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UPPDRAGSANALYS 

Hjärnkoll på tillväxten 

Om SyntheticMR 

SyntheticMR är ett medicintekniskt bolag som grundades 2007 i 

Linköping. Bolaget utvecklar analys- och avbildningsmetoder för 

magnetisk resonanstomografi (MR eller MRI på engelska). Bolagets 

produkterbjudande kan kraftigt förkorta undersökningstiden och 

samtidigt leverera mer information till klinikern.  

Tillväxten på väg tillbaka 

SyntheticMR har historiskt uppvisat en oerhört stark tillväxt, drivet 

av bolagets betydande samarbeten med de tre största leverantörerna 

av MR-kameror. Tillväxten avtog under 2019, varpå den ny tillträdde 

vdn Ulrik Harrysson initierade en ny tillväxtstrategi. Redan under Q1 

2020 är bolaget tillbaka på tillväxtspåret igen, omsättningen växte 

med 22% y-y. Covid-19 förväntas på verka bolaget negativt under Q2 

och Q3, trots omständigheterna förväntar vi oss en ensiffrig tillväxt 

för helåret 2020 för att sedan kraftigt accelerera under 2021 och 

2022. Bolaget har genom en stark finansiell ställning med nettokassa 

goda förutsättningar att rida ut Covid-19-pandemin och samtidigt 

exekvera på sin långsiktiga tillväxtstrategi.  

Hög värdering vs. Hög potential 

SyntheticMR befinner sig i en sektor med underliggande stark 

tillväxt, tillika höga bolagsvärderingar. Bolaget erbjuder en skalbar 

mjukvara som kraftigt effektiviserar diagnostikvården samtidigt som 

mer data kan ges om patienten. SyntheticMR handlas till multiplar 

om ev/ebit 51x för 2021p och ev/sales- 11,2x för samma år. Det gör 

aktien förhållandevis dyr. Men vi estimerar samtidigt att dessa 

multiplar kraftigt kommer minska i takt med bolagets förväntade 

tillväxt och marginalexpansion. Vi är dessutom en aning försiktiga i 

våra antaganden kring bolagets lönsamhet och överraskas hellre på 

uppsidan. Vi ser ett motiverat värde på 260 kronor per aktie vilket 

speglar den starka tilltro vi har för bolagets tillväxtstrategi.   
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 49 52 71 94

Ebitda 8 7 18 30

Rörelseres. (ebit) 5 4 15 27

Resultat f. skatt 5 4 15 27

Nettoresultat 4 3 12 21

Vinst per aktie 0,92 kr 0,77 kr 2,97 kr 5,16 kr

Utd. per aktie 1,50 kr 1,50 kr 1,50 kr 1,50 kr

Omsättningstillväxt -4,3% 5,0% 37,0% 32,0%

Ebitdamarginal 16,9% 14,0% 26,0% 32,0%

Rörelsemarginal 10,0% 7,7% 21,7% 28,6%

Nettoskuld/eget kap. -0,68 -0,65 -0,54 -0,5

Nettoskuld/ebitda -4,4 -2,7 -2

P/e-tal 260,0 312,8 68,7 39,5

EV/ebit 191,2 235,7 51,6 29,8

EV/omsättning 19,07 18,16 11,20 8,45

Direktavkastning 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
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Investmenttes 

Etablerade partnersamarbeten 

SyntheticMR har sedan 2015 etablerat bolagets ledande produkt 

SyMRI på viktiga geografier genom partnersamarbeten med de tre 

största leverantörerna av MR-kameror, GE Healthcare, Philips 

Healthcare och Siemens Healthineers. Samarbetena gör att 

SyntheticMR exponeras mot cirka 72% av den adresser bara 

marknaden för MRI.  

Stor marknad- låg penetration 

Den globala MR-marknaden värderades till cirka 4,8 miljarder dollar 

2019 och förväntas ha en årlig CAGR om 5% mellan 2020–2023. 

SyntheticMR:s mjukvara är förhållande vis ny på en konservativ 

marknad. SyMRI integreras främst mot nyinstallerade MR-kameror 

och när MR-kamerorna behövs uppdateras, vilket innebär att en stor 

redan installerad systemflotta inte ges möjlighet att ta del av SyMRI 

vilket resulterar i en låg marknadspenetration för bolagets mjukvara. 

