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Analys kvartal 4:  
På spåret  

 
 

Addvise levererade en rapport för det fjärde kvartalet 2018 som stämde 
väl med tidigare preliminära resultat. Stark förvärvstillväxt och förbättrat 
resultat låg på plussidan. En tuffare marknad inom affärsområde Lab 
drog ner. Mycket positivt var att rörelsemarginalen för fjärde kvartalet 
ökade markant. Det är den mest centrala faktorn i vår värdering.  
 
Addvise är en förvärvsintensiv koncern inom det medicinsktekniska 
området. Kunderna finns till ungefär lika delar hos laboratorier och hos 
sjukvården. Nordamerika och Sverige är de två dominerande 
marknaderna.  
 
Kraftig förbättring 
 
Resultatet före skatt för det fjärde kvartalet blev 1,5 miljoner kronor, en 
uppgång från en förlust på 7,4 miljoner för ett år sedan. Till viss del 
förklaras förbättringen av minskade engångsposter. Förra året 
påverkades kvartalsresultatet av omstruktureringskostnader, liksom av 
förtida inlösen av lån och en del andra engångskostnader på 
sammanlagt 6,5 miljoner kronor. Detta kvartal var engångsposterna 
netto minus 0,1 miljoner. Kvartalstrenden från 2012 framgår av 
nedanstående tabell. 
 

 
 
Resultatförbättringen syns även i rörelseresultatet, som ökade till 5,2 
miljoner kronor (0,1). Det gav en rörelsemarginal på 7,1 procent, vilket 
är den högsta marginalen för något fjärde kvartal under de senaste sju 
åren. För helåret blev rörelsemarginalen 4,0 procent, vilket ungefär 
motsvarar marginalen för två av de tidigare tre kvartalen. Fjärde 
kvartalets marginalförbättring är därför en god indikation på att 
ledningen är på väg att förverkliga de bättre marginaler som 
målsättningen förutsätter. Förvandlat till avkastning i rörelsen (på 
sysselsatt kapital) blir den 4,5 procent för helåret 2018. Om bolaget kan 
klara en sjuprocentig rörelsemarginal för helåret 2019 ger det en 
avkastning på ungefär sju procent. Det är fortfarande ganska lågt.      
 

 

 
 

Kvartalsutveckling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Resultat före skatt Q1 -1916 -1345 354 -5 667 1 605 -679 -271
Resultat före skatt Q2 -99 980 109 -449 5 719 1 068 -339
Resultat före skatt Q3 -2053 -58 -2 186 -5 421 429 -3 517 -3480
Resultat före skatt Q4 -30 -4031 -3 006 -6 520 392 -7 433 1478

Kvartalsutveckling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rörelseresultat, Q1 -1320 -678 2 209 4 716 -2 546 2 953 2717
Rörelseresultat, Q2 206 1859 1 742 3 110 9 175 4 446 2649
Rörelseresultat, Q3 -1354 825 -583 -3 553 3 867 93 208
Rörelseresultat, Q4 962 -761 -668 -3 967 3 737 143 5194
Rörelsemarginal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rörelseresultat, Q1, marginal -6,1% -2,6% 6,5% 11,5% -5,6% 4,8% 4,0%
Rörelseresultat, Q2, marginal 0,9% 5,8% 4,9% 8,3% 16,9% 6,5% 3,9%
Rörelseresultat, Q3, marginal -6,2% 3,4% -2,2% -11,2% 9,2% 0,2% 0,3%
Rörelseresultat, Q4, marginal 2,8% -2,1% -1,6% -10,9% 7,0% 0,2% 7,1%
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Datum: 15 januari 2019 

Analytiker: Peter Malmqvist, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: Addvise Group AB 

Lista: NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Rikard Akhtarzand 

Styrelseordförande: Staffan Torstensson  

Marknadsvärde: 78 MSEK 

Senast: 0,60 kr (B-aktien); 1,90 kr (A-aktien) 

Kort om Addvise: Addvise är ett förvärvintensivt bolag inom 
medicinsk teknik. Bolaget arbetar kunder 
inom sjukvården och hos laboratorier. 
Koncernen består av ett tiotal enheter 
organiserade i två områden, Affärsområde 
Sjukvård arbetar med medicinskteknisk 
utrustning, samt förbrukningsmateriel till 
vårdapparaten, både i Sverige och 
internationellt. Affärsområde Lab arbetar med 
utrustning till laboratorier som exempelvis 
inredning, ventilation, apparatur, renrum, m 
m. Kunderna finns både i Sverige och 
internationellt.    

