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Stark tillväxt i egna 
produkter 

 
 

Elos Medtech uppvisar en god tillväxt även i det andra 
kvartalet, inte minst i de egna produkterna inom 
affärsområde Dental. Störst tillväxtlyft redovisade emellertid 
Orthopedics, men högst rörelsemarginal har Life Science. 
Det mesta talar för att den goda tillväxten och 
marginalförbättringen bör kunna fortsätta. Vårt motiverade 
värde per aktie ligger kvar på 115 kronor. 
 

Under det andra kvartalet 2019 levererade Elos Medtech en 
stark försäljningstillväxt på 11 procent, utan någon hjälp av 
förvärv och med mycket god tillväxt i den egna produkten Elos 
Accurate.  

Koncernens rörelseresultat för kvartalet trefaldigades till 15,6 
miljoner, vilket ökade rörelsemarginalen till 8,5 procent, från 
3,1 procent för ett år sedan. Den goda trenden understryks av 
att marginalen, räknat på rullande rörelseresultat för 12 
månader har gått upp fyra kvartal i rad, till 8,4 procent.   
 
Vår värdering räknar med en fortsatt god organisk tillväxt för 
resten av 2019, men en långsiktig tillväxt något under bolagets 
mål på 10 procent. EBITDA-marginalen 2019 beräknas 
motsvara första halvårets (18 procent), samt långsiktigt gå upp 
till 19 procent. Med detta scenario ser vi ett värde per aktie 
kring 115 kronor. 
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Datum: 24 juli 2019 

Analytiker: Peter Malmqvist, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: Elos Medtech Group AB 

Lista: NASDAQ, STOCKHOLM (SMALL CAP) 

Vd: Jan Wahlström 

Styrelseordförande: Yvonne Mårtensson  

Marknadsvärde: 800 MSEK 

Senast: 104 kr (23 juli 2019)  

Kort om bolaget: Elos Medtech är ett bolag inom medicinsk 
teknik, med särskilt fokus på 
kontraktstillverkning inom dentala implantat 
och ortopedi. Ett tredje affärsområde är Life 
Science, som består av diagnostikutrustning 
och hörapparater.    

  

  
Möjligheter och 

styrkor: 
Inom affärsområde Dental har bolaget en 
stark ställning, därtill med egna produkter 
under varumärket Elos Accurate, liksom 
långtgående samarbeten med partners inom 
angränsande teknologier. Inom Orthopedics 
är verksamheten fokuserad på segmenten 
spine, trauma och rekonstruktion, där 
ställningen inom trauma är särskilt stark, 
med många internationella kunder. Inom 
Diagnostics är bolaget styrka främst 
formsprutning av produkter i högteknologisk 
plast för engångsbruk, som levereras till 
globala aktörer. Inom Hearing är fokus 
främst på benförankrade implantat, samt 
komponenter för traditionella hörapparater.         
  

Risker och 
svagheter: 

 
 

 
 
 

Finansiellt mål: 

Bolaget är till stor del kontraktstillverkare, 
vilket generellt innebär att ställningen mot 
kunden är svagare än vid försäljningen av 
egna produkter. Det medicinskt tekniska 
området har därtill mycket höga 
kvalitetskrav, som måste kunna mötas.  
 
Organisk tillväxt på minst 10 procent per år, 
rörelsemarginal (EBIT) 13 procent och en 
andel egna produkter på 13 procent av 
omsättningen. 
  

  

 

