
 

 

  



 

 rapport 

för andra kvartalet vis-

ade på en avmattning i 

tillväxten och en tydligt 

lägre marginal. Lägre volymer och 

lägre snittpris per sålt instrument 

är de främsta orsakerna till för-

svagningen. Till följd av kostnader 

för bland annat omstruktureringar 

blev det en mindre förlust på 

nedersta raden.  

 

 mot Asien 

och i synnerhet Indien, där pris-

sättningen är klart lägre än på 

Västmarknader, påverkade kvar-

talets marginal negativt. En 

nedläggning i Kina har dessutom 

ytterligare pressat lönsamheten. 

Engångskostnader och stora 

kvartalsvariationer minskar jäm-

förbarheten men den oväntat 

svaga bruttomarginalen ökar 

osäkerheten i prognoserna.  

ger en större installerad 

bas av instrument en ökad för-

säljning av egna förbrukningsvaror 

till vilka instrumenten är låsta och 

för vilka marginalen är betydligt 

högre. Besparingsåtgärder i den 

nye vd:ns regi kan också motverka 

ovan nämnda marginalpress. Det 

talar för marginalförbättringar 

framöver även om vi nu antar en 

långsammare ökningstakt än 

tidigare.  

 

 våra prognoser för intäkter 

och vinst för 2017 och 2018. Våra 

lägre prognoser medför att rikt-

kursen sänks till 264 kronor från 

286 kronor (värdering baserad på 

ett snitt av DCF- och relativ-

värdering). Höga värderings-

multiplar talar vidare för en 

begränsad potential på kort sikt. 

Då kursen backat efter rapporten 

upprepar vi rådet Behåll.   
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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. 

 



 

 

 

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 ( ). Totalt svarar förbrukningsvarorna 

för 53 procent av omsättningen (den senaste tolvmånadersperioden).  



 

 

Boule har sitt ursprung i Karo Bio Diagnostics som bildades 1990. Under 

slutet av 90-talet förvärvades Swelab och Medonic och verksamheten fick 

den inriktning som idag råder mot hematologianalys. 2002 etablerades ett 

samarbete med det  som sedermera förvärvades 

2005. Samtidigt lanserades det första analysinstrumentet på den ameri-

kanska marknaden. USA-marknaden är i dagsläget bolagets enskilt största 

geografiska marknad. 2005 etablerades ett produktionsbolag i Kina för 

instrumenttillverkning. Boule inledde under andra halvan av 00-talet 

utveckling av ett patientnära så kallat Point of Care-system för hema-

tologianalys. Det skedde i samarbete med Cholestec (i dag en del av 

diagnostikkonglomeratet Alere). Projektet avbröts dock 2013 trots 

lovande tidiga resultat efter att produkten inte visat sig vara tillräckligt 

robust. I samband med det skrevs projektet ned med 95 miljoner kronor.  

Boule har som vision att etablera en position som en av de tre största 

aktörerna inom decentraliserad blodcellsräkning och för att nå den 

positionen krävs troligen företagsköp. 

Det finns tre huvudsakliga teknologier för automatiserad blodcellsräkning. 

 

 (även kallad Coulterprincipen) bygger på mätning av 

motstånd i vätskan (reagens) mellan två elektroder. Förändring i impe-

dans (elektriskt motstånd), då exempelvis en cell passerar, ger en puls som 

utnyttjas för cellräkningen. Impedansförändringen registreras när blodet 

passerar genom en smal öppning där endast en cell kan komma igenom åt 

gången. Impedansanalys kan användas för trepartsdifferentiering.  

 

 är en mer avancerad analysmetod där laser används för att 

räkna blodceller men också för att karaktärisera deras struktur. Metoden 

tillämpas för fempartsdifferentiering.  

 

En tredje metod är en variant av flödescytometri där  

infärgning används exempelvis för vidare analys av blodcellernas inre.  