I takt med att allt fler MR-kameror kommer behövas uppdateras ser 

vi goda möjligheter till en stark underliggande tillväxt för 

SyntheticMR. 

Goda framtidsutsikter med ny strategi 

Under sommaren 2019 tillträdde Ullrik Harrysson som ny Vd för 

SyntheticMR. Snabbt därpå initierades en ny strategi för att återuppta 

en stark tillväxt, vilket implementerades under slutet av H2 2019. 

Strategin innefattar tydliga investeringar i egna globala säljresurser. 

Det resulterade i att bolaget bland annat satte upp ett dotterbolag i 

USA för att möta efterfrågan från den nordamerikanska marknaden. 

Dessutom utökades investeringar i egna försäljningsresurser globalt 

genom lokal närvaro i Indien, Japan och EU. Denna strategi har redan 

börjat ge resultat genom ett signerat avtal med en av världens mest 

välrenommerade klinik, Mayo Clinic i USA.  

Långsiktig potential 

Mellan 2012–2019 har bolagets omsättning haft en CAGR om 56%. 

Tillväxten mattades av under 2019 på grund av minskad aktivitet hos 

bolagets partnersamarbeten, främst inom GE Healthcare. Under Q1-

rapporten 2020 redovisades återigen en stark tillväxt om 22% y-y. Vi 

har stark tilltro till att bolagets nya strategi, etablerade samarbeten 

och värdeskapande produktportfölj kommer bidra till en oerhört 

stark tillväxt kommande år. Under vår prognosperiod 2020–2022 

förväntar vi oss en CAGR om 25%, vilket skulle resultera i en 

omsättning nära 100 mkr år 2022. Vi förväntar oss samtidigt att 

bolagets lönsamhet förbättras och når våra konservativa antagande 

om en rörelsemarginal om höga 28% för 2022. Aktien är inte billig, 

MR tillverkares marknadsandel 
Omsättningsandel per aktör, globalt  
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men den långsiktiga potentialen ser vi som hög givet bolagets 

position, låga marknadspenetration och produktportfölj.  
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Verksamheten 

SyntheticMR är ett medicintekniskt bolag som grundades 2007 i 

Linköping. Bolaget utvecklar analys- och avbildningsmetoder för 

magnetisk resonanstomografi (MR eller MRI på engelska). Bolagets 

produkterbjudande kan förkorta undersökningstiden och samtidigt 

leverera mer information till klinikern. MR är en bilddiagnostik där 

inre organ avbildas med ett magnetiskt fält. Det ger bättre bilder för 

mjukvävnad som hjärna, hjärta och muskler än till exempel röntgen 

och skiktröntgen.  

En konventionell MR-undersökning kräver flera sekvenser och tar 

således lång tid. SyntheticMRs mjukvaruteknologi mäter absoluta 

värden av vävnad i hjärnan och generar justerbara kontrastbilder, 

automatisk biomarkörsegmentering och kvantitativa data med en 

enda MR-sekvens. Sex minuter med Synthetics produkt SyMRI ger 

därför mer data än 20 minuter med konventionella MR-metoder. Den 

stora nyttan ligger i den förkortade undersökningstiden, men också 

att metoden ger en bättre parametrisk bild av patienten. Bolagets 

system sparar både tid och resurser för vården. MR-utrustning är dyrt 

att använda och behöver således användas effektivt. Bolaget har 

genom åren samlat starka kliniska data som belyser fördelarna med 

syntetisk MR jämfört med konventionell MR. 

Strategi och intäktsmodell 

Synthetic MR:s strategi är att sälja sin mjukvara som ett komplett 

erbjudande från tillverkarna av MR-kameror och efterföljande 

system. Målet är att vara en inkluderad del av de fem största 

tillverkarna. Bolagets mjukvara säljs genom licenser via strategiska 

partners. 

Avtal med marknadsdominanter 

SyntheticMR fick sin första produkt SyMRI regulatoriskt godkänd i 

Europa 2009. Sedan dess har man etablerat samarbeten med de tre 

största leverantörerna av MR-kameror i världen. GE Healthcare, 

Philips och Siemens. Bolagen erbjuder olika produktpaket där SyMRI 

är integrerat. Förutom att dessa samarbeten fick bolagets 

omsättningstillväxt att accelerera mellan 2014–2018 så bedömer vi 

att det är en kraftig kvalitetsstämpel att marknadens dominanter 

inom MR-skanning ser nyttan av att integrera SyMRI i deras 

produktportfölj. Bolagets historiska intäkter beräknar vi främst har 

genererats från de mest djupgångna avtalet med GE Healthcare, som 

har integrerat bolagets mjukvara under namnet MAGIC.  
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Marknaden 

Den globala MR-marknaden värderades till cirka 4,8 miljarder dollar 

2019 och förväntas ha en årlig CAGR om 5% mellan 2020–2023. 

