehav 
i Tanzania, och bör därför betraktas som en möjlighet till diversifiering. 

MTI Investment
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Handlas till rabatt mot sitt 
substansvärde

Kompletterande bakgrunder 
och kompetenser skapar goda 
förutsättningar

Tanzania har tagit steget till att 
bli ett låg-/medelinkomstland

Stark finansiell position 
underbygger expansion

Biljett till östafrikansk tillväxtresa
Mangold inleder bevakning av MTI Investment med rekommendationen Köp 
och en riktkurs på 17,20 kronor på 12 månaders sikt. Det ger en uppsida 
om cirka 70 procent. MTI har fyra portföljbolag med verksamhet i Tanzania. 
Bolagen verkar inom fyra olika industrier; fastigheter, kosmetik, mejeri och 
avfallshantering. Investeringsstrategin är industriagnostiskt vilket minskar 
exponeringen mot en specifik bransch. Det i sin tur möjliggör att MTI kan 
erbjuda en diversifierad portfölj med lägre risk. 

Ledning med relevanta förutsättningar
MTI Investment är grundat och leds av individer med bakgrund från 
renommerade institutioner såsom BCG, Credit Suisse, DNB med flera. 
Ledningen utgörs av Pontus Engström, Nedim Efendic och Mai Duong, 
där den förstnämnda har en doktorsexamen beträffande investeringar i 
tillväxtmarknader. Neema Moori, som också har doktorerat, är bolagets 
nyckelperson vad gäller nätverkande och att navigera Tanzanias affärsklimat. 
Mangold ser positiv på den expertis och det nätverk som blir avgörande vid 
investeringar i tillväxtbolag. Därutöver är styrelse och ledning investerade i 
bolaget; nästintill 97 procent av de aktier som hänförs till bolagets ledande 
befattningshavare är från och med börsnoteringen låsta i ett år under ett så 
kallat lock-upavtal. 

Snabb tillväxt i Tanzania 
MTI investerar i en av världens snabbast växande ekonomier. Tanzania 
klassas sedan 2020 som ett låg-/medelinkomstland, från att ha varit ett 
låginkomstland, mätt genom GNI (bruttonationalinkomsten). GNI per capita 
för landet låg på 1 080 dollar under slutet av 2020 vilket går att jämföra med 
200 dollar 1990. Landets ekonomiska utveckling förväntas vara fortsatt hög, 
och den ökade köpkraft och efterfrågan som det medför väntas gynna MTIs 
portföljbolag. Det, tillsammans med en ung och växande befolkning samt 
ökad urbanisering, väntas ligga till grund för gynnsamma förutsättningar för 
MTIs portföljbolag.

Stärker ekonomiska muskler
I samband med börsnoteringen i december 2021 erhöll MTI cirka 22 
miljoner kronor i emissionslikvid, inklusive kvittning av ett konvertibellån, före 
kostnader. Kapitalet ska stärka befintliga innehav och ger möjlighet till nya 
investeringar. MTIs kassa uppgår därmed till cirka 26 miljoner. Vi bedömer att 
bolaget har tillräckliga finansiella resurser för hög tillväxt framgent.
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MTI Investment – Bolag och affärsidé
Kort om bolaget
MTI Investment (”MTI”) grundades 2014 och är ett investmentbolag med 
exponering mot Östafrika. Bolaget investerar och är aktiv delägare i små-
och medelstora bolag. MTI investerar industri-agnostiskt och nuvarande 
portfölj består av fyra bolag med verksamhet i Tanzania inom fastigheter, 
mejeriprodukter, kosmetika samt avfallshantering. MTI noterades på Nasdaq 
First North Growth Market den 21:a december 2021 och bolagets vd är 
Pontus Engström.

Starkt humankapital 
MTI INVESTMENT – TEAM

Roll Hos MTI sedan Professionell erfarenhet

Pontus Engström Grundare & CEO 2014 BCG, Credit Suisse, DnB, Fintech Africa 

Trond Randøy Grundare & Styrelseordförande 2014 Universitet i Agder, NTNU, Oregon State University

Neema Mori Grundare 2014 Air Tanzania, CRDB

Nedim Efendic CFO & IM 2021 UBS, KPMG, Raiffeisen Bank

Mai Duong COO & IM 2019 H&M, Atsoko

Källa: Mangold Insight

MTI grundades av Pontus Engström, Trond Randøy och Neema Moori. De 
tre möttes under tiden de doktorerade i Norge. Tillsammans har de flera 
års erfarenhet inom finansbranschen samt den akademiska världen, där 
forskning rörande tillväxtmarknader och uppstartsbolag har bedrivits. 

Neema Moori har spelat en avgörande roll i sourcingen av de fyra bolag 
som idag utgör MTIs portfölj. Hon har mycket god förståelse för marknaden 
i Tanzania samt ett brett nätverk genom vilket bolaget identifierar potentiella 
investeringar. 