 

Dessa metoder utvecklas och kombineras på olika sätt av 

instrumenttillverkarna för att förbättra funktionalitet och särskilja 

erbjudandet från konkurrenterna.  

 

Boule arbetar i första hand med impedanssystem för Swelab- och 

Medonicsinstrumenten. I Quintusserien används en kombination av 

impedans och en laserbaserad optisk analysmetod. Vidare särskiljer sig 

Boules instrument genom en patenterad metod för blodtestning med 

fingerstick. 

 
 



 

 

Boule Diagnostics rapporterade överraskande en mindre förlust för andra 

kvartalet. Försäljningen ökade till 104 miljoner kronor vilket innebär en 

marginell tillväxt om cirka två procent relativt samma period föregående 

år. Omsättningen var lägre än våra förväntningar såväl vad gäller 

instrument som förbrukningsvaror. Vinsten pressades av en tydligt lägre 

bruttomarginal. Ett antal mindre jämförelsestörande kostnader sänker 

därtill resultatet. Det rör sig om kostnader relaterade till avvecklingen av 

tillverkning i Kina, effektiviseringar och nedskrivningar av osäkra 

fordringar. Inklusive kostnader för optionsprogram och vd-skifte uppgick 

dessa till omkring 12 miljoner kronor i kvartalet och cirka 16 miljoner 

kronor för halvåret. Rensat för dessa poster förefaller den underliggande 

kostnadsutvecklingen vara under kontroll.   

 

Den nye Vd:n Fredrik Dalborg tillträdde den 3 april 2017. Dalborg 

kommer från Terumo BCT där han varit Vice President för affärsområdet 

Therapeutic Systems. Dalborgs bakgrund från en större internationell 

koncern med verksamhet inom blodhantering gör att han på pappret 

förefaller väl lämpad för den nya rollen. Vd har kommunicerat att prioritet 

den närmaste tiden kommer att ligga på att förbättra försäljnings- och 

lönsamhetstillväxt i befintlig verksamhet vilket åtgärderna under det 

gångna kvartalet är ett prov på.  

 

Marknaden för blodcellsräkning var totalt värd cirka 21 miljarder kronor 

2014 (Källa: Marketsandmarkets) Det är en bråkdel av hela marknaden för 

In Vitro Diagnostik som uppskattades till omkring 50 miljarder USD 2014 

(Källa: EvaluatePharma). Inom , vilket är det 

segment Boule fokuserar på, uppskattas marknaden vara värd 5,5 miljarder 

kronor. Bolaget har således en marknadsandel på omkring sju procent inom 

sitt delsegment. Kundgruppen är primärt små och medelstora sjukhus och 

kliniker.  

 

 

 

I västvärlden är marknaden mogen och växer med några enstaka procent 

per år. Så kallade tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika ökar dock 

snabbt i betydelse och det har bidragit högre marknadstillväxt.  



 

 

Boule lade 2016 i en högre växel vad gäller tillväxt och lönsamhet. Ett 

tydligt fokus på att tjäna pengar på användningen av instrumenten, genom 

att låsa diagnosinstrumentet till de egna testerna, har burit frukt. Denna 

 infördes visserligen redan i slutet av 00-talet men då 

instrumenten har en livslängd på upp till åtta år har den fulla effekten 

dröjt till de senaste åren. Bolaget har också metodiskt byggt upp ett stort 

nätverk av  vilket lett till framgångar i sam-

band med upphandlingar på marknader som Indien, Ryssland, Mexiko 

och Egypten. Försäljning via distributörer stod under 2015 för 97 procent 

av försäljningen.  

 

Givet att dessa marknader växer betydligt snabbare än de mogna 

marknaderna i Västvärlden är de så klart intressanta. Boule har också 

jämfört med flertalet konkurrenter en stor slagsida åt tillväxtmarknader. 