Efterfrågan på MR-skanning ökar stadigt drivet av en åldrande 

befolkning och högre förekomst av kroniska sjukdomar. Behovet av 

diagnostisering och uppföljning blir en central del i många patienters 

vårdplan, vilket stöder behovet av MR.  

På grund av den begränsade kapaciteten på sjukhus och kliniker, 

liksom de höga kostnaderna för MR-undersökningar, blir vikten av 

effektivitet inom MR allt viktigare. En minskning av tiden och en 

högre grad av noggrannhet som minskar behovet av omskanning är 

exempel på faktorer som visar sig viktiga för sjukhus. De största 

marknaderna för MR är USA, Kina och Indien både vad gäller 

marknadsintäkter och antal enheter ute på klinik och sjukhus. Den 

största förväntade tillväxten prognostiseras att komma från Europa, 

Nordamerika och marknaderna i stillahavsområdet. 

Tre marknadsdominanter 

Den globala marknaden för MR-kameror består främst av tre 

huvudtillverkare; Philips Healthcare, Siemens Healthineers och 

Philips Healthcare som gemensamt har en marknadsandel om 73,1 

procent. Canon-Toshiba Medical och Hitachi Medical är näst största 

tillverkarna med 15,7 respektive 6,7 procent av den globala 

marknaden.  

Nordamerikanska MR-marknaden 

USA är den överlägset största MR-marknaden i världen med 

marknadsintäkter under 2019 som uppgick till 1,1 miljarder dollar. 

En marknad med en förväntad CAGR om ca 4% 2020–2023.  

Den amerikanska marknaden domineras av de fem 

marknadsdominanterna inom området, som tillsammans har en 

marknadsandel över 99 procent.  

Japanska MR-marknaden 

Den japanska MR-marknaden är den tredje största i APAC-regionen 

efter Kina och Indien, med marknadsintäkter under 2019 på 312 

miljoner USD. Marknadsledaren av MR-kameror är den inhemska 

jätten Canon-Toshiba Medical Systems med en marknadsandel om 

26,5 procent. Hitachi är nummer två med en marknadsandel om 14,5 

procent.  

Indiens MR-marknad 

Indien är en av de tre största MR-marknaderna i världen med 

marknadsintäkter på ca 358 miljoner USD under 2019. Likt USA 

domineras marknaden av de största MR-tillverkarna, där Siemens, 

GE och Philips gemensamt står för cirka 82 procent av 

totalmarknaden.  
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En marknad under utveckling 

Vi bedömer att det finns ett antal drivkrafter som ligger till grund för 

att MR-marknaden kommer fortsätta växa. Behovet av ökad 

individualiserad vård och precisionsmedicin är en viktig drivkraft för 

den underliggande MR-industrin. Allt högre krav ställs på mer exakta 

svar för att förebygga underliggande sjukdomar hos patienter. 

Behovet av kortare undersökningstider är stort, inte bara för 

patientfördelarna utan också för att sänka driftkostnaderna för 

sjukhuset, samtidigt som patientgenomströmningen förbättras. Den 

totala samhällsekonomiska vinningen ser vi således som stor genom 

att använda Synthetic MR:s mjukvara, något som klinisk evidens 

styrker. 

Marknadspotential  

Globalt sett genomförs cirka 70–80 miljoner MR-undersökningar per  

år där SyntheticMR:s huvudindikation, hjärnundersökning utgör ca 

25%. SyntheticMR har genom sina OEM-avtal med GE, Siemens och 

Philips exponering mot cirka 72% av den totala MR-marknaden. 

Bolagets mjukvara kräver att en viss typ av sekvens installeras på 

MRI-kameran. Vilket samtliga av dessa tre OEM:s har skapat 

möjligheten för i deras senaste versioner.  

