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Tillbaka på 

tillväxtbanan  

 

Boule redovisar på nytt en stark rörelsemarginal. Vi bedömer 

också att tillväxtutsikterna har förbättrats inte minst givet en 

stororder till Indien nyligen. Vi höjer prognoser och riktkurs. Den 

goda operativa trenden har åtföljts av en tydlig kursuppgång.  

Boule vände till viss tillväxt igen (+3,4 procent) under 

det andra kvartalet efter nedgången under årets 

inledande kvartal. Den starka bruttomarginalen på 

närmare 49 procent var en tydlig ljuspunkt drivet av 

högre snittpriser på instrument och en hög andel 

förbrukningsvaror. Sammantaget medförde en stark 

EBIT-marginal på 18,4 procent att resultatet hamnade något över våra 

förväntningar.   

Den nyligen annonserade storordern från Indien på 650 instrument stärker 

tillväxtsutsikterna inför resten av året. Då priserna på instrument är lägre i Indien än 

i övriga världen i genomsnitt bedömer vi visserligen att marginalerna kan pressas 

något på kort sikt. Det uppvägs dock av den högre försäljning av förbrukningsvaror 

som ordern bör genera på längre sikt. Vi har höjt våra försäljningsprognoser för 

2018 något och räknar med en tillväxt på sex procent (tidigare drygt fem procent). 

Förutom Indienordern så har även valutavindarna börjat vända till Boules fördel. Vi 

har också blivit mer optimistiska om marginalutvecklingen under 2019 då en ökad 

installerad bas av instrument ger ytterligare skjuts åt efterfrågan på 

förbrukningsvaror.  

Bouleaktien har stigit med över 40 procent i år, drivet av en tydligt positiv 

vinsttrend. Sannolikt har även en uppgångar för sektorkollegor bidragit. Det kan 

begränsa potentialen kortsiktigt. Vi bedömer samtidigt att tillväxtutsikterna klarnat 

vilket bör ge stöd åt kursen. Vårt motiverade värde i bascenariot höjs till 87 kronor 

(tidigare 77) drivet av prognoshöjningar, en uppvärdering av sektorkollegor och ett 

lägre avkastningskrav. 

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2015 2016 2017 2018P 2019P 

Nettoomsättning 331 397 428 456 505 

Tillväxt, % 8,1% 19,7% 7,8% 6,5% 10,8% 

EBIT 22 47 54 83 95 

Rörelsemarginal 6,5% 11,8% 12,7% 18,1% 18,7% 

VPA, kronor 0,8 1,8 1,9 3,0 3,4 

PE-tal 28,0 38 34 31 27 

Källa: Boule (utfall) och Jarl Securities (prognoser).  
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Datum: 21 augusti 2018 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: Boule Diagnostics AB 

Lista: Nasdaq OMX Small Cap 

Vd: Fredrik Dalborg 

Styrelseordförande: Peter von Ehrenheim  

Marknadsvärde: 1 786 MSEK 

Senast: 92 SEK 

Kort om Boule 

Diagnostics: 

Boule Diagnostics tillverkar och säljer 

diagnostikutrustning för främst blodcells-

räkning. Det är den vanligaste analysen vid 

ett läkarbesök. Analysen går ut på att räkna 

antalet röda och vita blodkroppar samt 

blodplättar. Det ger vägledning för en rad 

olika sjukdomstillstånd som anemi, infektion 

och leukemier.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Boule har en stor exponering mot 

tillväxtmarknader i Asien, Latinamerika och 

Östeuropa som växer snabbare än mogna 

marknader.  

 

En stor del av försäljningen härrör från 

förbrukningsvaror som är låsta till de egna 

instrumenten. Det ger återkommande 

intäkter med hög marginal.  

 

En stark närvaro på tillväxtmarknader ger en 

plattform för att addera kompletterande 

produkter genom samarbeten eller förvärv. 

 

Risker och 

svagheter: 

Konkurrensen på mogna marknader är hård 

från stora resursstarka aktörer.  

 

Prisnivåer på instrument är låga på vissa 

marknader som Indien.  

 

För att skydda marknadspositionen på sikt 

krävs att bolaget lyckas med 

produktutveckling.  