  

  
Möjligheter och 

styrkor: 
Bolaget är det snabbast växande bolaget 
inom medicinsk teknik på de svenska 
marknadsplatserna. Förvärvsstrategin har de 
senaste sex åren trefaldigat koncernens 
försäljning. Företagsledningen har 
härigenom visat att de orkat förvärva och 
integrera nya bolag i en snabb takt. Därtill är 
den underliggande marknadstillväxten inom 
sjukvård relativt hög, samtidigt som 
stabiliteten är god.    

Risker och 
svagheter: 

 
 
 

Finansiellt mål: 
 
 
 
 
 

  

Förvärvsstrategin har dragit ner bolagets 
lönsamhet, samtidigt som det frestat på 
finanserna. Skuldsättningen är högre än de 
marknadsnoterade konkurrenterna. 
 
Bolaget har en målsättning om 
försäljningstillväxt på minst 20 procent per 
år, en EBITDA-marginal på 10 procent och 
räntebärande skulder på 3x EBITDA. 
Utdelningen bör utgöra 25 procent av 
föregående års justerade vinst. 
  

 

 Motiverat värde/aktie: 
 2:00 - 2:30 kronor 
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Jämfört med de nio medtechbolag vi gjort analys på i vår startanalys, är 
avkastningen fortfarande under genomsnittet, vilket ligger kring 12 
procent, men med stor spridning. Bolag med egen utveckling av 
produkter har regelmässigt en högre avkastning än bolag med större 
andel försäljnings-/distributionsverksamhet. Addvise har både egen 
utveckling och distribution, varför en marginal och avkastning i nivå med 
branschgenomsnittet borde vara fullt realistisk. 
 
Kostnadsutvecklingen positiv 
 
Granskar vi kostnadsutvecklingen kan konstateras att den går i rätt 
riktning. Andelen inköpt material i procent av försäljningen faller från 61 
till 59 procent de senaste tre åren, medan personalkostnadernas andel 
ligger konstant. Samtidigt registreras en markant sänkning av 
personalkostnaderna per anställd, men det är troligen en effekt av 
företagsförvärv, vilka momentant tillfört en viss mängd anställda, medan 
resultaträkningen bara inkluderar personalkostnaderna efter förvärvet. 
Gör vi på egen hand en justering för uppskattat medelantal anställda, får 
vi fram att personalkostnaderna per anställd är oförändrade.  
 
Övriga externa kostnader har dock gått ner de senaste åren. År 2015 
var de uppe i 19 procent av försäljningen, men är nu nere i 11 procent. 
Nedgång det senaste året är en procentenhet. Vad gäller 
kapitaleffektiviteten kan konstateras att lagrets andel av intäkterna ökat 
från 11 till 13 procent, men att fordringar och aktiveringar av 
utvecklingskostnader minskat från 34 till 28 procent av försäljningen. 
Vår sammanfattande slutsats blir att företagsledningens arbete med att 
öka effektiviteten i verksamheten börjar ge resultat.       
 

 
 
 
Bra efterfrågan inom Sjukvård 
 
Av koncernens två affärsområden är tillväxten kraftig inom Sjukvård. 
Försäljningen för kvartalet steg med 62 procent i årstakt, vilket till största 
delen är en effekt av företagsförvärv. Efterfrågan är dock samtidigt god, 
särskilt i Nordamerika, som svarar för drygt hälften av affärsområdets 
försäljning. Sverige ligger på andra plats med andel på 34 procent, 
medan övriga Europa tar 12 procent av försäljningen.  
 
En svag krona har givit positiva valutaeffekter både genom 
exporteffekter och omräkning av utländska dotterbolag. 
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) redovisar en mycket 
positiv trend de senaste fem kvartalen och marginalen under det 
senaste kvartalet blev ungefär 13 procent. 
 

Kostnadsrelationer
Material % försäljning -57% -58% -59% -58% -61% -60% -59%
Personal i % försäljning -28% -24% -25% -28% -25% -25% -25%
Personalkostnad/anställd (tkr) -612 -558 -704 -681 -774 -701 -559
Övriga externa % försäljning -14% -14% -17% -19% -12% -12% -11%
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Sämre inom Lab 
 
Affärsområde Lab har det tuffare. Försäljningen föll 8 procent utan 
någon effekt från förvärv. Drygt 90 procent av försäljning ligger i Sverige 
och efterfrågan pressas främst av att gigantprojektet Nya Karolinska har 
slutförts. Projektet skapade stor efterfrågan på marknaden av 
laboratorieutrustningar, som nu i det närmaste försvunnit. Det skapar 
överkapacitet. Dessutom sker affärsområdets tillverkning i euro, vilket 
ger negativa valutaeffekter.  
 