Framtidsutsikter 

SyntheticMR har haft en tydlig strategi att teckna partnerskap med 

de största tillverkarna av MR-kameror, en strategi man bevisat 

fungerar genom sitt licensavtal med GE Healthcare och Philips samt 

samarbetsavtal och Siemens. Dessa samarbeten ger bolaget en bred 

exponering mot den globala marknaden. SyntheticMR avser att 

fortsätta affärsutveckla produktportföljen via dessa OEM-partners, 

något som vi bedömer kommer leda till en fortsatt stabil 

underliggande intäktstillväxt då SyMRI kommer integreras i allt fler 

MR-kameror och generera löpande intäkter. Vi bedömer också att 

bolaget inom de närmaste 1–3 åren succesivt kommer bearbeta de 

övriga mindre leverantörerna av MR-kameror. Där bland annat 

Canon-toshiba står för 16% av den totala marknaden.  

Utvecklad strategi skapar möjligheter 

Under sommaren 2019 tillträdde Ullrik Harrysson som ny Vd för 

SyntheticMR. Snabbt därpå initierades en ny strategi för att återuppta 

en stark tillväxt, vilket implementerades under slutet av H2 2019. 

Strategin innefattar tydliga investeringar i egna globala säljresurser. 

Det resulterade i att bolaget bland annat satte upp ett dotterbolag i 

USA för att möta efterfrågan från den nordamerikanska marknaden. 

Dessutom utökades investeringar i egna försäljningsresurser globalt 

genom lokal närvaro i Indien, Japan och EU.  

Exekverar på strategin 

Vi anser att den utökade strategin skapar goda förutsättningar för 

utökade tillväxtmöjligheter, något man redan bevisat genom att i 
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mars teckna avtal för klinisk användning av SyMRI med en av 

världens mest välrenommerade klinik, Mayo Clinic i USA. Samma 

månad tecknades ett samarbetsavtal med ett av Indiens mest kända 

röntgenkliniker, Mahajan Imaging. De båda avtalen ser vi som en 

direkt konsekvens av bolagets nya strategi att genomföra 

direktförsäljningar till klinik och sjukhus istället för att endast få 

exponering genom diverse produktportföljer via OEM´s. Samtidigt 

finns sedan tidigare avtal med bland annat med amerikanska MD 

Andersson och japanska Juntendo University Hospital.  

Expandera till nya indikationer 

Som tidigare nämnt har SyntheticMR endast sin mjukvara godkänd  

för kliniskt bruk i mjukvävnader i hjärnan, vilket är 25% av den totala 

MRI-marknaden. Bolaget har under senare tid uttryckt en strategi om 

att bredda bolagets produktportfölj och skapa klinisk evidens för 

andra indikationer där MR-skanning genomför, så som knä- och 

fotleder och ryggrad, vilket ökar bolagets möjliga marknad med 

ytterligare 50%, vilket således skulle innebära att man når 75% av den 

totala MRI-marknaden.  Vi ser detta som ett långsiktigt 

värdeskapande och ytterligare ett argument för att bolaget står inför 

en stark tillväxt kommande 5–7 åren.  

Philips Healthcare utvecklar partnersamarbetet 

Under mitten av maj valde Philips Healthcare i USA att utveckla det 

på gående partnersamarbetet med SyntheticMR. Från mitten av juni 

kommer Philips inte bara erbjuda sina kunder SyntheticMR:s 

kvantitativa sekvens SyntAc, utan istället erbjuda bolagets totala 

mjukvaruerbjudande likt GE Healthcare. Detta avtal förväntar vi oss 

kommer bidra till förbättrad tillväxt i USA för SyntheticMR redan 

under H2 2020.  

Förbättrad intäktsmodell 

Under Q1-rapporten pratar Vd om att bolaget sen en tid tillbaka har 

utvecklat sin intäktsmodell. Från licensbaserade intäkter som 

genererar mer engångsintäkter, vilket avtalet med GE har tidigare har 

redovisat. Nu har SyntheticMR istället ställa om licensavtalen till 

tidsbegränsade licenser med prenumerationsintäkter, vilket vi 

bedömer kommer ge bolaget tydligare årliga intäkter och en jämnare 

tillväxt över tid. Intäktsmodellen påminner i mångt och mycket om 

en Saas-baserad modell. Än så länge väljer bolaget att inte bryta ut 

andelen intäkter som genereras via de tidsbegränsade licensavtalen 

vilket gör det svårt att bedöma hur pass framgångsrikt övergången 

går.  
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Konkurrens 

Det finns ett flertal sätt att segmentera och analysera mjuka vävnader 

i kroppen. De flesta går till genom att studera och jämföra 

kontrastbilder av hjärnan. Vilket kräver större manuell 

handpåläggning samt att resultatet baseras på omdömen från 

kontrastbilderna. Genom SyntheticMR:s mjukvara möjliggörs ett 

mer kvantitativt resultat som inte bara syns genom de kontrastbilder 

en MR-kamera producerar. Så bolagets främsta konkurrent är 

egentligen traditionell MR-skanning. Vi bedömer att de stora 

fördelarna SynheticMR skapar är tydliga. 

