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UPPDRAGSANALYS 

Hög aktivitet under Q3  
Först att erhålla certifikat från Visa och Mastercard 
Vi noterar hög aktivitet för Zwipes tredje kvartal. Bland annat har 

Zwipes mobile enrolement-lösning färdigställts, vilket möjliggör för 

digital ”uppstartning” av betalkortet via en app. Lösningen underlät-

tar för slutkunden och särskiljer Zwipe mot konkurrerande aktörer. 

Utöver det har bolaget uppnått ytterligare en viktig milstolpe i form 

av ett Component Conformity Statement (CCS) av Mastercard, vilket 

kan likställas med Letter of Approval som erhölls av Visa tidigare i år. 

Certifieringen innebär att Zwipes kunder enklare kan erhålla godkän-

nande av Mastercard för storskalig produktion. Att Zwipe blivit till-

delade certifieringen gör att bolaget är det första att få certifikat från 

både Visa och Mastercard. Vi ser att detta stärker bolagets konkur-

renskraft på marknaden samt förväntas accelerera de pågående pilot-

projekten. I dagsläget finns 21 kortutgivare som avser lansera Zwipes 

biometriska betalkort till marknaden varav 7 utvecklas planenligt och 

lansering väntas inom kort. Resterade har stött på förseningar fram-

kallat av en komplex värdekedja. Därtill kan ytterligare pilot-projekt 

presenteras kommande kvartal.  

Presenterar storkund som kan ge betydande intäkter 
Avseende affärsområdet Access aviserade bolaget att Civix, en le-

dande säkerhetsleverantör för flygplatser i Amerika, har utsett Zwipes 

Access-lösning till att förstärka säkerheten på flygplatserna. Avtalet 

medför stor potential och stärker Zwipes position inom flygindustrin. 

Utöver det har Fraport färdigställt den initiala prövningen för fram-

tida access-lösningar för deras flygplatser. Zwipe har klarat samtliga 

krav och därmed blivit utvalda att förse Frankfurts flygplats med sina 

biometriska passerkort. Sammantaget utvecklas affärsbenet i en lo-

vande riktning och försäljning väntas inledas under H1 2023.   

Tar tydliga steg mot kommersialiseringsfas  
Zwipe Pay har tagit emot sin enskilt största order från en av bolagets 

större kunder. Ordern uppgår till 225 000 dollar och större beställ-

ningar kan tillkomma under 2023. Fastän ordern inte kan tillskrivas 

något vidare finansiellt värde ser vi ett alltmer tilltalande signalvärde 

som tyder på att marknaden för biometriska betalkort börjar ta fart. 

Under kvartalet har Zwipe dessutom genomfört förändringar i led-

ningsteamet och etablerat ett Customer Success Team som kommer 

arbeta med kunder i avseende att accelerera pilot-stadiet. Vi finner 

bolagets kommersiella satsningar uppmuntrande och noterar att en 

potentiell kommersiell framgång närmar sig allt mer. Sett till värde-

ringen av bolaget har vår bild inte förändrats avsevärt sedan föregå-

ende analys. Vi noterar dock att våra försäljningsprognoser för inne-

varande år ter sig optimistiska, i övrigt håller vi fasta på våra förvänt-

ningar för 2023 och framåt. Motiverat värde om 19 kronor upprepas 

och risken bedöms fortsatt hög med finansieringsrisk drivet av ökad 

kostnadsmassa samt uteblivna volymordrar som största farhågorna i 

närtid.  
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Investeringstes 

Tydliga drivkrafter som talar för uthållig tillväxt 
Zwipe lanserade världens första batterifira och fingeravläsande bio-

metriska-betalkort. Fördelarna med att använda ett biometriskt kort 

är framför allt kopplad till ökad säkerhet och avsaknad av transakt-

ionsbegränsningar, vilket ökar användarvänligheten för konsumen-

ten. Att just biometri råkar vara en fördelaktig lösning för framtida 

betalningslösningar härleds främst av den redan höga adoptionsgra-

den bland konsumenterna då liknande teknologier används för att ex-

empelvis låsa upp mobiltelefoner. I en kundundersökning som ge-

nomfördes av bolaget framgår det att konsumenter finner det enklare 

och säkrare att använda ett biometriskt betalkort. Vi noterar flertalet 

drivkrafter som gynnar utvecklingen för bolaget, vilket inkluderar 

ökad efterfrågan på nya betalningslösningar, ökat antal transaktioner 

främst inom utvecklingsländer där stater arbetar för ökad inkludering 

i de finansiella systemen samt att bankerna, som agerar kortutgivare, 

tjänar på ökad användning av biometriska betalkort eftersom det ökar 

antalet transaktioner samt minskar bedrägerier, vilket utgör en kost-

nad för bankerna.  

Stark position på den alltjämt växande marknaden 
Fastän marknaden för betallösningar är hårt konkurrensutsatt av så-

väl befintliga aktörer med mycket finansiella muskler som mindre, 

mer snabbfotade bolag med innovativa lösningar, så anser vi att 

Zwipe har en stark position på den växande marknaden för betalkort. 

