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UPPDRAGSANALYS 

Momentum på marknaden 

ökar snabbt  

Första demon av världens första single-silicon kort 

Strax efter kvartalsuppdateringen släppte bolaget för första gången 

en publik demo av Zwipe Pay ONE plattformen. Videon finns att se 

på bolagets sida, där vd André Løvestam demonstrerar ett antal köp 

på ett kortterminal med olika belopp över beloppsgränsen om 500 kr. 

Först och främst bevisar själva demon teknologin väl, där transakt-

ionen inte på något sätt är märkbart långsammare eller mer krånglig 

än en vanlig betalning. Köpen görs med stora belopp, vilket betonar 

det faktum att beloppsgränser inte påverkar köp med biometriska 

kort. För det andra tror vi att demon har potential att skapa stort in-

tresse på marknaden. Biometriska single-silicon kort är inte längre en 

framtidsteknologi utan finns här och nu. Detta bekräftas från våra 

samtal med bolaget, där de upplevt omedelbar reaktion från befint-

liga och potentiella kunder och partners.  

Knyter till sig allt fler partners 

Året har inletts med hög aktivitet och bolaget knyter till sig allt fler 

partners och kunder. Som vi nämnt tidigare har avtal om pilot slutits 

med svenska fintechbolaget Vopy, samt i fjol även med finska OP Fi-

nancial Group. Utöver detta knöts fyra nya partnerskap med korttill-

verkare, med en kombinerad utgiven betalkortvolym per år på över 

150 miljoner. Samarbetet med Tag Systems har också fördjupats och 

bolaget gjorde en första mindre order av Zwipe Pay ONE. Efter kvar-

talets slut nådde bolaget ett avtal med KL HI-TECH, den näst största 

kortleverantören i Indien. Sedan nåddes avtal med be ys Pay, för ex-

ponering mot Beneluxländerna och Frankrike. Slutligen har närvaron 

stärkts i MENA-regionen, med en nyrekryterad General Manager för 

regionen samt strategiskt avtal med Masterline.  

Marknaden hettar upp  

Intresset fortsätter öka för biometriska kort och marknaden kommer 

allt närmare kommersiella utrullningar. Flertalet undersökningar ta-

lar nu om att biometriska kort kommer ta 15–20 procent av mark-

naden inom de närmsta fem åren. Detta innebär en marknad på 300–

500 miljoner kort och vissa analyser talar om ännu högre siffror. Re-

dan nu har vissa banker påbörjat utrullning av biometriska kort och 

allt fler aktörer visar intresse. Zwipe har en unik position på denna 

bubblande marknad, med inte minst en världsledande teknologi men 

även ett holistiskt erbjudande.  Vi förväntar oss att se fler och fler pi-

loter som rullas ut i närtid och det verkar just nu vara en fråga om när, 

inte om, första större order erhålls för större kommersiell utrullning.  
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Prognoser & Nyckeltal, mnok

2019 2020 2021p 2022

Omsättning 1,5 1,8 15,0 109,9

Bruttoresultat -4,4 -3,0 5,4 49,5

Rörelseres. (ebit) -95,3 -61,9 -60,2 -22,8

Nettoresultat -95,8 -62,1 -60,2 -22,8

Vinst per aktie -2,9 kr -1,9 kr -1,8 kr -0,7 kr

Omsättningstillväxt 20,0% 731,8% 634,3%

Bruttomarginal -293% -167% 36% 45%

Rörelsemarginal -6353% -3439% -402% -21%

P/e-tal -10,6 -16,4 -16,9 -44,6

P/s-tal 677,7 564,8 67,9 9,2

EV/ebit -9,5 -14,7 -15,1 -39,9

EV/omsättning 606 505 61 8
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Investeringstes 

180 miljoner kort adderade under året  

Hittills under året har Zwipe adderat 5 nya kunder. Tillsammans le-

vererar dessa kunder totalt 180 miljoner betalkort årligen, vilket in-

nebär att bolaget nu snabbt expanderar den redan stora kundbasen. 

Vi talade i den förra analysen om en estimerat räckvidd på 450 miljo-

ner till 600 miljoner kort årligen med samtliga partners. Bolagets vd 

uppger i den operativa uppdateringen att bolaget står inför en histo-

riskt stor pipeline. I detta läge är det uppenbart att denna pipeline 

innehåller båda ett antal kunder men även andra typer av partner-

skap. Att kunderna ökar ytterligare under året ser vi som högst troligt.   