Pontus Engström är vd för MTI. Han har en gedigen bakgrund från flera 
grenar av finansbranschen från institut som BCG, GE Capital, Credit Suisse, 
DNB, med flera. Pontus Engström har en doktorsexamen från University 
of Agder och har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 
Hans expertis omfattar, förutom mikrofinansiering och entreprenörskap i 
utvecklingsländer, även portföljförvaltning från sin tid som aktieförvaltare vid 
DNB samt företagsvärderingar från sin tid vid Credit Suisse.

Nedim Efendic, CFO och investeringsansvarig. Han har en doktorsexamen 
från Handelshögskolan i Stockholm och genomförde parallellt med sin 
avhandling studier vid Stanford University. Nedim Efendic har tidigare 
erfarenhet från UBS, KPMG, Raiffeisen Bank samt som CFO för ett fintech-
bolag.

Mai Duong, COO och investeringsansvarig. Hon har tidigare erfarenhet 
från portföljbolaget Atsoko och klädesjätten H&M. Mai Duong har en 
masterexamen i Business and Management från Handelshögskolan i 
Stockholm.

MTI har även rådgivare (“advisory team”) bestående av åtta individer. 

Investerar i tillväxtmarknader

Tre grundare

Stort nätverk
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MTI Investment – Bolag och affärsidé forts.

MTI Investment

Strategi
MTI har som ambition att både stärka sina befintliga innehav och investera 
i nya bolag. Bolagets investeringsramverk är industri-agnostiskt. MTI 
exkluderar med andra ord inte någon bransch i sin investeringsbedömning. 
MTI har fyra kärnkriterier som ska uppfyllas vid ett investeringsbeslut: bolaget 
ska känna tillit till de som leder bolaget i fråga, de som driver bolaget i fråga 
ska vara universitetsutbildade, företaget ska ha hög tillväxt och slutligen ska 
det uppfylla något av FN:s 17 globala mål (Social Development Goals). 

MTI identifierar potentiella investeringar genom sitt nätverk. Bolagets 
sourcing-modell bygger på due diligence där bolaget filtrerar potentiella 
affärer baserat på de tidigare nämnda kriterierna, varpå MTIs advisory team 
utvärderar bolaget i fråga. Därefter gallras målbolagets ledning och slutligen 
skrivs ett villkorsavtal.

Investeringar & Finansiering
MTI fick i samband med börsintroduktionen in cirka 22 miljoner kronor före 
kostnader. Kapitalet ska primärt stärka befintliga portföljinnehav. MTI siktar 
på att investera cirka 10 miljoner kronor i fastigheter. 

Källa: Mangold Insight, MTI Investment

Därutöver är börsnoteringen ett steg i bolagets strategi att förvärva nya 
bolag; genom att vara noterat och ha en likvid aktie kan just aktier användas 
som kompletterande transaktionsmedel vid företagsköp. 

Fyra investeringskriterier

Utvärdering med 
flerstegsprocess

Stärker befintliga innehav och 
expanderar

67%

13%

6%

7%
7%

Use of proceeds - Emissionslikvid

Fastigheter (10M)

Zanrec (2M)

Bredbandsteknologi (1M)

Tech (1M)

Atsoko (1M)
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MTI Investment – Portföljinnehav

MTI Investment

Portföljinnehav
MTIs portfölj består av fyra bolag inom olika branscher med verksamhet i 
Tanzania. Respektive bolag presenteras nedan.

MTI INVESTMENT – PORTFÖLJINNEHAV

Bolag Ägt sedan Ägarandel Bransch KPIer och milestones CAGR Period

Ecohomes 2016 64% Fastigheter 8 projekt genomförda under 2021 18% 2017-2021

Shambani Milk 2015 20% Mejeriprodukter 87% av mjölkleverantörerna utgörs av 
Maasai-kvinnor 

20% 2015-2021

Atsoko 2015 66% Kosmetik och skönhet Top 100 medelstora bolag Tanzania 2018 28% 2011-2021

Zanrec 2015 61% Avfalls- och sophantering 20% av hotellen på Zanzibar 9% 2013-2021

Källa: Mangold Insight

Ecohomes
Ecohomes grundades 2015 och ritar, tillverkar och bygger fastigheter som 
tack vare cirkulära produktionsprocesser är hållbara. Det i sin tur åstadkommer 
bolaget genom att nyttja en speciell typ av stål vid namn Light Gauge Steel 
(”LGS”). Ståltypen utmärker sig från alternativ såsom trä; LGS kan produceras 
av återvunnet stål och väger relativt lite vilket minskar produktionstiden och 
därmed effektiviteten. Därutöver medför LGS minimalt restavfall. 

