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Värdering         Bear           Bas            Bull 

                             2,3 kr         9,7 kr         12,2 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Ökade intäkter tre kvartal i rad 

Rapporten vittnar sammantaget om ökad tillväxt och ett antal 

värdedrivande händelser under kvartalet bådar väl för VibroSense 

framtida tillväxt. Försäljningen under kvartalet uppgick till 560 661 

kronor, trots ännu relativt blygsamma summor så en stor ökning 

från motsvarade kvartal förra året där försäljningen uppgick till 

87 210. Rörelseresultatet uppgick till -1.6 miljoner (-1.8). 

Försäljningen och intäkterna för bolaget har därmed ökat tre 

kvartal i rad, en positiv trend i linje med pågående kommersial-

iseringsprocess. 

 

Tydliga fördelar mot rådande gold standard  

I september 2019 publicerades resultaten av en studie av Dr. Eero 

Lindholm på den globala diabeteskongressen EASD i Barcelona. 

Studien jämförde VibroSense teknologi med rådande gold stan-

dard inom området, nervledningsundersökningar. Studien fann en 

stark korrelation mellan resultaten från båda metoderna och 

tydliga indikationer på att bolagets teknik är en minst lika bra 

metod att mäta nervskador som nuvarande tekniker. Till skillnad 

från nervledningsundersökningar utgör VibroSense Meter II ett 

snabbare, billigare och mer smärtfritt alternativ, vilket belyser för-

delar för både utövare och vårdtagare. 

 

Stundande bred lansering 
 

De stigande intäkterna hittills vittnar om en bra start på kommer-

sialiseringsprocessen. Nuvarande Covid-19 pandemi riskerar att 

tillfälligt hämma tillväxten på grund av lägre affärstakt inom hälso-

vårdssektorn, men kan på sikt verka till bolagets fördel med ett 

ökad fokus på effektivitetsökningar inom vården kombinerat med 

ett uppdämt vårdbehov som innebär ökad efterfrågan på bolagets 

produkt. Med den kliniska evidensen i bagaget, en ny förstärkt 

organisation och ökad uppmärksamhet mot området ser en lyc-

kad kommersialisering i dagsläget fullt rimlig ut. Trots en väldigt 

gynnsam utveckling i aktien de senaste dagarna ser vi ändå att 

det fulla värdet inte är diskonterat i den nuvarande aktiekursen 

och betydande uppsida existerar. 
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Datum: 5 juni 2020 

Analytiker: Johan Hellström, Nils Hellström, 

Aktiespararna 

  

Företagsnamn: VibroSense Dynamics AB 

Lista: Spotlight Stock Market 

Vd: Hans Wallin 

Styrelseordförande: Axel Sjöblad 

Marknadsvärde: 104,5 MSEK 

Senast: 7:00 (4 juni 2020)  

Kort om bolaget: VibroSense Dynamics har utvecklat ett 

diagnosstöd som kan upptäcka nervskador i 

händer och fötter med hjälp av vibrametri. 

Produkten bygger på omfattande klinisk 

evidens och adresserar ett väldefinierat 

problem inom sjukvården. Instrumentet 

innehar CE-märkning och marknadsförs mot 

3 affärsområden; Diabetes, Cancer och 

Arbetsmiljöskador (HAVS). 

  

  

                     

Möjligheter och 

styrkor: 

 

Bolagets teknologi kan ersätta nuvarande 

golden standard-lösningar och upptäcka 

nervskador i ett tidigare skede.  

 

Instrumentet innebär effektivitets- och 

kostnadsbesparingar, då det är lätt att 

använda och kräver begränsade kunskaper 

från personal. 

 

Kliniska studier har bekräftat produktens 

applikation och den globala marknaden 

växer. 

 

                             

Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bolaget har ännu inte nått lönsamhet och 

försäljningen är ännu relativt blygsam. 

 

Kommersialiseringsprocessen är i 

startgroparna och större genomslag har 

ännu inte nåtts. 

  

   

  

 

Prognoser och utfall, bas scenario. 