Bearbetar marknaden från flera vinklar   

Bolagets kommersiella strategi fortlöper väl, där de både knyter avtal 

med kortproducenter samtidigt som marknaden bearbetas med så 

kallade ”go-to market partners”. Dessa, mest noterbart TietoEVRY 

och areeba, har ofta långgående relationer med banker och innebär 

därmed att de verkar för att både öka behovet hos bankerna och själva 

kortproducenterna. Enligt uppgifter från bolaget har man hittills nått 

ut till ett hundratal banker redan genom dessa partnerskap, dels ge-

nom regionala webinarer, något som bevisar den utlovade megafon-

effekten. Vi väntar oss att detta arbetet fortskrider intensifieras under 

året, något som bör ge utfall i form av nya avtal.  

Inga överraskningar i siffrorna  

Den operativa uppdateringen visar på en omsättning på 0,3 miljoner 

NOK (0,4) under kvartalet och ett kassaflöde per månad på -6,3 mil-

joner NOK (-5,8). De något ökade kostnaderna hänförs till en växande 

organisation och kassahållningen är fortsatt stark på 108,9 miljoner 

NOK (54,6). Vi behåller i stort våra estimat fasta för året och väntar 

oss ökande intäkter under andra halvan av året till följd av pilotordrar 

och begynnande kommersiella ordrar.   

Pusselbitarna faller på plats  

Framåtblickande ser vi fortsatt stor potential i Zwipe och fler pussel-

bitar faller nu på plats för ett större kommersiellt genombrott. Den 

adresserbara marknaden växer och följdeffekterna av den första pub-

lika demon av Zwipe Pay ONE har potential att skapa stort intresse 

på marknaden. Vi behåller estimaten från vår tidigare analys fasta 

men sänker den bolagsspecifika risken i vår DCF-analys något. Detta 

ger ett nytt motiverat DCF-värde på 33,7 kronor (32,8) vilket, kombi-

nerat med en relativ jämförelse får oss att justera motiverat värde till 

34 – 37 kronor, på 12–18 månader sikt (32–35). Tydliga triggers 

kommande månaderna kommer att vara nya avtal, fler piloter och de 

första kommersiella ordrarna som innebär kraftigt ökande omsätt-

ning.  

Miljonmarknad inom räckhåll 
Prognoser för antal biometriska kort (milj), 2021–2025 

 

Källa: Analysguidens antaganden 

Kraftigt tilltagande volymleveranser 
Totalt antalt sålda produkter samt marknadandel av adress-

erbar marknad, i miljoner och procent.  

 

Källa: Analysguidens prognoser  

Stark tillväxt väntas kommande år 
Nettoomsättning 2019–2023, i miljoner norska kronor.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  
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Prognoser och värdering 

Marknadstillväxt 

Vi håller fast vid våra tidigare prognoser kring den större tillväxten av 

biometriska kort på marknaden. Denna prognoser baserar sig i stort 

på det ABI Resarch la fram i slutet av 2020, som talar om en mark-

nadspenetrion för biometriska kort 2025 på 13 procent. Detta ger oss 

en konservativ säkerhetsmarginal, då deras prognoser generellt ligger 

lågt mot andra estimat. Potentialen är dock stor att detta går ännu 

snabbare och vi kommer få se en snöbollseffekt så fort dom första 

större kommersiella utrullningarna påbörjas. Ett tydligt exempel kan 

vara när de första större bankerna börjar erbjuda biometriska kort, 

vilket kommer innebära att konkurrenterna snabbt behöver ta efter 

för att upprätthålla konkurrenskraften. 

Nettoomsättning 

Vi behåller i stort våra tidigare prognoser för nettoomsättningen de 

kommande åren. Omsättningen är baserad på uppskattningar av den 

adresserbara marknaden för Zwipe genom nuvarande partners och 

marknadspenetration i stort för biometriska kort. Därtill antar vi ett 

genomsnittligt pris på initialt 3–4,5 dollar vilket långsiktigt sjunker 

något marginellt. Innevarande års prognoser är fortsatt osäkra och är 

baserade på pilotordrar och eventuella första kommersiella ordrar. Vi 

behåller dock de intakta för tillfället och öppnar för att revidera pro-

gnoserna till den mer utförliga halvårsrapporten i augusti. Tillväxten 

för femårsperioden 2020–2025 uppgår till genomsnittligen 274 pro-

cent årligen.  