Ägare 

Bolagets största ägare är den svenska finansmannen Staffan Persson, 

som har ett starkt track record av bra investeringar. Han äger nära 30 

procent av bolaget. Nästa största ägare är grundaren Jan Warntjes, 

som är fortsatt operativ i bolaget, han innehar drygt 8 procent av 

kapital- och rösterna i bolaget. Längre ned i ägarlistan finns 

styrelseordförande Johan Sedihn, med nära 5 procent ägarandel. Vi 

bedömer att det finns bra incitament för både ledningsgrupp, men 

framförallt styrelsen att skapa aktieägarvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Största aktieägarna, %

Staffan Persson, inkl. närstående 30%

Jan (Marcel) Warntjes 9%

Swedbank Robur 8%

Handelsbanken 7%

SEB Life International 6%

Johan Sedihn 5%

State Street Bank & Trust 4%

Avanza Pension 3%

Thord Wilkne, inkl. närstående 3%

Länsförsäkringar 2%

Övriga Aktieägare 24%

Totalt antal aktier 100%
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Prognoser och utsikter 

Givet de osäkra omständigheterna i världen på grund av Covid-19 är  

osäkerheten i prognoserna stor.  

SyntheticMR meddelade i Q1-rapporten att man sett begränsad på 

verkan för bolagets underliggande affär, men man nämner samtidigt 

att det är troligt att det kan förändras framöver, främst under Q2 

2020. Bolaget har en etablerad systembas där SyMRI är integrerad 

runt om i världen vilket genererar löpande intäkter. Samtidigt är det 

rimligt att anta att nyförsäljningen blir drabbad i ett klimat där 

akutvård prioriteras.  

Intäktsprognoser 

Mellan 2012–2019 har bolaget redovisat en årlig CAGR om höga 

56%. Den accelererade tillväxten 2015–2018 förklaras genom 

bolagets samarbeten med GE, Philips och Siemens. Under 2019 

minskade omsättningen med 5%, vilket förklaras av minskad aktivitet 

hos samma partners. Under Q1 2020 redovisades en 22% 

intäktstillväxt.  

I vår prognos för 2020 prognostiserar vi oss en svag intäktstillväxt om 

cirka 5% till 52 mkr, där vi förväntar oss ett svagt Q2, där bolagets 

intäkter förväntas minska y-y. Däremot förväntar vi oss förbättring 

under Q3 som kommer avslutas med stark tillväxt under Q4 2020. 

Lyfter vi blicken in i 2021 och 2022 estimerar vi en stark tillväxt och 

en CAGR om höga 34% till totala intäkter om ca 94 mkr för helåret 

2022. Den starka tillväxten prognostiserar vi kommer från utvecklade 

partnersamarbeten med OEM´s, men främst från bolagets 

nyetablerade försäljningsnätverk i USA, Indien, EU och Japan.  

Avtalet med Mayo Clinic förväntar vi oss kommer ge ”ringar på 

vattnet” och resultera i att fler kliniker och sjukhus kan komma att 

integrera SyntheticMR:s mjukvara till deras MR-kameror.  

Resultatprognoser 

SyntheticMR har sedan 2016 redovisat vinst och har sedan dess inte 

haft ett verksamhetsår med minusresultat. Bolagets lönsamhet har 

däremot varit förhållandevis slagig, där ebitda-marginalen varierat 

mellan 16,9–42% över perioden 2016–2019. Rörelsemarginalen har 

under samma period varierat mellan ca 10–36%, historiken antyder 

på en underliggande hög lönsamhet i bolagets affärsmodell, men som 

kan variera från kvartal till kvartal men också från år till år.  

Under Q1 2020 redovisade man en ebitda-marginal om 12,4% och en 

rörelsemarginal om 5,6%. Ledningen är tydlig med att den svagare 

lönsamhet är relaterat till bolagets ökade investeringar inom egna 

säljresurser på viktiga marknader. Något vi förespråkar för att få fart 

på tillväxten igen.  