Efterfrågan på bostäder i Tanzania är hög och enligt plattformen Tanzania 
Invest behövs 200 000 bostäder byggas per år. Samtidigt har landet ett 
underskott om cirka 3 miljoner bostäder enligt samma källa. Ecohomes står 
enligt vår bedömning väl rustat att möta efterfrågan på fler bostäder  tack 
vare snabbheten med vilken konstruktioner kan färdigställas. Samtidigt är 
hållbarhet och överkomliga priser integrerade i bolagets produktutbud vilket 
gör Ecohomes än mer attraktivt.

Ecohomes uppfyller mål nummer 11 på FN:s globala mål för hållbar utveckling 
som berör hållbara städer och samhällen.

MTI INVESTMENT – ECOHOMES

(Msek) 2020 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21P

Omsättning 11,53 3,35 5,04 2,80 3,76

Tillväxt (%) 50% -45% 33%

EBITDA -0,31

Källa: Mangold Insight

Ecohomes är MTIs största innehav sett till omsättningen om drygt 1 miljon 
euro (cirka 11,2 miljoner kronor) för de första nio månaderna under 2021. 
Bolaget kommer med största sannolikhet att redovisa stark positiv tillväxt 
under 2021 jämfört med 2020. 

Prognoserna för det fjärde kvartalet baseras på den historiska tillväxten under 
förra årets nio första månader (Q1 till Q3). Intäkterna är därmed årsjusterade. 
Samma metod används för respektive portföljbolag. 

Fyra bolag i Tanzania

Högre produktivitet och 
snabbhet

Stor diskrepans mellan utbud 
och efterfrågan

Uppfyller mål nummer 11

Väntas öka 
omsättningstillväxten
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MTI Investment – Portföljinnehav forts.

MTI Investment

Shambani Milk
Shambani Milk grundades 2003 och är ett mejeri som säljer pastöriserade 
mejeriprodukter. Tack vare pastörisering kan fler bakterier dödas och 
mjölkens livslängd förlängas. Shambani Milk verkar i tre städer, nämligen 
Morogoro, Dodoma och Dar Es Salaam, och samlar in mjölk från cirka 400 
mjölkproducenter. Bolaget uppfyller mål nummer 2 av FN:s globala mål för 
hållbar utveckling som berör utrotningen av hunger. 

90,9
93,8 93,1

94,8
97,6 98,0

99,5 100,1 100,4

95,5

105,4
102,4

80

85

90

95

100

105

110

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tanzania - Mjölkproduktions-index

Mjölkproduktion (2014-2016=100)

Källa: Mangold Insight, FAO

Efterfrågan på mjölk i Tanzania ökar vilket ovanstående graf understryker. 
Samtidigt finns utrymme för att förbättra värdekedjor och mjölkens kvalitet. 
Exempelvis konsumeras 97 procent av mjölken i Tanzania genom informella 
värdekedjor (egenodlat eller inhandlat lokalt) enligt forskningsorganisationen 
CSIRO, och knappt 3 procent av producerad mjölk är pastöriserad enligt 
dagstidningen The Citizen. 

Shambani Milk, vars produkter är positionerade som mer hälsosamma och 
hållbara, växer snabbt. Bolaget gick från en produktion om 30 liter per dag 
med två anställda 2003 till att 2020 ha en fabrik med kapacitet om 8 000 liter 
per dag och över 20 anställda. I Tanzania producerades cirka 150 000 liter 
förpackad mjölk per dag 2020 enligt civilorganisationen Solidaridadnetworks.  

MTI INVESTMENT – SHAMBANI MILK

(Msek) 2020 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21P

Omsättning 5,56 1,13 1,21 1,26 1,21

Tillväxt (%) 7% 4% -5%

EBITDA 0,00

Källa: Mangold Insight

Den ökade efterfrågan på Shambani Milks pastöriserade mjölk avspeglas på 
resultatet; bolaget uppvisade positiv kvartalstillväxt under 2021 och hade 
under de första nio månaderna uppnått break-even för EBITDA. 

Säljer en förbättrad produkt

Finns stort behov av 
pastöriserad mjölk

Kapaciteten ökar

Break-even på EBITDA
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Ledande bolag i Tanzania inom 
kosmetika

Uppfyller 2 två SDG-mål

Stor innovationsförmåga

20 procent av alla hotell

Dansk tungviktare

EBITDA-lönsamt

Atsoko
Atsoko grundades 2012 och säljer kosmetika genom fem butiker. Varumärket 
är det ledande varumärket i Östafrika och drivs av kvinnor för kvinnor. Bolaget 
säljer smink, nagelvård och parfym, och är baserat i Dar Es Salaam, Tanzanias 
huvudstad. En del av produktutbudet är egenutvecklat vilket minskar 
produktionskostnaderna och ökar bolagets marginaler. Atsoko äger två 
butiker men erhåller även intäkter genom tre franchise-butiker vilket minskar 
bolagets kostnader. Bolaget har även startat en Beauty Academy, vars syfte 
är att främja arbete inom skönhet och hälsa med fokus på självförsörjning 
efter avklarad utbildning. Atsoko har hittills utbildat mer än 900 personer. 