Enligt bolaget har kontrakten med kunderna valutaklausuler, som skall 
kompensera för valutapressen, men de påverkar resultatet med 
eftersläpning. Det skall inte heller uteslutas att om Addvise kan höja 
priset motsvarande eurons uppgång, blir kundernas köpebeteende mer 
försiktigt, vilket skulle dämpa efterfrågan. För den kund som tror att 
priset på euron skall återgå till nivån kring 9-9:30 kronor, finns det 
anledning att vänta med inköp av utrustning.  
 
De senaste två åren har affärsområdets försäljning visat en trendmässig 
nedgång, vilken emellertid verkar vara på väg att plana ut. 
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) redovisar samtidigt en 
tydligt negativ trend, med ett underskott under det tredje kvartalet. Det 
vändes dock till ett mindre överskott under detta kvartal, men 
marginalen ligger på endast en dryg procent, vilket naturligtvis inte är 
långsiktigt tillräckligt.    
 
 
 
 

Nordamerika 52 %

Asien 2 %

Europa exkl Sverige 12 %

Sverige 34 %
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KONCERNENS UTVECKLING

Koncernens utveckling
Intäkter och resultat
Nettoomsättning oktober – december 2018
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 73,3 MSEK 
(62,3).

Nettoomsättning januari – december 2018
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 268,2 MSEK 
(239,9).

Resultat oktober – december 2018
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångs-
karaktär för perioden uppgick till 6,8 MSEK (4,8). 
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär hade en 
negativ påverkan på resultatet med 0,1 MSEK, varav 1,2 
MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggs-
köpeskilling för genomförda förvärv, -0,8 MSEK utgjordes av 
förvärvskostnader för genomförda förvärv och -0,5 MSEK 
utgjordes av omstruktureringskostnader. Effekten av 
förvärvskostnader och poster av engångskaraktär under 
jämförelseperioden oktober – december 2017 var en 

försämring av resultatet med 3,5 MSEK, varav -1,1 MSEK 
utgjordes av omvärdering av villkorad tilläggsköpeskilling för 
genomförda förvärv, -1,4 MSEK utgjordes av förvärvs-
kostnader för genomförda förvärv och -1,0 MSEK utgjordes 
av omstruktureringskostnader. 

EBITDA för perioden uppgick till 6,7 MSEK (1,4). 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,2 MSEK (0,1). 
Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (-2,4). Resultat per 
aktie före utspädning uppgick till 0,09 SEK (-0,06) för 
perioden.

Resultat januari – december 2018
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångs-
karaktär för perioden uppgick till 17,6 MSEK (15,5). 
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär hade en 
negativ påverkan på resultatet med 1,1 MSEK, varav 1,2 
MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggs-
köpeskilling för genomförda förvärv, -1,8 MSEK utgjordes av 
förvärvskostnader för genomförda förvärv och -0,5 MSEK 
utgjordes av omstruktureringskostnader. Effekten av 

Lorem ipsumEuropa exkl Sverige 8 %

Sverige 92 %
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Prognosutfall positivt  
 
Bolagets rörelseresultat (EBIT) för helåret blev 10,8 miljoner kronor, 
vilket är klart över vår prognos på 8,8 miljoner från startanalysen den 23 
januari i år (Se analys: Förvärvsdriven tillväxtmaskin). Vår prognos 
styrdes till stor del av utvecklingen under de första nio månaderna, samt 
justerades för bedömda effekter av gjorda förvärv. Vi kan nu konstatera 
att utvecklingen det sista kvartalet blev bättre än vår prognos.  
 
Det är dock generellt svårt att prognostisera kvartalsresultat i 
förvärvintensiva bolag. Löpande omstruktureringar och en del andra 
engångsposter stör ofta trenderna. Rapporten känns dock ändå bättre 
än väntat, eftersom även försäljningen på 268 miljoner kronor kom in 
något över vår prognos på 263 miljoner. 
 
Prognos från 23 januari 
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(62,3).

Nettoomsättning januari – december 2018
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 268,2 MSEK 
(239,9).

