
 

 i kurvan 

under kv2 2017 har 

Boule levererat en god 

marginal- och vinst-

utveckling under det andra 

halvåret. Detta trots en måttlig 

tillväxt och en ur marginal-

synpunkt ofördelaktig geografisk 

mix.  

En komponent är att 

försäljningen av förbrukningsvaror 

växer snabbare än instrument-

försäljningen. En annan är 

besparingar och effektivitets-

åtgärder, som avveckling av 

tillverkning i Kina, börjar verka.  

 

 lägger stort fokus 

på att skruva upp lönsamheten. 

Bland annat har ett rikstäckande 

distributörsavtal i Indien sagts upp 

i syfte att minska antalet 

mellanhänder. Boule kommer 

också att under 2018 lägga ut 

tillverkningen av reagens på den 

viktiga ryska marknaden till en 

extern partner.  

Boule satsar också på att 

förstärka erbjudandet till kund. En 

ny generation veterinärinstrument 

lanseras under kv1 2018. Ett 

globalt distributionsavtal med 

Cellavision kan ge ett intressant 

tillskott på litet sikt.  

 

 också framgent 

kan förväntas fluktuera beroende 

på när större upphandlingar 

inträffar har Boule en stark och 

växande bas av installerade 

instrument att stå på. Den ger 

löpande intäkter i form av 

förbrukningsvaror. Försäljningen 

av förbrukningsvaror, för vilka 

marginalen är betydligt högre än 

för instrumenten, överstiger nu 

instrumentförsäljningen.  

 

 inte riktigt nått upp till 

våra förväntningar men vi har 

blivit mer optimistiska om 

marginal- och resultatutveckling 

framöver. Vårt motiverade värde, 

baserat på vår DCF-modell och en 

relativvärdering, höjs till 308 

kronor (från 264 kronor). 

Vinstmultiplarna är höga men en 

god förväntad vinstutveckling ger 

stöd åt kursen. Rådet Behåll 

upprepas.   
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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. 

 

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 och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 

Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



 

 

Facit för 2017 blev en tillväxt på cirka åtta procent och en förbättring i 

rörelsemarginalen till 12,7 procent (11,9). Utvecklingen har dock varit 

svängig, där det andra kvartalet var svagt medan marginalerna kraftigt 

förbättrades under det andra halvåret. Antalet sålda instrument ökade 

med tolv procent vilket skvallrar om lägre priser. Till viss del beror detta 

på att Boule växte kraftigt i Asien under förra året, i synnerhet i Indien där 

priserna är lägre. Bruttomarginalen sjönk för helåret till 47,4 procent 

(48,1). För det andra halvåret var den dock högre än motsvarande period 

förra året, vilket troligen främst förklaras av en högre andel 

förbrukningsvaror.  

 

 

 

Det kan noteras att en stor del av rörelsemarginalförbättringen för helåret 

berodde på att en större del av FoU-kostnaderna har aktiverats. Därmed 

redovisar Boule högre marginaler men kassaflödet påverkas inte. Detta 

kommer att fortsätta en tid framöver i takt med att bolaget genomför en 

satsning på en ny generation 5-partsinstrument. Det kommer sannolikt att 

allt annat lika lyfta rörelsemarginalen under 2018.  

 

En vidare ljuspunkt under 2017 var en stark förbättring av kassaflödet från 

rörelsen till 58 miljoner kronor från 20 miljoner kronor. 

 

I början av 2018 lanserar Boule en veterinärversion av den uppdaterade 

instrumentplattformen. Bolaget har också träffat ett distributionsavtal med 

Cellavision avseende lansering av ett nytt produktutbud för den 

decentraliserade marknaden. Cellavision ser en marknad på omkring 500 

miljoner SEK för detta segment. Enligt planen ska lansering ske under 

andra halvåret 2018. Boule bedömer att efter blodcellsräkning det i 

ungefär femton procent av fallen finns behov av vidare undersökning av 

blodprover i ett manuellt eller digitalt mikroskop. Samarbetet innebär en 

intressant förstärkning av Boules produkterbjudande, troligen framför allt 

på mogna marknader.  