Atsoko uppfyller mål nummer 3 och 8 på FN:s globala mål för hållbar utveckling 
som berör god hälsa och välbefinnande samt anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt.

MTI INVESTMENT – ATSOKO

(Msek) 2020 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21P

Omsättning 1,12 0,23 0,25 0,27 0,25

Tillväxt (%) 9% 8% -8%

EBITDA -0,17

Källa: Mangold Insight

Atsoko uppvisade positiv tillväxt under fjolårets nio första månader, pandemin 
till trots. Därutöver visade bolaget prov på stor innovationsförmåga när det 
under pandemin utökade sitt produktutbud till att även omfatta handsprit 
och tvål.

Zanrec
Zanrec bildades 2009 och är verksamt inom avfallshantering på Zanzibar. 
Bolaget riktar främst in sig på hotell i åtta byar och Zanrecs marknadsandel 
uppgår till cirka 20 procent av alla hotell på Zanzibar. Bolaget står inför en 
aggressiv expansion; i december 2021 erhöll bolaget en investering om 300 
000 dollar från investeraren Claus Jørgensen, medgrundare till IT-bolaget 
Netcompany, som bland annat ska användas till fler sopbilar.  

Zanrec uppfyller mål nummer 11 av FN:s globala mål för hållbar utveckling 
som berör hållbara städer och samhällen.

MTI INVESTMENT – ZANREC

(Msek) 2020 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21P

Omsättning 1,35 0,57 0,66 0,76 0,67

Tillväxt (%) 14% 16% -13%

EBITDA 0,06

Källa: Mangold Insight

Zanrec är EBITDA-lönsamt och växer i stadig takt. Bolagets intäkter under 
2021s nio första månader översteg dessutom kraftigt de för 2020 som helår. 

MTI Investment

MTI Investment– Portföljinnehav forts.
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Östafrika utgörs av 9 länder

Positiv tillväxt pandemin till 
trots

Urbaniseringen i Afrika på 
frammarsch

Östafrikas BNP per capita 
väntas växa

Östafrika är framtiden
Östafrika omfattar Djibouti, Etiopien, Eritrea, Kenya, Seychellerna, Somalia, 
Sydsudan, Tanzania och Uganda. Regionen kännetecknas av hög BNP-tillväxt 
och en ökande medelklass, vilket ger ett attraktivare investeringsklimat.

Källa: Mangold Insight, Världsbanken*  

*exkluderar Djibouti och Eritrea i brist på data samt Seychellerna och Sydsudan då BNP-nivåerna är 

låga. 

Den genomsnittliga BNP-tillväxten i Östafrika förväntas uppgå till 4,1 
procent under 2021, vilket utgör en stark återhämtning från den något 
svagare tillväxten på 0,4 procent 2020. Många länder i regionen drabbades 
hårt av Covid-19 och utrullningen av vaccin i dessa länder har varit generellt 
sett långsammare jämfört med mer utvecklade länder. Länder i regionen har 
drabbats till olika grader där de som är högt beroende av turism har påverkats 
mest negativt.

Mer urbanisering, mer möjligheter
Urbanisering är en pågående trend i hela Afrika och har utvecklats i en 
hastig takt sedan andra halvan av 1900-talet. Trenden är viktig att följa som 
en indikation på att den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll eftersom 
fattigdom generellt sett är mer utbredd i rurala områden. År 1990 var Afrika 
den världsdel med minst urban befolkning om 197 miljoner människor; 2020 
hade siffran ökat till 560 miljoner, världens näst högsta enligt Världsbanken. 

I Östafrika förväntas en tydlig urbaniseringstrend att fortskrida då många 
länder i regionen fortfarande befinner sig på låga nivåer. FN estimerar att 
urbaniseringstrenden i Östafrika kommer fortsätta öka i snabb takt fram 
till 2050. I Kenya och Etiopien förväntas populationen i urbana miljöer att 
tredubblas mellan 2015 och 2050 och för Tanzania och Uganda förväntas 
en fyrdubbling respektive femdubbling under samma period enligt OECD.

MTI Investment

MTI Investment – Marknad
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MTI Investment – Marknad forts.
Tanzania i fokus
Tanzanias ekonomi kan delas upp i tre större kategorier; tjänster utgjorde 40,0 
procent av Tanzanias BNP 2019 enligt Tanzania National Bureau of Statistics. 
Industri och fastigheter utgjorde 31,1 procent och jordbruksrelaterade 
aktiviteter 28,9 procent. MTI verkar direkt eller indirekt inom alla tre 
kategorierna och är därför exponerat mot stora delar av ekonomin. 