RESULTATRÄKNING 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Försäljning 433753 479 448 380 856 503 661 551 989 577 915 644 700 741 405
   % tillväxt 10,5% -20,6% 32,2% 9,6% 4,7% 11,6% 15,0%
Rörelsekostnader (exkl avskrivningar) -382 038 -394 033 -313 273 -425 067 -456 520 -485 509 -548 325 -607 952
EBITDA 51 715 85 415 67 583 78 594 95 469 92 406 96 375 133 453
  %, marginal 11,9% 17,8% 17,7% 15,6% 17,3% 16,0% 14,9% 18,0%
Materialkostnader -104 974 -122 278 -77 720 -102 783 -105 590 -109 708 -111 742
Övriga externa -79 107 -81 065 -69 501 -96 986 -92 715 -104 805 -127 799
Personal -196 090 -188 710 -166 355 -226 150 -258 461 -269 376 -310 397
Övrigt (inkl aktiverat) -2 489 -3 187 -229 -665 -1 842 -1 633 -1 028
Jämförelsestörande poster 622 1 207 532 1 517 2 088 13
Avskrivningar M/I, fastigheter -32 087 -34 704 -31 721 -42 335 -45 869 -42 776 -45 605 -51478
   % av M/I, fastigheter 13,7% 12,1% 10,6% 11,5% 11,3% 10,9% 11,3%
Avskrivningar immateriella tillgångar -1 577 -2 671 -2 770 -5 773 -6 920 -6 881 -11 870 -12387
   % av immateriella tillgångar 4,3% 4,2% 2,1% 2,4% 2,6% 4,2% 4,2%
RÖRELSERESULTAT (EBIT) 18 051 48 040 33 092 30 486 42 680 42 749 38 900 69 588
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Analys  
Kraftig försäljningstillväxt 
Elos Medtech levererade en stark försäljningstillväxt på 11 
procent under det andra kvartalet, utan någon hjälp av förvärv 
och med mycket god tillväxt i den egna produkten Elos 
Accurate. Mätt som rullande tolv månader var detta artonde 
kvartalet i rad som koncernen visade tillväxt. Av koncernens tre 
affärsområden var försäljningstillväxten störst i Orthopedics, 
med 33 procent, främst genom en stark ökning till befintliga 
kunder. Affärsområde Dental ökade försäljningen med 2 
procent, främst genom en 19-procentig organisk tillväxt i Elos 
Accurate. Affärsområdet Life Science ökade försäljningen med 
drygt en procent tack vare en god efterfrågan från befintliga 
kunder, främst inom polymer kontraktstillverkning.        
 
Rörelseresultatet ökade markant 
Koncernens rörelseresultat för kvartalet trefaldigades, från 5,2 
miljoner kronor för ett år sedan, till 15,6 miljoner detta kvartal. 
Det ökade rörelsemarginalen till 8,5 procent, från 3,1 procent 
för ett år sedan. Tillväxten i årstakt var starkare än förra 
kvartalet, då den fördubblades, men i kronor räknat var den 
lägre än förra kvartalets 21,4 miljoner. Det säsongsmässigt 
starka första kvartalet gick igen från ett år tidigare. Den goda 
trenden understryks av att marginalen, räknat på rullande 
rörelseresultat för 12 månader har gått upp fyra kvartal i rad, 
från 5,3 procent till 8,4.   
 
Affärsområde Dental - stark tillväxt i egna produkter 
Affärsområde Dental är specialiserat inom dentala implantat, 
som förutom kontraktstillverkning, även innefattar den egna 
produkten Elos Accurate. Affärsområdets rörelseresultat för det 
andra kvartalet blev 3,0 miljoner kronor på en organisk 
omsättningstillväxt på 2,2 procent, till 54,7 miljoner kronor. Här 
svarade Elos Accurate för en tredjedel, med en tillväxt på 19 
procent. Affärsområdets rörelsemarginal blev 5,4 procent, men 
förra kvartalet var den 14,3 procent. Nedgången förklaras delvis 
av inkörning av nya produkter inom kontraktstillverkning. För 
Elos Accurate har nu ett flertal nya avtal har tecknats med 
globala implantatbolag, vilka förväntas vara igång i början av 
2020. En distributör på den amerikanska marknaden har också 
kontrakterats och där startar försäljning under hösten.    
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Affärsområde Life Science - högst resultat och marginal 
Affärsområde Life Science, som är specialiserat på 
formsprutning av polymer och skärande bearbetning i metall, 
levererade koncernens största rörelseresultat med 10,0 miljoner 
kronor, men redovisade en blygsam omsättningstillväxt på 1 
procent, till 64,9 miljoner kronor. Resultatet gav koncernens 
högsta rörelsemarginal på mycket goda 15,4 procent. Förra 
kvartalet var rörelseresultatet 7,9 miljoner och 
rörelsemarginalen 10,9 procent.    
 