Källa: Bolaget (utfall), Prognoser (Analysguiden)  
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Om Vibrosense Dynamics 
 

 

 

 

 

 

 

 

VibroSense Dynamics (VibroSense eller bolaget) affärsidé grundar 

sig i att sälja och utveckla medicintekniska produkter för diagnostik-

stöd vid nervskador i händer och fötter. Bolaget har utvecklat ett 

diagnosstöd baserat på vibrametri som möjliggör att nervskador 

kan upptäckas i ett tidigare skede och med större träffsäkerhet än 

konventionella utredningsmetoder. Bolagets produkter och tek-

nologi har tre huvudsakliga affärsområden; diabetes, cellgifts-

behandling och HAVS (företagshälsovård inriktat mot vibrations-

skador). Under 2019 lanserades produkter Vibrosense Meter® II, 

den senaste versionen av VibroSense produkt för upptäckt av 

nervskador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VibroSense Dynamics grundades år 2005 av professor Göran 

Lundborg och civilingenjör Toni Spiedel i syfte att kommersialisera 

professor Lundborgs forskning. Professor Lundborgs forskning 

inom känsel- och vibrationsskador sträcker sig tillbaka till 1980-

talet och den första kommersiella CE-märkta produkten lanserades 

2007 och år 2015 börsnoterades VibroSense på Spotlight. 

VibroSense styrelse och ledning består av ett antal personer meri-

terade inom bland annat läkemedelsföretag och sjukvård. Hans 

Wallin är nytillträdd VD under kvartalet, med över 18 års erfarenhet 

i ledande befattningar från globala Med Tech bolag. Hans Wallins 

tidigare erfarenhet ligger helt i linje med bolagets nuvarande mål 

om större kommersiell lansering av VibroSense produkt, då han 

tidigare medverkat i att bygga upp försäljning och distributions-

nätverk i ett antal marknader.   

 

Cellgiftsbehandling, Diabetes och HAVS, VibroSense tre affärsområden. 

Källa: VibroSense  
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Försäljning och kommersialisering tar fart  
Bolaget nyttjar ett brutet räkenskapsår och rapporterade därmed 

sitt tredje kvartalsresultat, 2020-01-01 till 2020-03-31, nyligen. 

Rapporten vittnar sammantaget om ökad tillväxt och ett antal 

värdedrivande händelser under kvartalet bådar väl för VibroSense 

framtida tillväxt. Försäljningen under kvartalet uppgick till 560 661 

kronor och trots ännu relativt blygsamma summor så innebär det 

en stor ökning från motsvarade kvartal förra året där försäljningen 

uppgick till 87 210. Rörelseresultatet uppgick till -1.6 miljoner (-

1.8). Försäljningen och intäkterna för bolaget har därmed ökat tre 

kvartal i rad, en positiv trend i linje med pågående kommersial-

iseringsprocess. Sedan maj månad 2019 har bolaget sålt totalt 23 

enheter, till affärsområden HAVS och Onkologi.  

 

 

 

Licensavtal med Avononva Hälsa 
Kort efter förra analystillfället tecknade VibroSense ett avtal med 

företagshälsovårdskoncernen Avonova Hälsa. Avonova har för 

avsikt att bygga upp ett nationellt nätverk för hälsokontroller av 

arbetare exponerade mot hand arm vibrationsskador. Detta ligger 

i linje med Arbetsmiljöverkets ökade fokus på vibrationsskador 

vilket innebär att arbetsgivare har en skyldighet att erbjuda 

medicinska kontroller av arbetstagare. Licensavtalet innebär att 24 

VibroSense Meter II enheter hyrs ut till bolaget. Licensavtalet 

sträcker sig inledningsvis 36 månader med möjlighet till för-

längning. Avtalet innebär att Avonova har tidsbegränsad exklu-

sivitet inom området Hand Arm Vibration på den svenska mark-

naden fram till oktober 2020. 
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Avonova hälsokliniker. 

Källa: Avonova  

Intäkter 2017/2018 till 2019/2020 Q1-Q3 

Källa: Bolaget  
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Införlivning i riktlinjer för hälsokontroller 

I början av februari annonserades att VibroSense produkt 

VibroSense meter II ingår i nya riktlinjer för hälskokontroller av 

vibrationsexponerande arbetstagare. Dessa riktlinjer följer 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktar sig i första hand mot 

företagshälsovård. Inkluderingen av produkten som en rekom-

menderad metod har två tydliga positiva effekter, då det delvis är 

ett erkännande för bolagets metod samt att det innebär värdefull 

exponering inom affärsområdet för vibrationsskador och företags-

hälsovård. 