Intäktsprognoser, CAGR 25% 
Intäkter 2019–2022, miljoner kronor  

 

Källa: SyntheticMR, Analysguiden 

Ebitda-prognoser, CAGR 69% 
Ebitda 2019–2022, miljoner kronor 

 

Ebitda-prognoser, CAGR 69% 
Ebitda 2019–2022, miljoner kronor 
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I vår prognos för 2020 förväntar vi en ebitda-marginal som uppgår 

till 14%, vilket enligt våra prognoser skulle summera till 7,3 mkr för 

helåret. Samtidigt förväntar vi oss att rörelseresultatet kommer in på 

cirka 4 mkr till en rörelsemarginal om 7,7%. Vi förväntar oss att 

bolaget kommer fortsätta investera kraftigt i bolagets egna 

försäljningsresurser för att accelerera den långsiktiga tillväxten. 

Under resterande del av vår prognosperiod estimerar vi en förbättrad 

lönsamhet, där ebitda-marginalen förbättras till 26% under 2021, för 

att fortsätt upp mot 32% under 2022, vilket summerar bolagets 

ebitda- resultat till nära 30 mkr. Våra antaganden baserar på att 

bolagets nya strategi kommer resultera i investeringar i bolagets 

verksamhet för att generera en stark intäktstillväxt. I takt med att 

bolaget når en högre omsättning förväntar vi oss en högre lönsamhet 

då investeringskostnaderna inte förväntas växa i samma takt som 

bolagets omsättning. Vi estimerar att SyntheticMR:s rörelseresultat 

växer till ca 26 mkr för helåret 2022, vilket resulterar i en 

rörelsemarginal om 28%.  

Värdering  

Vid en första anblick kan SyntheticMR uppfattas högt värderat. 

Bolaget handlas till ev/sales- multipel om 11,5x för prognosåret 2021 

och ev/ebit 51,5x. För helåret 2022 estimerar vi att samma multiplar 

minskar till 8,4x samt 29,8x. Tittar vi på relevanta sektorkollegor är 

SyntheticMR i övre delen av medelintervallet. Men vi anser det 

motiverat givet bolagets kort- och långsiktiga tillväxtpotential. 

Dessutom bedömer vi att bolaget inom medellångsikt kan tillhöra ett 

av de bolagen i jämförelsegruppen med högst rörelsemarginal mellan 

perioden 2022–2025 drivet av den förhållandevis lilla 

kostnadskostym bolaget bär på när omsättningen växer.  
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Motiverat värde 

Vi ser ett motiverat värde för SyntheticMR om 260 kronor per aktie. 

Vilket resulterar i en ev/sales- multipel om ca 13,5x för prognosåret 

2021 och en vinst per aktie om 2,97 kronor vilket resulterar i ett p/e-

tal om 68,7x. 2022 estimerar vi att bolaget redovisar ett 

rörelseresultat om drygt 27 mkr och en vinst per aktie om 5,16 

kronor, vilket ger ett p/e-tal om 39,5x. Med dessa antaganden 

värderas bolaget till en premie mot jämförelsegruppen, men med 

högst förväntad omsättning- och resultattillväxt anser vi det 

motiverat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 49 52 71 94

Ebitda 8 7 18 30

Rörelseres. (ebit) 5 4 15 27

Resultat f. skatt 5 4 15 27

Nettoresultat 4 3 12 21

Vinst per aktie 0,92 kr 0,77 kr 2,97 kr 5,16 kr

Utd. per aktie 1,50 kr 1,50 kr 1,50 kr 1,50 kr

Omsättningstillväxt -4,3% 5,0% 37,0% 32,0%

Ebitdamarginal 16,9% 14,0% 26,0% 32,0%

Rörelsemarginal 10,0% 7,7% 21,7% 28,6%

Nettoskuld/eget kap. -0,68 -0,65 -0,54 -0,5

Nettoskuld/ebitda -4,4 -2,7 -2

P/e-tal 260,0 312,8 68,7 39,5

EV/ebit 191,2 235,7 51,6 29,8

EV/omsättning 19,07 18,16 11,20 8,45

Direktavkastning 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
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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 x x äger inte och får heller inte äga inte aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Jonatan Andersson 

 