 
 
 
Affärsområde Orthopedics - nya produkter drar kostnader 
Näst störst resultat levererade Orthopedics, som inom ortopedi 
är specialiserat på spine, trauma och rekonstruktion. 
Rörelseresultatet blev 4,2 miljoner kronor med en mycket kraftig 
omsättningstillväxt på 33 procent, till 64,5 miljoner kronor, helt 
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på organisk väg. Det gav en rörelsemarginal på 6,4 procent, 
som dock var hela 11,6 procent under det första kvartalet, då 
vinsten var 6,5 miljoner. Resultat och marginal pressades detta 
kvartal av ökade kostnader för nya produkter med leverans 
under hösten, liksom av investeringar i den fördubbling av 
produktionsyta som pågår i Memphis, USA.  
 

 
 
Valutadifferenser drar ner resultatet 
En försämring av finansnettot drar ner tillväxten i resultatet efter 
finansiella poster. Det är effekter från valutakursdifferenser, som 
försämrat resultatet med 6,3 miljoner kronor. Trots detta ökade 
resultatet efter finansnetto med 65 procent till 8,6 miljoner. För de 
senaste 12 månaderna uppgår rörelseresultatet till 60 miljoner 
kronor, vilket är 54 procent över vinsten för helåret 2018. 
Resultatet efter finansnetto uppgår till 43,1 miljoner och har ökat 
51 procent från årsskiftet.   
 

Förändrade redovisningsprinciper 
Införandet av IFRS16 avseende kapitalisering av hyres- och 
leasingkontrakt har ökat tillgångarna i den ingående 
balansräkningen med 20 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 
de materiella anläggningstillgångarna på 374 miljoner kronor. Vår 
bedömning är att införandet haft marginell inverkan på resultat- 
och ställning.  
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Värdering 
Prognos 2019 
I vår startanalys från den 4 juli räknade vi med en försäljningsökning på 
15 procent för 2019 efter ett mycket starkt första kvartal med en ökning 
på 22 procent. Det andra kvartalets tillväxt blev 11 procent, vilket ger en 
tillväxt för rullande 12-månader på 16 procent. Vi behåller därför 
försäljningsprognosen för 2019.  
 
I startanalysen räknade vi med en EBITDA-marginal på 19,0 procent för 
2019. För andra kvartalet uppgick denna till 17,1 procent och för halvåret 
till 17,8. Resultatet är belastat med relativt stora investeringskostnader, 
som vi emellertid tror kan bestå under resten av året. Vi reducerar därför 
EBITDA-marginalen något i prognosen för 2019 till 18,0 procent.  
 
Finansnettot för de senaste 12 månaderna ligger på 17,1 miljoner kronor, 
varav valutakursförluster på 4,2 miljoner. För helåret 2018 var 
valutaeffekten positiv med 0,5 miljoner kronor och det totala negativa 
finansnettot 10,4. Trots den markanta uppgången i kvartalet behåller vi 
vårt prognostiserade negativa finansnetto på 12,7 miljoner. Vi behåller 
även skattesatsen på 21 procent.  
 
Kvartalsrapporten ger däremot anledning att räkna med något högre 
investeringar för 2019 än tidigare, både i immateriella tillgångar och 
anläggningstillgångar. Mätt i procent av omsättningen ökar vi utgifterna 
för immateriella tillgångar från 2,5 till 3,0 procent, medan de materiella 
investeringarna ökas från 9 procent till 11 procent.       
 
Prognos 2020-2023 
 
De centrala faktorerna i den långsiktiga prognosen från startanallysen 
fram till 2023 byggde på en försäljningstillväxt på 7 procent, en EBITDA-
marginal på 19 procent, årliga investeringar i materiella anläggningar på 
9 procent av omsättningen och årliga immateriella investeringar på 2,5 
procent. Vi ser ingen anledning att ändra dessa värden till följd av 
utvecklingen i den senaste kvartalsrapporten. 
 
Motiverat värde  
Dagens aktiepris på 104 kronor innefattar, dels en kraftig uppgång i 
början av april från 70 till 78 kronor, dels ytterligare en kraftig uppgång till 
91 kronor när rapporten för första kvartalet lämnades den 23 april. Det 
visar att den goda utveckling som bolaget visar har slagit igenom i 
kursen.  
 