Kostnader 

Kostnaderna ligger också fasta, där vi ser en bruttomarginal på om-

rking 45 procent som rimlig de första åren. Övriga kostnader inneva-

rande år uppskattas till 62,6 miljoner kronor, där den växande orga-

nisationen utgör en av förklaringarna till de ökade kostnaderna. En 

kostnadsökning årligen på 15–25 procent bedömer vi som rimlig un-

der prognosperioden. Detta innebär att totala kostnader för inneva-

rande år beräknas till 72,2 miljoner norska kronor. Med ett genom-

snittlig kassaflöde de första månaderna på 6 miljoner per månad ser 

detta fortsatt rimligt ut.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minskar bolagspecifika risken  
DCF-värdering där vi sänkt diskonteringsräntan en procent, 

för att reflektera att den kommersiella fasen närmar sig allt 

snabbare. 

 

 

Källa: Analysguiden 

Riskfri ränta 2,0%

Systematisk risk premie 7,6%

Småbolagspremie 2,9%

Bolagsspecifik riskpremie 4%

WACC 15%

CAGR 2020-2025 274%

Slutvärde, milj. 1748

Enterprise Value, milj. 1 002

Kassa,milj. 108,9

Långfristiga skulder 0,9

Börsvärde 1109,5

Antal utestående aktier, milj. 32,9

Motiverat värde per aktie, SEK 33,7

Senaste värde, 2021-04-30, SEK 30,9

Uppsida/nedsida 9,1%

Resultaträkning (Mnok)

2019 2020 2021P 2022P 2023P

Nettoomsättning 1,5 1,8 15,0 109,9 422,8

Kostnad sålda varor 5,9 4,8 9,6 60,5 253,7

Bruttoresultat -4,4 -3,0 5,4 49,5 169,1

Övriga rörelsekostnader 87,6 56,9 62,6 68,8 82,6

Resultat före avskrivningar (ebitda) -92,0 -59,9 -57,2 -19,4 86,5

Avskrivningar 3,3 2,0 3,0 3,4 4,1

EBIT -95,3 -61,9 -60,2 -22,8 82,4

Finansnetto 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0

Resultat före skatt -95,6 -61,9 -60,2 -22,8 81,4

Skatter 0,2 0,2 0,0 0,0 18,3

Nettoresultat -95,8 -62,1 -60,2 -22,8 63,1
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Risker 
Trots att bolaget själva uppger att man redan lagt flertalet stora risker 

bakom sig så finns det fortsatt en antal faktorer som skapar risk i Zwi-

pes verksamhet. 

Marknaden för biometriska kort ser ut att vara på stark uppgång men 

det råder fortsatt stor osäkerhet hur snabbt biometriska kort kan ta 

nya marknadsandelar. Skulle tillväxten och marknadspenetrationen 

vara långsammare än förväntat kan detta innebära stora effekter på 

bolagets kommande lönsamhet och försäljning. Även om branschen i 

stort kommer växa och biometriska kort blir större så innebär kon-

kurrenssituationen att bolaget kan få svårt att hävda sig i marknaden 

med många större och finansiellt starka aktörer som trycker ut bola-

get. Denna risk bedömer vi dock som låg, beaktandes bolaget exklu-

siva teknologiavtal med IDEMIA.  

Bolagets IP-portfölj och ledande ställning inom nästa generations bi-

ometriska kort kommer troligt inte hålla för alltid och andra aktörer 

väntas komma med liknande lösningar åren framöver. Detta kan in-

nebära försvagade konkurrensfördelar och att bolaget inte behåller 

sin position som kostnads- och teknologiledare på lång sikt.  

Kassapositionen ser för nävarande stark ut och bolaget bör kunna fi-

nansiera verksamheten åtminstonde en bit in i 2022. Skulle dock 

kostnader förändras markant eller marknaden inte utvecklas som bo-

laget tror så kan det innebära att finansiering blir aktuellt tidigare, 

eventuellt med minskat intresse om marknaden inte nått det genom-

slag som bolaget tror. Antar vi alla andra faktorer lika men utgår från 

ABI Researchs lägsta prognoser för biometriska kort, cirka 55 miljo-

ner år 2025, innebär detta att nedsidan kan vara stor då marknaden 

blir avsevärt mindre.  I ett värsta läge kan en försäljning av bolagets 

IP-portfölj slutgiltigt bli aktuell, vilket bör innebära ett värde per aktie 

omkring 5–8 kr. 