 

  

Värdering: Bear 

63 kr 

Bas 

87 kr 

Bull 

105 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Fredrik Dalborg tillträdde som Vd den 1 april 2017. Han 

har haft ledande positioner i större medicintekniska 

koncerner och genomfört lönsamhetsförbättringar.  

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Högt på ägarlistan återfinns framgångsrika 

entreprenörer blandat med institutionella ägare.  

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Vinstutvecklingen har varit stark de senaste åren på grund 

av snabb tillväxt och stigande marginaler. Skuldsättningen 

är låg.  

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

En stor exponering mot tillväxtregioner uppväger tuff 

konkurrens på mogna marknader. Aktievärderingen är 

relativt hög efter en mycket stark kursutveckling de 

senaste åren.  

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Andelen förbrukningsvaror är hög vilket ger stabilitet i 

intjäningen. Bolaget är beroende av att löpande 

satsningar på produktutveckling är framgångsrika.   

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Stark bruttomarginal och gryende 
tillväxt 
Boule levererade ytterligare ett kvartal med stark marginal och vinstförbättring. 

Efter det försäljningsmässigt svaga första kvartalet skedde en återhämtning under 

det 2 kv. med en tillväxt på drygt tre procent till 107,8 MSEK (104,3 under 2 kv. 

2017). Det var samtidigt lägre än våra förväntningar främst hänförbart till lägre 

instrumentvolymer och en oväntat svag utveckling för försäljning av 

förbrukningsvaror till OEM-kunder samt andra tillverkares öppna system (”CDS-

brand”). Det uppvägdes emellertid av en starkt förbättrad bruttomarginal på 48,8 

procent (41,8), något som kan härledas till en fördelaktig geografisk mix avseende 

instrumentförsäljningen och en hög andel egna förbrukningsvaror. Sammantaget 

medförde det ett något bättre rörelseresultat än vi hade förutspått på 19,8 MSEK (-

0,7). Som vi tidigare påpekat är en icke helt oväsentlig del av resultat- och 

marginallyft under 2018 relaterad till att en större del av forsknings- och 

utvecklingskostnader nu aktiveras med hänsyn till att bolaget utvecklar ett nytt 

fempartssystem för bloddiagnostik. Kostnader för forskning och utveckling har 

aktiverats med 5,1 MSEK (1,9) på kvartalet och 10,6 (2,5) MSEK på halvåret. 

Kassan minskade med 44 MSEK under kvartalet, främst relaterat till förvärvet av 

teknologi från Drew Technologies avseende laseroptik och sensorer till 

fempartssystem och finansieringsposter (inklusive utbetald utdelning).  

Bryter vi ned rapporten ytterligare var en stark försäljning av förbrukningsvaror till 

egna instrument (+16 procent) en ljuspunkt. Den viktiga USA-marknaden bjöd på 

en blandad kompott, då försäljning inom OEM/CDS Brand, där merparten är 

hänförlig till USA, som ovan nämnts sjönk kraftigt (-29 procent) medan den egna 

instrumentförsäljningen ökade markant (+48 procent i volym). Även om CDS-

brand är en viss hämsko för tillväxten så är det en positiv signal att 

instrumentförsäljningen i USA visar styrka igen eftersom detta är en 

högmarginalmarknad. 
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Boule rullande tolvmånaders försäljning och EBIT-marginal 

 

Källa: Boule Diagnostics och Jarl Securities 

 

Stororder till Indien stärker utsikter  
I början av augusti meddelade Boule att bolaget vunnit en upphandling om 650 

instrument och tillhörande reagens och kontroller i Indien. Något ordervärde anges 

inte men sett till volymen är ordern den största i bolagets historia. Leveranser av 

system väntas genomföras under tredje och fjärde kvartalen. Som en jämförelse 

motsvarar ordern ungefär 15 procent av koncernens totala instrumentvolym under 

2017. Baksidan av myntet är att det erhållna priset per instrument är lågt. Allt 

annat lika talar det för hög tillväxt under andra halvåret, på bekostnad av sämre 

bruttomarginaler. Indien är en av Boules viktigaste marknader och den största i 

Asien och strategin är givetvis att ”offra” marginal kortsiktigt för att generera högre 

återkommande intäkter på sikt.  