Försäljning utanför USA och Västeuropa svarar för cirka  av 

koncernens omsättning. Dessa marknader svänger å andra sidan kraftigt 

vilket Boule tidigare har fått erfara bland annat i Ryssland som sedan 

länge är en viktig marknad.  På senare tid har dock exponeringen mot 

dessa marknader gett ett tydligt lyft åt försäljningen då dessa har visat en 

robust återhämtning.   

 

 

 

Boules sortiment av mindre men högkvalitativa instrument är attraktivt på 

dessa marknader. Ett avancerat blodanalysinstrument från exempelvis 

Beckman Coulter kan kosta 200 000 USD medan Boules mest avancerade 

modeller kostar omkring 200 000 kronor.  

 

Boule konkurrerar generellt med större multinationella bolag och på de 

traditionella stora marknaderna i USA och Västeuropa är det en tuff kamp 

om marknadsandelarna. Där har Boule inte haft lika lätt att försvara 

positionerna och bolaget har snarare tappat marknadsandelar. För att 

stärka erbjudandet mot slutkund har bolaget inlett samarbeten med 

leverantörer av . Ett exempel är EasyRA®, tester för 

klinisk kemi, som tillverkas av amerikanska Medica Corporation och 

CRP-tester (snabbsänka) från finska Orion.  

 
 



 

 

En intressant aspekt av affärsmodellen är utväxlingen på installerad bas av 

instrument, i form av sålda tester. I takt med att den installerade basen av 

instrument ökar accelererar även försäljning av egna förbrukningsvaror till 

vilka instrumenten är låsta. Marginalerna på tester och reagens som är 

förbrukningsvaror är högre (vår uppskattning är dubbelt så höga) och det 

innebär att bruttomarginalerna tenderar att stiga ju högre försäljningen 

blir. Det talar allt annat lika för stigande marginaler för Boule även i 

fortsättningen. Boule har en bas på över 25 000 installerade instrument 

som är låsta till de egna förbrukningsvarorna.  
 

 

 

Under 2015 började en  av bolagets instrumentplattformar, den 

första sedan 2006, lanseras. Förändringar omfattar design, mjukvara och 

ett nytt gränssnitt med touchskärm. Lansering har skett i Europa medan 

registreringsgodkännande tar längre tid och fortfarande inväntas i USA 

och Ryssland. De nya plattformarna ger möjlighet till prishöjningar vilket 

har gett utslag i förbättrade marginaler. Produktuppdateringar är en viktig 

drivkraft för tillväxten inom diagnostikbranschen. Att bolaget inte varit 

lika aktivt inom uppdateringar som konkurrenterna kan ligga bakom att 

Boule tappat marknadsandelar på mogna marknader de senaste åren. 

Möjligen finns här utrymme för en revansch.   

 

Under 2016 växte omsättningen med 21 procent. Ökningen drevs främst 

av kraftig tillväxt i Latinamerika, Asien och Östeuropa. Boule har också 

tagit större ordrar i Afrika och Mellanöstern den senaste tiden. Även USA 

visar bra tillväxt med en god draghjälp från dollarförstärkningen. 2017 har 

inletts förhållandevis bra tillväxtmässigt med en ökning på 13 procent. 

Lyftet skedde framför allt i första kvartalet (+26 procent) och följdes av en 

modest ökning under andra kvartalet (+2 procent).  

 

Bruttomarginalen expanderade under 2016 från 45 till 49 procent tack 

vare prishöjningar och effektiviseringar. Kvalitetssystem för exempelvis 

reagenser är föremål för ständiga förbättringar. Det är en stor relativt fast 



 

 

post vilket ger hävstång och utrymme för stigande marginaler när voly-

merna stiger. Till viss del motverkas det av att andelen instrument-

försäljning har ökat på grund av stark tillväxt. Det ger en sämre mix 

initialt eftersom marginalen är lägre för instrumenten än för förbruknings-

varorna. Dessutom är marginalerna normalt sett lägre vid större 

upphandlingar på utvecklingsmarknader, vilket syntes tydligt i 

marginalutvecklingen under andra kvartalet 2017.   

