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UPPDRAGSANALYS 

Partnersamarbeten ger 

långsiktigt köpläge 

Covid-19 begränsar tillväxten 

Synthetic MR:s andra kvartal påverkades negativt av Covid-19 

pandemin i form av minskad aktivitet hos bolagets 

samarbetspartners, där främst GE Healthcare skiftade fokus mot 

akutvård. Omsättningen i Q2 minskade med 23 procent till 9,9 Mkr 

(12,9), vilket var i linje med våra förväntningar om en negativ tillväxt 

mellan 20–30 procent. På den positiva sidan noterar vi imponerande 

försäljningstillväxt av SyMRI-licenser, vilket är ett direkt resultat av 

den utvecklade strategin bolaget tog fram under 2019 och viktigt i 

transformationen mot ökade repetitiva intäkter. 

Investeringar generar avkastning 

Rörelseresultatet för kvartalet sjönk till -3,0 Mkr (3,2) vilket 

motsvarar en marginal om -30 procent (25). Den minskade 

omsättningen är givetvis en stor bidragande orsak till försämrad 

lönsamhet. Förutom det fortsätter Synthetic investera kraftigt i egna 

säljresurser i framförallt USA för att accelerera framtida tillväxt, en 

strategi vi tror kommer gynna bolaget över tid men pressa marginalen 

på kort sikt.  

 

Under kvartalet så inkluderade Philips Healthcare USA SyMRI i sin 

produktkatalog, vilket innebär att de två marknadsdominanterna 

inom MR nu erbjuder Synthetic MR:s mjukvara till sina kunder, vi 

bedömer att detta kommer bidra till en stark underliggande tillväxt 

under vår prognosperiod.  

 

Stark kursutveckling-långsiktig potential 

Sedan vår initieringsanalys av SyntheticMR har bolagets aktie gått 

upp cirka 25 procent till 300 kronor. Det resulterar i ev/sales-multipel 

om 23x för prognosåret 2020 samt ev/ebit 250x. Om vi däremot lyfter 

blicken ett par år så förväntar vi oss att den starka tillväxten under 

förbättrad lönsamhet snabbt kommer få multiplarna att falla. Vår 

riktkurs justeras upp till 285 kronor motiverat av en stark utveckling 

för Synthetics jämförelsegrupp. Vi anser däremot att det finns en 

betydande uppsida i aktien för den långsiktiga investeraren när 

bolaget exekverar på den utvecklade strategin.   
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SyntheticMR OMXSPI

kr

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 0,00 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 325,0 391,0 68,7 39,5

EV/ebit 240,4 296,5 51,6 29,8

EV/omsättning 23,98 22,84 11,20 8,45

Direktavkastning 0,5% 0,0% 0,5% 0,5%



SyntheticMR  

 

 

Analysguiden 

11 augusti 2020 

 

2 

 

Investeringstes 

Etablerade partnersamarbeten 

SyntheticMR har sedan 2015 etablerat bolagets ledande produkt 

SyMRI pa ̊ 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 marknadspenetration 

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 

samt när MR-kamerorna ska genomgå uppdateringar, vilket innebär 

att en redan stor installerad systemflotta inte ges möjlighet att ta del 

av SyMRI vilket resulterar i en la ̊g 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. 

 

Starkt momentum skapar långsiktigt köpläge 

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 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 omkring höga 28% för 2022. Aktien är inte billig, 

men den långsiktiga potentialen ser vi som hög givet bolagets 

position, låga marknadspenetration och produktportfölj.   

MR tillverkares marknadsandel 
Omsättningsandel per aktör, globalt 
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Prognoser & Värdering 

Svag utveckling men bättre än väntat 

SyntheticMR försäljning minskade med 23% under andra kvartalet 

2020 gentemot föregående år. Intäkterna uppgick till 9,9 mkr (12,9), 

utfallet är något över vår förväntansbild om en negativ tillväxt 

omkring 25–30%. Rörelseresultatet minskade samtidigt till -3 mkr 

(3,2), vilket var i linje med våra prognoser.  

För det första halvåret summeras omsättningen till 22,4 mkr (23,2), 

vilket resulterar i en svag negativ omsättningstillväxt. På den positiva 

fronten noterar vi att licensförsäljningen av SyMRI kraftigt 

överträffade våra förväntningar och växer under Q2 2020 med över 

100%. Detta är ett viktigt steg i bolagets transformation mot en ökad 

andel återkommande intäkter.  

Osäkerheten relaterad till Covid-19 bedöms minska under andra 

halvåret innevarande år. Vidare ser vi att ett flertal av bolagets 

huvudmarknader under rådande pandemi har byggt upp en stor 

vårdskuld i sekundärvården, där SyntheticMR produktkatalog 

kategoriseras. Det stärker vår tes om att det uppdämda behovet av 

MR-undersökningar kan generera en stark tillväxt under andra 

halvåret, främst i slutet av Q3 och vidare in i sista kvartalet 2020. 

Således bedömer vi att den kortsiktiga risken från Covid-19 

fortfarande är att beakta men att det snarare handlar om en 

förskjutning i bolagets ordar än helt inställda.  

Partnersamarbeten accelererar 

En av de viktigaste aspekterna för att bedöma den framtida tillväxten 

hos SyntheticMR är huruvida man lyckas attrahera bra samarbeten 

med de olika intressenterna inom den totala värdekedjan inom MR-

skanning, från leverantörer till sjukhusoperatörer och vidare till 

slutkund. Under det andra kvartalet och under inledningen av det 

tredje kvartalet imponeras vi av Synthetics förmåga att vidareutveckla 

de väletablerade samarbetena man har med de största OEM´s inom 

branschen. Både Philips HealthCare USA och Siemens Healthineers 

USA har i olika former fördjupat sitt samarbete med Synthetic där 

bolagets mjukvara SyMRI inkluderas i fler erbjudanden från 

branschjättarna.  

Behåller prognoser 

Vi väljer i detta skede att behålla våra prognoser under perioden 

2020–2022. Utvecklingen under det andra kvartalet speglar den 

svårbedömda bilden av vilka konsekvenser Covid-19 har på 

kortsiktigt. Vi följer utvecklingen nära under kommande kvartal för 

att se om de senaste bolagshändelserna motiverar justerade 

prognoser. Vi förväntar oss fortfarande en svag omsättningstillväxt 

för helåret med en rörelsemarginal omkring 7,7%.  

Hög förväntad tillväxt lockar 
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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 Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga inte aktier i 

det analyserade bolaget. 
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