Ordern kommer att ta stor del av Boules tillverkningskapacitet i anspråk under det 

andra halvåret. Bolaget uppger dock att det inte finns någon strukturell 

kapacitetsbrist utan att leveranserna kan lösas med övertid och eventuellt tillfälliga 

anställningar. 

Omsättning fördelad på geografiskt område (2017) 

 

Källa: Boule och Jarl Securities 
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Återvändande tillväxt föder tillväxt 
(och marginaler) 
Även om det första halvåret hamnade lägre tillväxtmässigt jämfört med våra 

förväntningar ser vi tydliga positiva tecken. En viktig faktor är givetvis storordern till 

Indien som ska levereras under andra halvåret. En annan aspekt är att 

valutavindarna börjat svänga till Boules fördel. Vi har höjt vår omsättningsprognos 

något och räknar med en tillväxt på sex procent för 2018 (tidigare drygt fem 

procent). Det är förmodligen fortfarande en utmaning att i år nå tillväxtmålet på 

minst 10 procent, men den senaste rapporten i kombination med Indienordern 

utgör viktiga framsteg. Lanseringen av den nya generationens instrument inom 

Exigoplattformen (veterinärdiagnostik) bör även kunna ge stöd åt tillväxten, framför 

allt i Europa. Dessa lanseringar kom ganska sen under kvartalet och borde synas 

mer under resten av året. Boule uppger att försäljning av egna instrument och 

förbrukningsvaror till veterinärmarknaden endast utgör 10 procent av försäljningen 

vilket borde ge utrymme för tillväxt. Marginalen överträffade våra förväntningar och 

även om räknar med en viss bruttomarginalpress under andra halvåret till följd av 

Indienordern räknar vi ändå med något högre rörelsemarginal jämfört med våra 

tidigare prognoser. Detta drivet av vi räknar med en i stort stabil bruttomarginal för 

helåret 2018 (mot bakgrund av att bruttomarginalen under 2017 pressades av ett 

svagt första halvår) och förväntat fortsatt god kostnadskontroll. Vi har därför höjt 

vårt vinstestimat totalt sett och räknar med ett rörelseresultat på 83 MSEK (tidigare 

80).  

Även för 2019 har vi blivit mer optimistiska. Vi räknar med en organisk tillväxt på 

åtta procent framför allt drivet av ökad försäljning av förbrukningsvaror, bland 

annat i spåren av Indienordern. Mer förbrukningsvaror bör också driva fram en 

högre marginal. Boule har ett leverantörsavtal med Cellavision avseende deras 

DC-1-instrument för små och medelstora laboratorier vilket kan ge visst avtryck i 

försäljningen under 2019 (planen är att lansering sker slutet av 2018). 

 

Nettoomsättning och rörelsemarginal 

 

Källa: Boule (utfall) och Jarl Securities (prognoser) 
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Turbulens på tillväxtmarknader visst orosmoln men 
valutaexponeringen är begränsad 

Turbulensen på tillväxtmarknader som Turkiet är samtidigt ett orosmoment. Vad 

gäller Turkiet specifikt är den direkta exponeringen begränsad (vår bedömning är 

klart mindre än fem procent). Ryssland, som också i viss mån är drabbat, är en i 

sammanhanget viktigare marknad men Boule fakturerar i EUR (generellt har Boule 

en relativt begränsad transaktionsexponering då koncernbolagen i huvudsak 

verkar på sina lokala marknader och därigenom har både intäkter och kostnader i 

samma valuta). Det kan dock inte uteslutas att en svag rubel kan påverka 

efterfrågan negativt, i likhet med fallet blev 2015.  

Värderingsansats 
För att värdera Boule har vi tillämpat en kassaflödesmodell (DCF) i kombination 

med en jämförelsemodell vars utgångspunkt är noterade bolag med snarlik 

verksamhet. 

Sedan vår senaste analys har jämförelsegruppen värderats upp. Framför allt de 

svenska bolagen Cellavision och Biotage har haft en god utveckling. PE-talet 

(median) i sektorn ligger nu på drygt 30 gånger, jämfört med 24 gånger i maj.  