Samia Suluhu Hassan (“Mama Samia”) är Tanzanias första kvinnliga president, 
och den tredje kvinnliga presidenten i Östafrika. Sedan hon tillträde i mars 
2021 har intresset från utländska investerare ökat; exempelvis förhandlar 
landet med energibolagen Equinor och Shell angående ett projekt för flytande 
naturgas med uppskattat värde om cirka 30 miljarder dollar.

Gynnsam ekonomisk utveckling
Tanzanias BNP per capita spås växa till drygt 1 383 dollar 2025 samtidigt som 
inflationen väntas ligga kvar runt 3,50 procent. Den genomsnittlige tanzaniern 
har blivit rikare sedan 2015, vilket gynnar det ekonomiska klimatet i landet, 
och därmed MTI. Därutöver har inflationen kontinuerligt sjunkit under det 
senaste decenniet vilket skapar stabilitet och ökar chanserna för utländska 
investeringar. Utvecklingen är viktig för MTI som behöver minimera riskerna 
i portföljbolagen.

Källa: Mangold Insight, Världsbanken

Tanzanias ekonomi har även visat sig motståndskraftig under Covid-19; den 
reala BNP-tillväxten var positiv under 2020 och uppgick till 2,1 procent. 
2021 väntas tillväxten uppgå till 4,1 procent och 2022 5,8 procent enligt 
African Development Bank Group. Det kan jämföras med Östafrikas snitt 
om 4,0 respektive 6,0 procent, samt den Internationella Valutafondens (IMF) 
estimat om 6,0 respektive 4,4 procent globalt.

Tanzanias tillväxtplaner är mycket ambitiösa och har konkretiserats genom 
”The Tanzania Development Vision 2025”. Landet har bland annat som 
mål att bli ett medelinkomstland 2025 och förbinder sig även till att stärka 
rättsstaten och applicera marknadsmässig konkurrens. 2020 meddelade 
Världsbanken att de klassar Tanzania som ett låg-/medelinkomstland.
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MTI Investment – Marknad forts.
Befolkningen växer
Tanzania väntas vara världens 15:e största land sett till befolkning 2050 
(24:e störst 2020). 2020 var landets ekonomi bland de tio snabbast växande 
ekonomierna globalt enligt African Development Bank. Dar Es Salaam, 
Tanzanias finansiella huvudstad, är världens andra snabbast växande stad. 
2050 väntas landet husera cirka 130 miljoner invånare, vilket är mer än en 
dubblering jämfört med 2020 års nivå. Utvecklingen är fördelaktig för MTI 
som får en större kundbas att förhålla sig till och som kan öka sin försäljning 
när efterfrågan i landet ökar.  

Källa: Mangold Insight, Worldometers
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MTI Investment – Värdering

Portföljbolagens värden 
summeras

Nyckeltal från peers i Tanzania

Ingen tillväxtpremie adderad till 
MTI

SOTP

Mangold använder en SOTP (”Sum of the Parts”) för att värdera MTI. Vi 
räknar fram det motiverade värdet på portföljbolagen då det ej redovisas, 
och multiplicerar därefter med MTIs ägarandel för respektive bolag. 

För att räkna fram det motiverade bolagsvärdet (Enterprise Value) för MTIs 
portföljbolag använder vi en EV/S-multipel. Den utgörs av snittet på sex 
noterade bolag på Tanzanias största börs (Dar Es Salaam Stock Exchange)  
samt tre östafrikanska bolag som verkar inom liknande branscher som MTIs 
portföljbolag. Multipeln multipliceras sedan med respektive portföljbolags 
förväntade intäkter för 2021 för att få fram det motiverade bolagsvärdet. 
Bolagets kassa, justerad för nettolikviden från börsnoteringen, läggs sedan 
till varpå vi delar med antalet aktier för att komma fram till det motiverade 
värdet per aktie. 

MTI INVESTMENT – PEERS TANZANIA

Bolag Bransch EV/S

Jatu Jordbruk 0,7

Tanzania Breweries Alkohol 1,8

Tanga Cement Cement 1,9

Tanzania Portland Cement Company Cement 1,3

National Investment Company Investmentbolag 17,9

TCCIA Investment Company Investmentbolag 1,2

Vodacom Telekom 1,7

Snitt 3,8
Källa: Mangold Insight

MTI INVESTMENT – PEERS ÖVRIGA ÖSTAFRIKA

Bolag Bransch EV/S

East African Breweries* Alkohol 2,3

Limuru Tea* Jordbruk 11,8

Safaricom* Telekommunikation 5,5

Snitt 5,8
Källa: Mangold Insight, Marketscreener.com

EV/S-multipeln som vi nyttjar uppgår till 4,8. Det går att jämföra med 
exempelvis Zanrecs senaste kapitalresning där EV/S-multipeln uppgick till 
cirka 7,7. Därutöver utgörs urvalet av peers som vi har valt att analysera 
av mycket större bolag än MTI, vilket medför lägre EV/S-multipel. Det går 
därmed att argumentera för att värdet på den multipel vi har tagit fram om 
4,8 är något restriktiv. 
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MTI Investment – Värdering forts.