Vi ser sammantaget positivt på marknaden som helhet och mycket 

tyder på att biometriska kort inte bara är här för att stanna men att 

de även kommer växa kraftigt kommande år. Mobilbetalningar tas 

ibland upp som ett hot mot biometriska kort. Vi delar dock bolagets 

syn här att mobilbetalning bör ses som komplementärt till betalkort 

och inte som en ersättare. Trots ett antal år i bruk har mobil-betal-

ningar fortsatt en relativt låg penetration på marknaden och mobil-

aktörer har nyligen tillkännagivit satsningar på biometriska kort, nå-

got som tyder på att mobilbetalningar inte bör ses som ett större hot.   

För att reflektera de risker vi ser använder vi ett bolagspecifikt risk-

tillägg i diskonteringsräntan på 4 procent samt antar relativt låg 

adresserbar marknad. Särskilda triggers för att sänka säkerhetsmar-

ginalerna och diskonteringsräntan kommer vara bolagets förmåga att 

börja leverera större volymer samt att bibehållen kostnads-kontroll 

uppvisas.  
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Kort om bolaget 
Zwipe är ett teknologibolag med bas i Oslo som grundades år 2009. 

Bolaget noterades 2019 på den norska börsen och året efter på 

svenska First North. Bolaget har växt kraftigt sedan sin start och om-

fattar idag runt 30 anställda, fördelade mellan huvudkontoret i Oslo 

samt i FoU-avdelningar i USA och Tyskland. Bolaget leds av vd André 

Løvestam. 

Bolagets affärsidé är att utveckla biometriska betalningslösningar 

som sammanfattas i missionen ”making convenience safe and 

secure”. Bolagets flaggskeppsprodukt är Zwipe Pay ONE och tillhö-

rande teknologiplattform, som innefattar världens första single-si-

licon lösning för betalkort. Single-silicon lösningen innebär att anta-

let komponenter på kortet reducerats till huvudsakligen ISO-kontakt-

plattamodulen med själva chippet och fingeravtryckssensorn. Detta 

innebär omfattande kostnadsreduceringar som möjliggör större kom-

mersiellt genombrott för teknologin.  

Nästa generations betalkort  
De fyra stora utvecklingsstegen: från kort med magnetremsa till biometriska kort.  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Zwipe 

Zwipe tillhandahåller tillsammans med själva produkten en unik 

”turn-key”-lösning för biometriska betalningar. Detta innebär att 

Zwipe, utöver de fysiska komponenterna, även kan erbjuda lamine-

ring, passive inlay (plattan som komponenterna ligger på) och inre-

gisteringslösningar för kunder. Bolaget erbjuder också insikter och 

marknadsföring för banker och kortutgivare för att enkelt och snabbt 

börja nyttja biometriska betallösningar. 

Bolaget är ännu i en för-kommersiell fas men marknaden utvecklas 

snabbt. Flera analyser talar om en marknadspenetration för biomet-

riska kort inom 5 år på upp till 20 procent, vilket innebär en potentiell 

marknad på hundratals miljoner kort. Bolaget har till dags datum an-

nonserade partnerskap med över 20 ledande kortproducenter och ett 

antal andra go-to market partners, exempelvis TietoEVRY og areeba. 

Ett antal piloter har genomförts och fler kommer starta innevarande 

år.  

 

Stark efterfrågan från konsumenter   
Resultatet från nyligt genomförda undersökningar från Zwipe 

och TietoEVRY visar på en stor och ökande efterfrågan på bi-

ometriska kort från konsumenterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Zwipe  

Holistiskt erbjudande för biometri 
Bolagets erbjudande till korttillverkare sträcker sig inte endast 

till komponenterna, utan man verkar som en ”one-stop shop” 

och trusted advisor för att hjälpa kunderna att implementera 

biometriska betalningar. 

 

Källa: Analysguiden  

Snabbt växande marknad 
ABIResearchs två scenarion för för marknadsstorleken för bi-

ometriska kort, 2020-2025, i miljoner. 

 

 

Källa: ABIResearch  
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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 inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats 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. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikerna Nils Hellström & Johan Hellström äger inte och får heller inte 

äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Nils Hellström & Johan Hellström  

 