Vårt motiverade värde ligger på 115 kronor per aktie. Skillnaden mot 
börskursen ligger troligtvis i att placerarna är tveksamma till uthålligheten 
i den kraftiga ökningen av rörelsemarginalen.  
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Vårt framräknade värde ger ett p/e-tal på vinstprognos år 2019 på 18 och 
en EV/EBIT-multipel på 13. Om vi gör motsvarande beräkning för 
branschgruppen medtechbolag erhålls ett p/e-tal på 27 och en EV/EBIT 
på 23. Elos Medtech är alltså, med vår värdering och prognos för 2019, 
tydligt lägre värderat än jämförelsegruppen.  

Ansvarig analytiker: Peter Malmqvist (+46 734 43 92 46) 
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Om Elos Medtech  
Koncernen finns inom tre affärsområden - Dental, Orthopedics och Life 
Science. Tillverkningen är främst specialiserad inom titan och rostfritt 
stål, samt högteknologiska plaster. Koncernens största 
produktområden är borrar, skruvar och implantat, samt vissa 
engångsartiklar i polymer.                

Affärsområde Dental 
Affärsområdet svarar för knappt en tredjedel av koncernens försäljning. 
Kontraktstillverkningen är huvudsak fokuserad på implantat, protetik 
och instrument. Kunderna utgörs av de flesta större globala dentala 
implantatbolagen på marknaden. Inom marknadssegmentet arbetar 
bolaget även med tekniska partners, som CAD- och CAM-företag, 
distributörer och fräscentra. Affärsområdet erbjuder också egna 
produkter inom digital tandvård och instrument, antingen som OEM 
eller under det egna varumärket Elos Accurate. 
 

Affärsområde Orthopedics 
Affärsområdet svarar för knappt en tredjedel av koncernens 
omsättning. Verksamheten är fokuserad på spine, trauma och 
rekonstruktion. Inom området Trauma är plattor, borr, skruvar och 
implantat viktiga produkter i samband med frakturer, medan pins/wires 
används temporärt under en operation av frakturer. Inom området 
Spine tillverkas framför allt skruvar och implantat för kirurgisk 
behandling av övre och nedre delen av ryggen, exempelvis vid skolios.  
 

Affärsområde Life Science 
Affärsområdet svarar för drygt en tredjedel av koncernens omsättning 
och består av tre delar. 1) Diagnostics - tillverkning till automatiserad 
formsprutning av små komponenter i högteknologisk plast, samt 
förpackning i renrum. Merparten av produkterna är för engångsbruk. 2) 
Hearing device & vibration är inriktat på tillverkning av benförankrade 
hörselimplantat, samt komponenter till traditionella hörapparater. Därtill 
finns tekniska lösningar för mätning och analys av ljud- och 
vibrationskvalitet. Kunderna är marknadens större aktörer. 3) Other 
medical areas är spridd med tillverkning av produkter och 
komponenter, exempelvis för neuro- och hjärtkirurgi, samt 
flergångssprutor till insulinbehandling av diabetes.  
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Långsiktiga finansiella mål  

» Organisk tillväxt på minst 10% 

Organisk tillväxt 2018 var 11,6% och i Q2 2019 på 11%. Total 
försäljningstillväxt sedan 2012 är 6,8 procent (2014 påverkas av 
avyttring av Fixturlaser, 2015 inkluderar förvärv av Onyx)  

 

 

 

» Rörelsemarginal (EBIT) på minst 13%  

Rörelsemarginal 2018 var 6,0%, under 2019 Q2 totalt 8,5% och i 
genomsnitt sedan 2012 har den varit 7,7%   

 

 

 

» Andel egna produkter på 13 procent  

   Andelen 2018 var 10,2% och 2019 Q2 uppgick den till 10,0%   
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 
sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 
kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 
analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 
investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som 
uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget 
tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande 
under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna 
har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 
denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av 
intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 
dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 
orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 
Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 
och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 
Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 
kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 
indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Peter Malmqvist äger inte och får heller inte äga inte aktier i 
det analyserade bolaget. 