Motiverat substansvärde om 92 
miljoner kronor

Handlas till rabatt jämfört med 
substansvärde

Teckningspris om 18 kronor per 
aktie

SOTP
Våra beräkningar pekar på att MTIs substansvärde uppgår till cirka 92 miljoner 
kronor, vilket är cirka 70 procent högre än nuvarande börsvärde. Vi bedömer 
därmed att bolaget handlas till rabatt jämfört med sitt substansvärde. 

Enligt Ibindex, ett investmentbolagsindex, handlas 20 utvalda svenska 
investmentbolag till en premie om i snitt 35 procent. För MTIs utvalda peers 
(se sidan 13) så är premien ännu högre. Vi väljer därför att inte inkludera 
någon investmentbolagsrabatt för MTI. 

MTI INVESTMENT – SOTP

Motiverat bolagsvärde (Msek) MTIs ägarandel MTIs ägande (Msek)

Ecohomes 72,2 64% 46,2

Shambani Milk 23,2 20% 4,6

Atsoko 4,8 66% 3,1

Zanrec 20,7 61% 12,6

MTI 100% 67

Kassa 25,9

Investmentbolagrabatt 0,0% 0,0

Motiverat värde (Msek) 92,4

Antal aktier (st) 5,4

Motiverat värde per aktie (Sek) 17,20
Källa: Mangold Insight

*Zanrecs värdering om 20,6 miljoner kronor (cirka 2 miljoner dollar) är 
pre-moneyvärderingen hämtad från bolagets senaste kapitalresning. 
Investeringen leddes av den danske affärsmannen Claus Jørgensen som 
investerade cirka 300 000 dollar. Det innebär en EV/S-multipel om 10,3 
sett till Zanrecs omsättning de första nio månaderna under 2021 (7,7 för 
Mangolds prognos för 2021 som helår). 

Mellan juni 2017 och december 2020 uppgick teckningspriset vid MTIs 
emissioner till cirka 18 kronor per aktie. Det i sin tur utgör argument för att 
bolagets aktie noterades till en rabatt mot sitt substansvärde och att det finns 
mycket uppsida kvar att hämta.
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MTI Investment – Värdering forts.

Svenska peers handplockade

Billigt relativt svenska peers

Rustat för expansion

Svenska peers
I syfte att belysa branschens värderingssnitt har vi valt att presentera en 
relativ värdering. De peers som har valts ut kännetecknas av att de är svenska 
investmentbolag som investerar i onoterat, och/eller inkluderar hållbarhet 
och tillväxtmarknader i sitt investeringsmandat. Vi har även valt att smala ner 
urvalet till bolag med ett börsvärde om max 6 miljarder kronor. 

En av de viktigaste värderingsmåtten för investmentbolag är huruvida 
de handlas till rabatt eller premium jämfört med sitt substansvärde. 
Substansvärdet definieras som värdet på bokfört eget kapital summerat med 
skillnaden på bokfört värde och marknadsvärdet på tillgångarna. Vi har även 
valt att lyfta fram direktavkastning och EV/S som relativa mått i syfte att 
utöka ramverket för värdering. 

MTI INVESTMENT – SVENSKA PEERS

Investeringsfokus Börsvärde (Msek) Rabatt (+)/premie (-)** Direktavkastning EV/S

VEF Utvecklingsmarknader & FinTech 5 282 16% n.a. n.a.

Idun Industrier SMF, industri- och tjänsteföretag 2 735 -80% n.a. 3,4

NAXS Private Equity Buyout-fonder 998 -68% n.a. 1,9

Seafire Industri & Handel och tjänster 671 11% 4,7% 2,1

Stockwik Hälsa, tjänster, industri & fastigheter 545 -56% n.a. 1,4

Havsfrun Hedgefonder 312 -123% 5,0% n.a.

Abelco Teknikbolag Sydostasien 212 -30% n.a. n.a.

eBlitz Digital underhållning 27 -17% n.a. n.a.

Tectona Capital Skog, jordbruk & fastigheter 13 n.a. 0,0% n.a.