Relativvärdering bolag inom diagnostik  

          

Bolag Kurs EV/omsättning 2018P PE 2018P EV/EBIT 2018P 

Cellavision  250,00 15,8x 62,7x 48,9x 

Sysmex (JPY) 8950 5,7x 40,1x NULL 

Nihon Kohden (JPY) 3175 1,4x 24,5x NULL 

Biomérieux (EUR) 73,30 3,5x 33,6x 24,7x 

Danaher (USD) 100,71 4,0x 21,4x 20,2x 

Abbott Labs(USD) 64,72 4,1x 20,9x 18,6x 

Biotage 123,20 3,8x 30,1x 21,5x 

Genomsnitt   5,5x 33,3x 26,8x 

Median   4,0x 30,1x 21,5x 

Boule (JS prognos) 94,0 3,9x 31,6x 21,2x 

Värderingspremie/rabatt (median) -3% 5% -1% 

Implicit värdering (median), kronor per aktie 96,8 89,5 95,2 

Källa Thomson Reuters och Jarl Securities.  

 

Höjt motiverat värde efter prognoshöjningar och 
sektoruppvärdering 
Som utgångspunkt för vår DCF-värdering har vi en explicit prognosperiod på tio år. 

För de närmaste fem åren har vi antagit en genomsnittlig tillväxt på 9,7 procent per 

år, i linje med utvecklingen mellan 2012 och 2017. Vi har därefter räknat med att 

tillväxten successivt sjunker mot ett långsiktigt antagande om fyra procent. 

Därefter har vi beräknat ett slutvärde baserat på långsiktiga tillväxt- och 

marginalantaganden. Vi gör bedömningen att rörelsemarginalen kan klättra tydligt 
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upp till närmare 19 procent de närmaste åren till följd av stigande andel 

förbrukningsvaror i försäljningsmixen, effektiviseringar och aktivering av 

utvecklingskostnader. Detta vore i så fall i samma härad som de större noterade 

konkurrenterna ligger i dagsläget (18 till 19 procent). Långsiktigt har vi i 

basscenariot räknat med en rörelsemarginal på 15 procent. Vi har räknat med en 

riskpremie på 8,7 procent baserat på en antagen marknadsriskpremie på 6,4 

procent plus ett småbolagstillägg på 2,3 procent (Källa: PwCs Riskpremiestudien 

2018), justerat för antagen skuldsättning.  

I ett optimistiskt scenario (BULL) har vi räknat med en högre genomsnittlig tillväxt 

kommande fem år på 13 procent. Vi räknar här med att en rörelsemarginal på 18 

procent långsiktigt.  

I ett försiktigt scenario (BEAR) räknar vi med en lägre genomsnittlig tillväxt 

kommande fem år på 6,5 procent, i linje med marknadstillväxten inom 

decentraliserad blodanalys. Vi räknar med att bolaget kan nå en marginal på 16,7 

procent.   

I tabell nedan redovisas en sammanställning av våra värderingsansatser: 

Sammanfattning värdering 

        

  BEAR BAS BULL 

wacc 8,5% 8,5% 8,5% 

CAGR, 2017E - 2022P 6,5% 9,7% 13,0% 

EBIT-marginal 2022P 16,7% 18,7% 18,0% 

Långsiktig tillväxt 4,0% 4,0% 4,0% 

Långsiktig EBIT-marginal 15,0% 15,0% 18,0% 

Rörelsevärde (EV) 1 180 1 496 1 989 

        

Kassa, jun-2018 63 63 63 

Räntebärande skulder, jun-2018 11 11 11 

Nettokassa, jun-2018 51 51 51 

Aktievärde 1232 1547 2040 

Antal aktier, miljoner 19,4 19,4 19,4 

Motiverat värde per aktie, SEK 63,4 79,7 105,1 

Implicit värde relativvärdering,SEK   94   

Justerat motiverat värde, SEK   87   

Källa Jarl Securities.  
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DCF-värdet i basscenariot (tidigare 69 kronor) har stigit till huvudsakligen till följd 

av prognoshöjningar och även ett lägre avkastningskrav (vi har sänkt wacc till 8,5 

procent från 8,9 procent). Som nämnts ovan har också sektorn värderats upp. Det 

justerade motiverade värdet, baserat på ett snitt av vår DCF-värdering och en 

relativvärdering, stiger till 87 kronor (77). Det motsvarar ett PE-tal på omkring 29 

gånger 2018 års vinst med våra prognoser. 
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 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. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