Resultat oktober – december 2018
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångs-
karaktär för perioden uppgick till 6,8 MSEK (4,8). 
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär hade en 
negativ påverkan på resultatet med 0,1 MSEK, varav 1,2 
MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggs-
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försämring av resultatet med 3,5 MSEK, varav -1,1 MSEK 
utgjordes av omvärdering av villkorad tilläggsköpeskilling för 
genomförda förvärv, -1,4 MSEK utgjordes av förvärvs-
kostnader för genomförda förvärv och -1,0 MSEK utgjordes 
av omstruktureringskostnader. 

EBITDA för perioden uppgick till 6,7 MSEK (1,4). 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,2 MSEK (0,1). 
Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (-2,4). Resultat per 
aktie före utspädning uppgick till 0,09 SEK (-0,06) för 
perioden.

Resultat januari – december 2018
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångs-
karaktär för perioden uppgick till 17,6 MSEK (15,5). 
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär hade en 
negativ påverkan på resultatet med 1,1 MSEK, varav 1,2 
MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggs-
köpeskilling för genomförda förvärv, -1,8 MSEK utgjordes av 
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Nettoomsättning
MSEK

Nettoomsättning MSEK

EBITDA MSEK

EBITDA
MSEK

RESULTATRÄKNING 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Försäljning 100 366 120 032 138 068 146 578 195 288 239 914 262 957 376 028 439 953

   % tillväxt 19,6% 15,0% 6,2% 33,2% 22,9% 9,6% 43,0% 17,0%

Rörelsekostnader (exkl avskrivningar) -99 151 -114 865 -132 873 -142 176 -177 199 -227 773 -248 494 -349 706 -402 557

EBITDA 1 215 5 167 5 195 4 402 18 089 12 141 14 463 26 322 37 396
  %, marginal 1,2% 4,3% 3,8% 3,0% 9,3% 5,1% 5,5% 7,0% 8,5%

Materialkostnader -57 050 -69 444 -82 025 -84 680 -118 789 -143 340 -151 230

Övriga externa -14 297 -16 477 -23 013 -28 455 -23 939 -28 821 -31 855

Personal -28 142 -28 998 -35 183 -41 553 -49 518 -59 545 -70 887

Övrigt (inkl aktiverat) 338 54 7 348 12 512 15 047 3 933 500

Avskrivningar materiella tillg -2 980 -4 632 -2 495 -4 096 -3 855 -4 507 -5 665 -7 539 -9 504

   % av M/I, fastigheter 69% 24% 35% 37% 25% 25% 25% 25%

Avskrivningar immateriella tillgångar

   % av immateriella tillgångar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

RÖRELSERESULTAT (EBIT) -1 765 535 2 700 306 14 234 7 634 8 797 18 783 27 892
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Förvärv lyfter försäljningen 2019 
 
Prognosproblemen framöver blir inte mindre. Den 11 februari i år 
tecknades avtal om att förvärva det finska företaget Sonar Oy, inriktat 
på ultraljudssystem och röntgenutrustning. Helårsförsäljningen ligger på 
motsvarande drygt 70 miljoner kronor med ett EBITDA på 8-9 miljoner. 
Köpeskillingen på skuldfri bas och inklusive potentiella 
tilläggsköpeskillingar ligger på ungefär 45 miljoner kronor. Vår 
bedömning är att prislappen i förhållande till försäljningen ligger på 
ungefär samma nivå som bolaget betalat tidigare. Det verkar också vara 
en nivå som är vanlig inom sektorn.  
 
Sonar Oy svarar för en viktig del av vår prognostiserade 
försäljningsuppgång 2019 på 113 miljoner kronor. Ytterligare ett viktigt 
tillskott kommer från det amerikanska förvärvet Merit Cables i augusti 
2018, med en årsförsäljning kring motsvarande ungefär 22 miljoner 
kronor. Kvarvarande försäljningsuppgång i koncernen beräknas komma 
från tillväxt i samtliga verksamheter, inklusive de förvärvade.  
 
En indikation på den underliggande efterfrågan är att orderingången 
under det fjärde kvartalet visade en tillväxt på 12 procent. Det inkluderar 
visserligen förvärv, men ger ändå en fingervisning om den goda 
efterfrågan. Bolaget har även en nyutvecklad produkt i samarbete med 
en partner, vilken lanserades hösten 2018. Det är ett operationsbord för 
ryggoperationer, som bygger på en ny teknik. Under 2018 erhölls order 
på 6 miljoner kronor, vilket följts upp med 7 miljoner 2019, där hälften 
levereras under 2020.     
 