 

 under det gångna kvartalet, 41,6 procent (det 

vill säga fem procentenheter lägre än föregående år), var det största 

frågetecknet i den senaste rapporten. Sett till halvåret var 

bruttomarginalen 44,7 procent (48,3). Boule har vuxit snabbt på 

tillväxtmarknader som Indien och Egypten i samband med större 

upphandlingar, baksidan är att priserna på instrument är lägre i dessa 

regioner. Bolaget uppskattar att den geografiska mixen påverkade 

bruttomarginalen med minus två procentenheter. Nedgången har 

förstärkts av lågt kapacitetsutnyttjande i Kina i samband med 

nedläggningen (omkring en procents påverkan på marginalen). 

Förhoppningen är att en stark expansion i tillväxtländer ska bära frukt på 

sikt och ge återkommande intäkter från förbrukningsvaror där 

marginalerna är högre. Inte desto mindre är storleken på marginaltappet 

lite förvånande då bolaget sedan en längre tid vuxit snabbare på 

tillväxtmarknader. Utöver negativa mixeffekter relaterade till 

instrumentförsäljningen ovan så drog också en högre andel externa 

produkter ned marginalen.  

 

Det är vanskligt att dra alltför stora växlar på utfallet i ett enskilt kvartal 

då enskilda affärer kan få stor betydelse vilket vi bedömer var fallet den 

gångna perioden. Vi räknar med en viss återhämtning både vad gäller 

tillväxt och marginaler för resten av året även om jämförelseperioden är 

tuff. Boule har som mål att växa med över tio procent årligen. Detta mål 

är i linje med den tillväxt som uppvisats historiskt. Även om tidigare 

medvindar i form av exempelvis valutaeffekter har mojnat bör 

omsättningsmålet uppnås även under 2017. Vi sänker förväntad tillväxt 

till ca tio procent från tidigare femton procent.  

 

 

  



 

 

Den underliggande kostnadsökningen är måttlig och ytterligare 

besparingar vad gäller omkostnader har vidtagits. Det motverkar i viss 

mån prispress. Vi bedömer fortfarande att målet om 15 procents marginal 

är nåbart på sikt, men att det förmodligen tar längre tid än vad vi tidigare 

räknat med att nå den nivån.   

 

Vi drar tydligt ned våra förväntningar på resultatet för 2017 på grund av 

lägre antaganden om tillväxt och marginaler och räknar med en något 

lägre rörelsemarginal och oförändrad vinst. Detta är delvis en effekt av 

reserveringar för kundförluster och omstruktureringar. Eftersom berörda 

kundavtal har påverkat omsättning och resultat positivt tidigare så är det 

enligt vår bedömning rättvisande att inkludera dem i vår prognos.  

 

Vi ser potential till marginalökning under 2018 men från en lägre nivå än 

tidigare. En viktig drivkraft är en bättre mix i takt med att försäljning av 

förbrukningsvaror växer. USA är alltjämt den största marknaden och när 

den nya instrumentplattformen lanseras ser vi ett positivt tillväxt- och 

marginalbidrag.  

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 2025. 

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 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 konkurrenterna 

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 9,1 

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

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

 

 

I tabellen nedan sammanfattar vi våra antaganden för värderingen baserad 

på diskonterade prognostiserade kassaflöden. Vår värderingsmodell ger ett 

motiverat aktieägarvärde på cirka 266 kronor per aktie. Detta är en 

nedjustering från tidigare 280 kronor till följd av prognosjusteringar.  



 

 

 

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 och tillverkar mer avancerade och dyrare 

analysinstrument.  
 

 

Boule värderas med en klar rabatt på försäljningsmultipeln men med en 

tydlig premie på vinstmultiplarna. En värdering som gruppen ovan 

motsvarar ett intervall på mellan 219 kronor och 338 kronor med ett 

genomsnitt på 262 kronor.  

 

 



 

 

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 året 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. 

 

  

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/
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