Snitt 1 199 -43% 3,2% 2,2

Median 545 -43% 4,7% 2,0

MTI Investment* Onoterade bolag i Östafrika 55 70% n.a. 2,4
Källa: Mangold Insight, Yahoo Finance, Börsdata, Factset, Ibindex, Avanza

*se sidan 12 för beräkningar för MTI 

**endast VEF, Havsfrun, NAXS har offentliggjorda substansvärden. Resterande beräkningar är Mangolds

Det går även att argumentera att MTI är billigt i förhållande till sina peers med 
anledning av att bolaget handlas till rabatt. Snittet på vårat urval indikerar en 
premie om 43 procent. Samtidigt är det viktigt att belysa att majoriteten av 
beräkningarna av substansvärdet är Mangolds egna.

Kassa och finansiering
MTI är i behov av kapital för att kunna stärka sina befintliga portföljinnehav 
samt investera i nya bolag. Bolagets kassa uppgår till cirka 26 miljoner kronor 
efter IPO. Sedan den 10:e januari handlas även MTIs teckningsoptioner 
(“TO1”). Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i bolaget i 
februari och mars 2023. Teckningskursen kommer att motsvara 70 procent av 
den volymviktade genomsnittskursen under perioden mellan den 10 februari 
2023 och den 23 februari 2023, dock högst 20,10 kronor per aktie. Vid fullt 
utnyttjande tillförs bolaget cirka 23,8 miljoner kronor. Kapitalbehovet i närtid 
bedöms vara stabilt. 
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MTI Investment – SWOT

– Osäkerhet och risker förknippade med 
makroekonomi och politik

- Osäkert om portföljbolagen blir 
vinstdrivande

- Fortsatt stark makroekonomisk utveckling i 
Tanzania

- Expandera det geografiska omfånget

- Accelerera tillväxten i portföljbolagen tack 
vare emissionlikvid 

- Små volymer

- Liten organisation

- Tre portföljbolag ej lönsamma 

– Unik geografisk exponering 

- Diversifierad portfölj

- Stark underliggande tillväxt i portföljbolag
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Styrelse 
Trond Randøy, grundare och styrelseordförande. Han har forskat inom 
internationell företagsamhet och entreprenörskap, och har mer än 15 
års erfarenhet utav Östafrika. Trond Randøy är idag professor vid CBS i 
Köpenhamn.

Christer Käck, styrelseledamot. Han har bred erfarenhet från finansbranschen 
och portföljförvaltning på bland annat DnB, Skandia, Götabanken, och har 
styrelseuppdrag hos Andra AP-fonden, Aktie-Ansvar, Captor, med flera. 
Christer Käck har en kandidat i ekonomi från Stockholms universitet och har 
även utbildat sig vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Torbjörn Jacobsson, styrelseledamot. Han har erfarenhet bland annat som 
vice ordförande i Sörmlands Sparbank och som CFO, CRO och CTO på 
Marginalen Bank. Han har även bred erfarenhet från styrelseuppdrag på bland 
annat Loomis Digital Solution, Mtaji Wetu Finance Tanzania, Andreaskyrkan, 
Equmeniakyrkan, och Consulting T Jacobsson. Torbjörn Jacobsson har en 
Magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och examen i Finance 
Management från Handelshögskolan i Stockholm. 

Advisory Team
Fredrik Gottlieb, senior rådgivare. Han är styrelseordförande för Garantum 
Fondkommission. 

Professor Lars Oxelhiem, senior rådgivare. Han har en professur i internationell 
affärsverksamhet och finansiering vid Lunds institut för ekonomisk forskning 
och är hedersprofessor vid Fudan University i Shanghai. 

Eva Nielsen, senior rådgivare. Hon är medgrundare och vd på PR- och 
kommunikationsbyrå Cloudberry. Eva Nielse är även medgrundare av 
tolknätverket Digital Tolk. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi, 
ekonomi och ekonomisk historia från Stockholms universitet.

Dr Rotem Shneor, senior rådgivare. Han är docent vid universitetet i 
Agder och projektledare vid crowdfunding-nätverket Nordic Crowdfunding 
Alliance. Dr Rotem har omfattande affärs- och forskningserfarenhet inom 
internationell marknadsföring och entreprenörskap.

Petter Sandgren, senior rådgivare. Han har 20 års erfarenhet från SEB och 
tillväxtmarknader i ett antal ledande roller.

Lars Lövgren, rådgivare. Han mer än 13 års erfarenhet som chef för DNB 
Asset Management. Lars Lövgren väntas ersättas under 2022.

Bo Niveman, rådgivare. Han har erfarenhet från bland annat från Atlas 
Copco, Sandvik och som CFO för Duroc. Bo Niveman har också arbetat som 
senior konsult på KPMG.