Kraftig nyemission 
 
Bolaget har under februari 2019 genomfört en stor nyemission till 
befintliga aktieägare. Emissionen dubblar antalet aktier och genomförs 
med stor rabatt mot gällande börskurs. Det stora 
fondemissionselementet har pressat börskursen markant. Ett 
fondemissionselement har ungefär samma effekt på aktiekursen som en 
engångsutdelning. Emissionen inkluderar även en option att inom två år 
teckna ytterligare lika många aktier, till en fastställd kurs på 0,58 kronor. 
Eftersom teckningskursen på optionen idag ligger nära kursen för B-
aktien har vi inte beaktat någon utspädning från dessa i prognoserna. I 
prognoserna har vi beaktat nyemissionen som om den genomförts per 
den 31 december 2018.      
 
Branschen har låg riskpremie 
 
I vår startanalys kom vi fram till ett värde på Addvise kring 2-2:30 kronor 
per aktie. Med tanke på B-aktiens kurs kring 0,60 kronor (A-aktien ligger 
tre gånger högre) är det aggressivt. Värderingen förutsätter att 
ledningen lyckas uppnå målet på 10 procents EBITDA-marginal senast 
år 2022. Som stöd för värderingen hade vi kassaflödesvärderingar av 
nio företag inom medtechsektorn där samtliga bolags aktuella värden 
testats mot en prognostiserad utveckling, som i allt väsentligt innebar att 
de senaste fem årens historik upprepas de kommande fem.  
 
I värderingen sattes den riskfria räntan till 2 procent och riskpremien för 
aktiemarknaden till 5 procent. Vår slutsats var att merparten av 
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medtechbolagen värderades till låga riskpremier, viket stärks av 
historiska höga vinstmultiplar, både p/e och EV/EBIT. Detta ljusa 
scenario styrktes av en god underliggande tillväxt, liksom en hög 
stabilitet i efterfrågan. Vi fick dock tydliga skillnader mellan bolagen, som 
i allt väsentligt styrdes av uppnådd marginal och lönsamhet. Bolag med 
låg lönsamhet straffades med en hög riskpremie.  
 
Hög riskpremie för Addvise 
 
Addvise tillhör historiskt denna grupp. Testar vi dagens aktievärde på B-
aktien kring 0,60 kronor kan konstateras att värderingen balanserar 
med en riskpremie på eget kapital på hela 7,5 procent (beta 1,5), samt 
en lånekostnad kring 6 procent, vilket innebär en kreditriskpremie på 4,0 
procent. Värderingen på 0,60 per aktien balanserar då vid en uthållig 
EBITDA-marginal kring 8 procent. Nyemissionen och utspädningen 
antas, som nämnts, vara genomförd den 31 december 2018.  
 
Av sektorns övriga bolag låg tre på ett betavärde kring 1,1-1,2, medan 
övriga fem bolag låg under 1,0 och därmed betraktades ha en lägre risk 
än marknaden generellt. Extremen var den amerikanska bjässen 
Johnsson & Johnsson (J&J), där värderingen balanserade på ett beta 
på ofattbart låga 0,3. Det skall då jämföras med J&J:s avkastning på 
sysselsatt kapital på 19 procent, som uppnås med en klassledande 
rörelsemarginal (EBIT) på 27 procent. De bolag i vår 
branschundersökning där värderingen drabbades av höga riskpremier, 
var bolag med generellt sämre avkastning och marginal.  
 
Motiverat värde 
 
Värderingens viktigaste faktor är därför lönsamheten, som i Addvise 
utryckts som ett mål för EBITDA-marginalen på 10 procent. Det skulle 
ge en avkastning på sysselsatt kapital på 8 procent, vilket fortfarande 
skulle ligga under branschsnittet. Målet framstår därför som fullt möjligt 
att nå.   
 

 
 
En högre marginal och lönsamhet ger inte bara högre resultat än idag, 
utan förväntas även leda till att placerarna drar ned riskpremien vid 
värderingen. Vi anser därför att det är viktigare att bolaget klarar 
marginalmålet på 10 procent, än klarar det klassledande tillväxtmålet på 
20 procent per år. Addvise ligger redan i topp vad gäller historisk tillväxt. 
Räknat från 2012 har de ökat försäljningen 162 procent, medan 
genomsnittet för medtechgruppen ligger på 63 procent.   
 