 

Tydliga fördelar mot rådande gold standard 

I september 2019 publicerades resultaten av en studie av Dr. Eero 

Lindholm på den globala diabeteskongressen EASD i Barcelona. 

Studien jämförde VibroSense teknologi med rådande gold 

standard inom området, nervledningsundersökningar. Studien fann 

en stark korrelation mellan resultaten från och tydliga indikationer 

på att bolagets teknik är en minst lika bra metod att mäta 

nervskador som nuvarande tekniker. Till skillnad från nervlednings-

undersökningar framhåller bolaget VibroSense Meter II som ett 

snabbare, billigare och mer smärtfritt alternativ vilket belyser för-

delar för både utövare och vårdtagare.  

 

 

 

Diabetesscreening 
VibroSense annonserade i slutet av mars att bolaget adderar en ny 

applikation i sin produkt som möjliggör screening av diabetesfötter. 

Tillägget är resultatet av en 5 år lång studie där klinisk data gene-

rerats som grund för det nya tillämpningsområdet. Metoden kan 

upptäcka möjlig nervskada till följd av diabetes och tar endast tio 

minuter att utföra, vilket innebär stora effektivitetsbesparingar för 

sjukvården. Vidare redovisas resultaten inom tre kategorier, vilket 

möjliggör enkel utläsning av resultat och sänker kompetenskraven 

för att utföra undersökningen. 

Slutsatserna från studien, vilket fastslår av VibroSense teknik är en icke-invasiv 

metod som kan användas istället för rådande Gold-Standard.  

Källa: Vibrosense  
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Diabetesscreening metoden, vilken kallas MultiFrekvens Vibra-

metri, och bolagets produkt uppmärksammades nyligen i tidskriften 

Vetenskap & Hälsa, där det lyftes fram som en metod som snabbt 

och enkelt kan upptäcka nervskador och i ett tidigt skede förhindra, 

eller till och med vända på, utvecklingen.  

 

 

  
 

Covid-19-påverkan 
Påverkan av Covid-19 har ingen tydligt påverkan ännu på resul-

taten, där kvartalet intäkter ökade under perioden. Det är rimligt att 

anta viss avmattning till följd av att aktiviteter och säljarbete av-

stannar eller skjuts upp till följd av begränsningar. Inom de 

affärsområden som rör sjukvården är denna påverkan störst, då 

många planerade affärssamtal skjutits upp. Bolaget framhåller att 

de tillfälligt skiftat fokus till mer högintensivt arbete mot företags-

hälsovården, där marknaden fortfarande är tillgänglig. Vidare har 

ett antal aktiviteter skjutits upp, som tillfälligt hämmar kommer-

sialiseringsarbetet. Sammantaget finns det dock inga indikationer 

på att denna påverkan kommer vara långvarig och kommer snarare 

resultera i ett större fokus på sjukvården, vilket ytterligare kan 

belysa bolagets erbjudande.  

Artikeln i Vetenskap & Hälsa, som framhåller MultiFrekvens Vibrametri som ett sätt 

att upptäcka nervskador i tidigt skede och effektivisera behandlingen. 

Källa: Diabetesportalen  
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Prognoser och värdering 
Försäljningen hittills under helåret 2019/2020, trots att ett kvartal 

återstår, har ökat 85 procent jämfört med året innan. Bolaget 

uppvisar goda tecken på att kommersialiseringsprocessen går 

framåt och ökningen i intäkter är ett gott tecken. Vår bedömning är 

fortfarande att större ökningar i intäkter är att vänta inom kort, och 

särskilt värdedrivande i detta blir affärsområdet Diabetes, där bola-

gets erbjudande tydligt löser ett väletablerat och uttalat problem. 

Tillväxtpotentialen är stor, där det sammanlagda antalet kliniker 

inom samtliga affärsområden i Västeuropa uppgår till över 39 000.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare ställda intäktsprognoser för helåret var 2,5 miljoner kronor. 

Vi antar till följd av viss inbromsning av affärsverksamheten och för-

sämrade möjligheter att få tillgång till kliniker att detta tal behöver 

nedjusteras. Däremot anser vi att den kliniska evidensen från 

studien i höstas, tillsammans med lanseringen av diabetes-

screening för fötter, kommer kommande år öka försäljningen från 

tidigare lagda prognoser. En effekt av Covid-19 pandemin kan där-

till bli ett uppdämt vårdbehov och ökat fokus på sjukvården vilket 

medför större incitament till effektivitets-besparande åtgärder.  