Dag Klerfelt, rådgivare. Han har lång erfarenhet av finansinstitut som Skandia 
och D.Carnegie och är rådgivare och investerare inom fastigheter, finans och 
IT.
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MTI Investment – Appendix

MTI Investment SE
Koncernstruktur
–
Moderbolaget har sitt säte i 
Stockholm, Sverige

Moderbolag Nordiskt bolag, 
MTI ägandeskap <50%
Tanzaniskt bolag, 
MTI ägandeskap <50%

Nordiskt bolag, 
MTI ägandeskap >50%
Tanzaniskt bolag, MTI 
ägandeskap >50%

African 

Construction AS  

(Bygg) 

Org nr. 918 097 449 

MTI ägandeskap: 100%

Ecohomes Co. Ltd 

African Construction 

AS ägandeskap: 64%

Atsoko Tanzania 

Ltd. 

Atsoko Int. AB 

ägandeskap: 99%

Zanrec Plastics 

Co. Ltd 

Zanrec ägandeskap: 

100%

Shambani Milk Ltd 

East African Food AB 

ägandeskap: 20% MTI Investment 

Ltd 

MTI Investment SE 

ägandeskap: 99%

Mtaji Wetu Finance 

TZ Ltd 

Fintech Africa AB 

ägandeskap: 99%

Fintech Africa AB  

(Fintech) 

Org nr. 559189-6104 

MTI ägandeskap: 2,1%

Techbuddy AB 

(Tech) 

Org nr. 559024-4728 

MTI ägandeskap: 0,2%
Atsoko Int. AB 

(Kosmetik) 

Org nr. 556812-0777 

MTI ägandeskap: 67%

Zanrec AB 

(Avfallshantering) 

Org nr. 559012-4223 

MTI ägandeskap: 61%

East African Food 

AB  

(Mat och mejeri) 

Org nr. 559012-9820 

MTI ägandeskap: 100%

MTI Investment SE

Org nr. 517100-0135

Källa: MTI, Mangold Insight
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MTI Investment – Resultat- och balansräkning*
Resultaträkning (Tnok) 2019 2020

 Försäljning  5 976 3 061

 Kostnad sålda varor  1 993 1 013

 Bruttovinst  3 983 2 049
 BM 

 Personalkostnader -3 230 -3 430

 Övriga kostnader  -4 299 -2 332

 Avskrivningar  -2 212 -3 305

 Rörelseresultat  -5 758 -7 017

 Financial Income 4 388 6 016

 Financial Cost & Nedskrivningar 10 915 7 686

 Räntenetto  0 0

 Vinst efter finansnetto  -12 284 -8 687

0 0

 Skatter  -606 -14

 Nettovinst  -12 891 -8 701

Balansräkning (Tnok) 2019 2020

 Tillgångar  
 Kassa och bank  3 195 5 523

 Kundfordringar  1 381 928

 Lager  1 073 705

 Finansiella tillgångar 6 760 9 514

 Anläggningstillgångar + Goodwill 10 336 8 120

 Totalt tillgångar  22 744 24 790

 Skulder  
 Leverantörsskulder  5 459 4 975

 Skulder  2 210 2 794

 Totala skulder  7 669 7 769
 Eget kapital  
 Bundet eget kapital  34 244 44 500

 Fritt eget kapital  -21 977 -29 733

 Minority Interest 2 808 2 255

 Totalt eget kapital  15 075 17 021
 Totalt skulder o eget kapital  22 744 24 790
Källa: Mangold Insight

*Resultat-och balansräkning utgör inte underlag för värdering
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Disclaimer

MTI Investment

Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och per-
soner med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i 
dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansin-
spektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold 
är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på 
NASDAQ Stockholm.

Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. In-
nehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets 
riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold 
Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och/eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är 
analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran 
om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar 
i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är 
ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det 
må vara som grundar sig på användandet av publikationen.  

Denna publikation 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. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Mangold kan genomföra publikationer på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen 
alternativt ett emissionsinstitut i samband med M&A, nyemission eller en notering. 

För utförandet av denna publikation kan läsaren utgå från att Mangold erhåller ersättning av bolaget. Det kan även 
föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan bolaget och någon annan avdelning hos Mangold. 
Mangold har riktlinjer för hantering av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instru-
ment. 

Mangolds analytiker äger inte aktier iMTI Investment. 

Mangold äger aktier i MTI Investment. 

Mangold har utfört tjänster för Bolaget och har erhållit ersättning från Bolaget baserat på detta. 

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn. 

Rekommendationsstruktur: 
Mangold Insight graderar aktierekommendationer på tolv månaders sikt enligt följande struktur:
Köp – En uppsida i aktien på minst 20 procent
Öka – En uppsida i aktien på 10-20 procent
Neutral – En uppsida och nedsida i aktien på 0 till 10 procent 
Minska – En nedsida i aktien på 10-20 procent 
Sälj – En nedsida i aktien på minst 20 procent  