Räntabilitet, syss 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise -4,2% 1,0% 2,8% 1,5% 8,2% 3,4% 4,1%
AddLIfe 26,1% 28,6% 28,7% 11,4% 14,5% 11,7% 11,5%
Boule 8,8% -45,9% 9,8% 6,4% 17,1% 16,9% 20,2%
Cellavision 15,0% 17,4% 29,0% 36,8% 37,5% 37,5% 39,1%
Elos 5,2% 11,1% 7,0% 4,4% 6,2% 5,6% 5,0%
Medcap 7,5% 7,7% 3,6% 6,4% 0,8% 4,0% 6,9%
Sectra 13,2% 20,8% 23,5% 25,7% 30,7% 33,7% 33,2%
Getinge 10,9% 10,1% 5,9% 6,0% 3,5% 4,3% 5,3%
Elekta 19,9% 16,1% 7,4% 3,7% 5,0% 11,6% 18,8%
J&J 17,1% 17,7% 20,7% 17,3% 19,1% 15,4% 18,7%
Median 12,0% 13,6% 8,6% 6,4% 11,4% 11,6% 15,1%
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Eftersom Addvise 2018 lyckats lyfta EBITDA-marginalen för helåret till 
6,0 procent och uppnå 9,1 procents marginal isolerat för det fjärde 
kvartalet, framstår bolagets marginalmål som realistisk. I takt med att 
marginalmålet realiseras räknar vi med att betavärdet vid värderingen 
kommer att gå ner mot 1,2 gånger, samt att kreditriskpremien minskar 
med 1,0 procent, från dagens 4,0 procent.  
 
Med dessa förutsättningar och om bolagets framtida förvärv sker till 
priser per omsättningskrona, som motsvarar historikens, behåller vi vårt 
målvärde på 2-2:30 kronor per aktie. En förändring av den uthålliga 
rörelsemarginalen med en procentenhet, slår på aktievärdet med 
ungefär 0,60 kronor per aktie, medan, å andra sidan, helt uteblivna 
företagsförvärv, till de priser som betalats per försäljningskrona, slår 
ungefär 0,10 kronor.     
 
  

Tillväxtindex 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise 100 120 138 146 195 239 262
AddLIfe 100 108 117 172 219 257 272
Boule 100 101 111 120 144 155 157
Cellavision 100 106 128 141 156 182 198
Elos 100 111 88 116 127 133 148
Medcap 100 237 244 234 244 229 199
Sectra 100 105 118 131 140 155 170
Getinge 100 104 110 125 91 93 100
Elekta 100 103 105 109 104 110 125
J&J 100 106 111 104 107 114 122
Median 100 106 114 128 142 155 163
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Om Addvise 
Addvise är en internationell koncern inom Life science med en bred 
portfölj av produkter för sjukvård och forskning. Kunderna finns i ett 60-
tal länder, både inom den privata och offentliga sektorn.  

Verksamheten är indelad i två affärsområden - Sjukvård och Lab. 
Dotterbolagen inom respektive affärsområde drivs självständigt, med 
syfte att behålla innovationskraft och entreprenörskap. Varje 
dotterbolag har egna strategiska affärsplaner, med syftet att skapa en 
effektiv styrning och samtidigt värna om varje bolags varumärke. 
Kopplingen till Addvisekoncernen avser samtidigt ge möjligheter till 
större affärer och hög förvärvstakt.  

Marknaden för medicintekniska produkter är relativt stabil, med lågt 
konjunkturberoende. Vårdbehovet ökar stadigt och koncernens 
utrustning är nödvändig för att kunna leverera den avsedda vården. 
Koncernens diversifierade produktportfölj ger bolaget en bred 
kundbas, vilken innefattar en rad olika kundsegment. Kunderna är både 
privata vårdgivare med offentligt finansierad vård, privata kliniker 
finansierade av försäkringar, samt forskningsenheter och liknande inom 
life science. Verksamheten har även repetitiva intäkter och 
avtalsintäkter, vilket innebär ökad stabilitet.  

Finansiella mål  
Under 2017 antog bolaget nya långsiktiga finansiella mål. Ambitionen 
är fortsatt hög tillväxttakt, som skall nås på sikt, både genom organisk 
tillväxt och förvärv. Målen omfattar fyra områden.  

» Tillväxt: Addvise ska ha en årlig omsättningstillväxt på minst 20 %.  
» Lönsamhet: Addvise ska nå en EBITDA-marginal på 10 %.  
» Kapitalstruktur: Addvise räntebärande nettoskuld ska inte överstiga 3 
gånger EBITDA.  
» Utdelning: 25 % av föregående års resultat, exklusive omvärdering av 
tilläggsköpeskillingar.  
 

Ansvarig analytiker: Peter Malmqvist (+46 734 43 92 46) 
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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. 