 

 

 

 

VibroSense uppskattning av marknadspotential, nordvästra Europa. 

Källa: VibroSense   
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Utvecklingen fortskrider därtill inom bolaget, där nya produkter 

planeras och en pipeline av framtida applikationsområden finns. 

Detta ger en tydlig indikation på att trots att bolaget går in i en mer 

riktad kommersialiseringsprocess så kommer ytterligare förbät-

tringar och tillägg av applikationer komma i framtiden, vilket ytter-

ligare stärker bolagets erbjudande till markanden.  
 

Nuvarande intäktsprognoser har justerats ned för 2019/2020 för att 

därefter uppvisa större ökning i kommande år. Vidare antas därtill 

EBITDA resultatet öka, då det finns indikationer på högre marginal 

är vad tidigare prognoser utvisat.  

 

 
 

 

 

-5,9 -4,1

7,4

17,8

31,2

39

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2019/2020P 2020/2021P 2021/2022P 2022/2023P 2023/2024P 2024/2025P

BEAR BAS BULL

1,5

16,2
28,3

49,5

86,7

108,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2019/2020P 2020/2021P 2021/2022P 2022/2023P 2023/2024P 2024/2025P

BEAR BAS BULLPrognoser för nettointäkter. 
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Prognoser för EBITDA. 

Källa: Analysguiden 
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Värdering  

Med grund i prognoserna ovan värderas VibroSense på summan 

av diskonterade kassaflöden. Antagen diskonteringsränta är 13%, 

en nedjusteringen från tidigare 14,1% då risken bör antas ha 

minskat i samband med framgångsrika resultat från kliniska studier. 

Nuvarande utestående aktier är 13,9 miljoner. Vi antar inga ytter-

ligare nyemissioner i närtid, då kassan i dagsläget uppgår till 12 

miljoner. Under maj månad genomfördes en riktad emission som 

inbringade 7 miljoner, med ytterligare 7 miljoner vid inlösen av 

teckningsoptioner.   

 

 Mkr BEAR BAS BULL 

Nettointäkter 2025 27 108 135 

Enterprise Value 19 125 161 

Nettokassa 31/3 12 12 12 

Aktieägarvärde 31 137 173 

Aktier, miljoner 13,9 13,9 13,9 

Värde per aktie   2,3 kr   9,9 kr   12,4 kr 

 
 

I vårt basscenario antar vi ett aktieägarvärde på 137 MSEK, mot-

svarade 9,9 SEK per aktie (tidigare 8,9). I vårt optimistiska scenario, 

(BULL), antar vi högre tillväxttakt och marginellt bättre marginaler. 

Detta resulterar i ett motiverat värde på 12,4 SEK (tidigare 11,5).  

 

I vårt konservativa scenario antar vi en lägre marknadspenetrering, 

främst till följd av mindre genomslag på diabetesmarknaden, och 

därmed lägre tillväxt och marginellt sämre marginaler. Detta resul-

terar i ett motiverat värde på 2,3 SEK (tidigare 2,4)  
 

 

 

Sammantaget ser vi goda möjligheter för större tillväxt kommande 

åren för VibroSense. De stigande intäkterna hittills vittnar om en 

bra start på kommersialiseringsprocessen. Nuvarande Covid-19 

pandemi riskerar att tillfälligt hämma tillväxten på grund av lägre 

affärstakt inom hälsovårdssektorn, men kan på sikt verka till 

bolagets fördel effektivitetsökningar inom vården kombinerat med 

ett uppdämt vårdbehov innebar ökad efterfrågan på bolagets 

produkt. Med den kliniska evidensen i bagaget, en ny förstärkt 

organisation och ökad uppmärksamhet mot området ser en lyckad 

kommersialisering i dagsläget fullt rimlig ut. Trots en väldigt 

gynnsam utveckling i aktien de senaste dagarna ser vi ändå att det 

fulla värdet inte är diskonterat i den nuvarande aktiekursen och 

betydande uppsida existerar.  

Källa: Analysguiden 
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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. 

Analytikerna Johan Hellström och Nils Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvariga analytiker: Johan Hellström, Nils Hellström 

 

 

http://www.aktiespararna.se/