 

Bolaget investerar som sagt också i utvecklingen av ett nytt 5-partssystem. 

Någon tidplan har inte kommunicerats men gissningsvis tar det ett par år 

innan lansering blir aktuell. 5-partssegmentet är mindre än 3-

partssegmentet men växer snabbare. Boule har varit svagare i detta 

segment och det blir därför en potentiellt viktig tillväxdrivare framöver.  

 



 

 

 

 

Omsättningen under 2017 var lägre än vad vi initialt hade räknat med 

beroende på ofördelaktig geografisk mix/lägre priser på instrument och en 

svag dollar. En ganska begränsad negativ påverkan på bruttomarginalen 

var i det perspektivet ett styrkebesked.  

 

Vi har dragit ned våra försäljningsprognoser något då ”basen” i form av 

2017 års försäljning hamnade lägre än vi hade förväntat oss. Vi räknar 

med en liknande tillväxt som 2017 för 2018 framför allt drivet av ökade 

intäkter från förbrukningsvaror. Lansering av den nya generationens 

veterinärinstrument bör också ge ett visst stöd. Stora prisvariationer 

mellan olika regioner gör att geografisk mix får stor påverkan på 

instrumentförsäljningen. Det ger en viss osäkerhet i prognoserna. En 

nyckelfaktor är att få fart på försäljningen i USA som hade en medioker 

utveckling under 2017.  

 

Vi hyser goda förhoppningar om högre marginal och resultat under 2018. 

Detta till följd av att förbrukningsvarornas andel av försäljningen ökar 

(under 2017 passerade försäljningen av förbrukningsvaror instrument-

försäljningen) och högre andel aktiverade utvecklingskostnader. Det 

senare påverkar visserligen inte kassaflödet men leder allt annat lika till 

högre redovisad vinst. Under 2018 kommer Boule även att utföra 

ytterligare åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten. Bland annat har 

Boule sagt upp ett avtal med en rikstäckande distributör i Indien och 

kommer nu att arbeta direkt mot regionala distributörer. Därmed tas en 

mellanled bort. Vidare ska Boule anlita en lokal tillverkare av reagens för 

den ryska marknaden.  

 



 

 

 

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

kombination med en jämförelsemodell vars utgångspunkt är noterade 

bolag med snarlik verksamhet.

 

Som utgångspunkt har vi en explicit prognosperiod till och med år 2026. 

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

marginalantaganden. Vi har räknat med en genomsnittlig omsättnings-

tillväxt på nio procent under prognosperioden. Vi gör bedömningen att 

 upp till cirka 15 procent till följd av stigande 

andel förbrukningsvaror i försäljningsmixen och skalfördelar. Detta vore i 

så fall något under ett genomsnitt av var de större noterade konkur-

renterna ligger i dagsläget (17 till 18 procent). Jämförelsen försvåras av 

dessa inte är renodlade mot decentraliserad blodcellsräkning och därför 

har en annorlunda produktmix. Boules större exponering mot 

tillväxtmarknader talar också för lägre marginal.  

 

Långsiktigt har vi i basscenariot räknat med en tillväxt på fyra procent och 

en rörelsemarginal på 15 procent. Vi har räknat med en riskpremie på 8,9 

procent baserat på en antagen marknadsriskpremie på 6,5 procent plus ett 

småbolagstillägg på 2,4 procent (Källa: PwCs Riskpremiestudien 2017), 

justerat för antagen skuldsättning.  

 

 

I tabellen ovan sammanfattar vi våra antaganden för värderingen baserad 

på diskonterade prognostiserade kassaflöden. Vår värderingsmodell ger ett 

motiverat aktieägarvärde på cirka 278 kronor per aktie.  

 



 

 

I tabellen nedan listar vi ett urval av jämförelseobjekt för Boule 

Diagnostics inom In Vitro diagnostik med tonvikt på hematologi. 

Jämförelsen störs av att flera bolag utgörs av större koncerner där 

diagnostik endast utgör en del av verksamheten. Cellavision är troligen 

det bolag som mest liknar Boule, dock har Cellavision historiskt visat upp 

högre tillväxt och lönsamhet. 
 

 

Boule värderas med rabatt på försäljningsmultipeln och EV/EBIT men 

med en premie på PE-talet. En värdering som gruppen ovan motsvarar ett 

intervall på mellan 389 kronor och 424 kronor med ett genomsnitt på 337 

kronor. Relativvärderingen har blivit mer fördelaktig än vid tidigare 

jämförelse då vi nu räknar med en snabbare marginalökning. Ett 

genomsnitt av våra värderingsansatser ger ett motiverat värde på 308 

kronor (264 kronor). Boule värderas alltjämt till ganska höga multiplar 

men relativvärdering och en förväntad god vinstutveckling ger stöd åt 

kursen. 

 

 

Boule Diagnostics AB (Boule eller bolaget) tillverkar och säljer 

diagnostikutrustning för blodanalys. Det är den vanligaste analysen vid ett 

läkarbesök. Analysen går ut på att räkna antalet röda och vita blod-

kroppar samt blodplättar. Det ger vägledning för en rad olika sjukdoms-

tillstånd som anemi, infektion och leukemier. Inför cellräkning späds 

blodprovet ut med reagens vilket görs automatiskt i instrumentet. Med 

hjälp av instrumentet kan de olika typerna av vita blodkropparna 

separeras från varandra och räknas var för sig i ett steg som kallas 

differentiering. Halten av olika vita blodkroppar ger en indikation på om 

en inflammatorisk process pågår i kroppen eller om immunförsvaret är 

nedsatt.  

 



 

 

 

 

Det är vanligt med en uppdelning i de tre huvudtyperna av vita blod-

kroppar, granulocyter, lymfocyter och monocyter, så kallad treparts-

differentiering. I mer avancerade instrument kan även de tre undertyperna 

av granulocyter separeras, så kallad fempartsdifferentiering.  

 

            

 

Boule tillhandahåller fyra instrumentplattformar:  och 

. Den största delen av omsättningen härrör dock från  i 

form av reagens, blodkontroller, kalibratorer och rengöringsprodukter. 

Boule producerar även förbrukningsvaror under konkurrerande 

tillverkares varumärken ( ).  

 

 
 



 

 

Under december 2015 skedde en större förändring i ägartoppen då Siem 

Capital överlät hela sitt innehav om 33,4 procent till Svolder, Nordea 

Fonder och Martin Gren. Köparna av Siems post har hittills haft en 

lyckosam resa. Den tidigare storägaren Staffan Persson sålde hela sitt 

innehav om dryg tio procent i början av 2017 och i samband med det blev 

Robur ny ägare.  

 

Martin Gren är en framgångsrik uppfinnare och entreprenör som är 

medgrundare till Axis Communications. Gren är större ägare i ett flertal 

noterade IT- och Life Science-bolag som ProAct, Camurus, Vitec och 

Cellavision. 

 

Under hösten har den tidigare större ägaren Bengt Julander sålt 

majoriteten av sitt innehav.  

 

  

Fredrik Dalborg efterträdde veteranen Ernst Westman som Vd den 1 april 

i år. Han har haft ledande positioner i större internationella koncerner 

inom medicinsk teknik som Gambro och Terumo. Han har framgångsrikt 

drivit lönsamhetsförbättringar med posteringar i bland annat USA och 

Asien. Dalborg äger 3 500 aktier. 

 

Peter Ehrenheim valdes in i styrelsen 2015 och tillträdde som ordförande i 

januari 2016 efter ägarförändringen då Siem avyttrat sitt ägande.   



 

 

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 kom-

binationer 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 inne-

bära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller 

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/