Den globala försäljningen för biometriska betalkort är fortfarande i 

sin linda och andelen utgivna kort är låg. Här menar vi att Zwipe med 

sin försäljnings-färdiga produkt har ett ”first-mover advantage” ef-

tersom bolaget snabbt kan rulla ut sina kort när efterfrågan sparkar i 

gång. Detta stärks ytterligare av faktumet att Zwipe har ingått samar-

bete med flertalet kortproducenter och utgivare i syfte att bädda för 

framtida tillväxt. Dessutom har marknaden för betalkort betydande 

inträdesbarriärer eftersom nya aktörer behöver certifiering av Visa 

och Mastercard för att få inleda storskalig produktion. Att Zwipe är 

första bolaget att erhålla båda certifieringar är ett kvitto på hög kvali-

tet vilket kommer ligga till bolagets fördel när man ska knyta till sig 

nya samarbeten och kunder.  

Passerkontroll - ess i rockärmen  
De senaste kvartalen har vi noterat ökad framfart för Zwipe Access. 

Affärsområdet som arbetar med biometriska passerkort expanderar 

bolagets addresserbara marknad stort och möter ett växande intresse 

från datacenters och flygplatser. På kort tid har Zwipes access-lösning 

attraherat flertalet tunga aktörer i LEGIC, Fraport AG och Civix vilket 

validerar produkten och sätter bolaget i en stark position på en mark-

nad som enligt bolaget förväntas växa starkt kommande år. Det är 

ännu tidigt i denna resa och osäkerheten är omfattande men bolaget 

själva uppges bedöma att potentialen är lika stor som för Zwipe Pay. 

Det faktum att båda affärsomården bygger på samma teknik vittnar 

om en robust och stark plattform med flera användingsområden. I 

dagsläget inväntar vi mer information innan vi börjar räkna på 

specifika intäktsflöden men affärsområdets snabba framfart stärker 

ändå vår syn på att kommersiella framgångar finns på horisonten.  

Antalet biometriska kort väntas öka 
Prognos för antalet globalt sålda biometriska betal-kort, 
i miljoner, 2022P-2026P.    

Källa: Mordorintelligence  

Konkurrenskraftig produkt 
Zwipes biometriska betalkort erbjuder en enkel och säker  
betalningsmetod 
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Risker 
Marknaden är endast i sin linda 
Marknaden för biometriska kort ser ut att vara på stark uppgång men 

det råder fortsatt stor osäkerhet kring vilken omfattning och hur 

snabbt biometriska kort kan ta marknadsandelar. Skulle tillväxten 

och marknadspenetrationen vara långsammare än förväntat kan 

detta innebära stora effekter på bolagets kommande lönsamhet och 

försäljning.  

Konkurrerande aktörer och teknologier 
Även om branschen i stort sannolikt kommer växa och andelen bio-

metriska kort bli större, ser vi en risk för tilltagande konkurrens på 

marknaden. Ett intåg av större och finansiellt starkare aktörer kan 

dels ha negativ påverkan på Zwipes position på marknaden, dels med-

föra implikationer på prissättningen vilket skulle ha negativ effekt på 

bolagets marginaler. Denna risk bedömer vi dock som låg, beaktandes 

bolagets exklusiva teknologiavtal med IDEMIA samt det faktum att 

bolaget skiljer sig från konkurrenter genom att erbjuda en one-stop 

shop för biometriska kort med ett holistiskt erbjudande. Utöver det 

finns det även en risk att biometriska-betalkort möter konkurrens 

från andra teknologier vilket kan hämma försäljningen. Exempelvis 

finns mobilbetalningar som Apple Pay, vilket kan utgöra en konkur-

rerande teknologi som konsumenten snarare vänder sig till. Vi delar 

dock bolagets syn i att mobilbetalning bör ses som komplementärt till 

betalkort och inte som en ersättare. Trots ett antal år i bruk har mo-

bilbetalningar fortsatt en relativt låg penetration på den globala 

marknaden.  

Finansieringsrisk 
Bolaget lämnar kvartalet med en kassaposition på 86 miljoner kronor, 

vilket givet det senarelagda intäkterna medför en ökad finansierings-

risk. I dagsläget har bolaget en burn-rate på omkring 8,1 miljoner 

kronor per månad och framgent förväntas den att öka något. Vid ute-

blivna ordrar och bristande kostnadskontroll kan en nyemission där-

med bli aktuell under andra halvan av 2023. Utöver det har bolaget 

en stark balansräkning med en hög soliditet, vilket ger visst utrymme 

för lånefinansiering. En nyemission är inget vi i dagsläget har inklu-

derat i våra antaganden men skulle behovet framträda tydligare och 

vi skulle inkludera det i våra prognoser, kommer det ha en negativ 

påverkan på det motiverade värdet.  

Hög osäkerhet förknippat med prognoserna 
Våra försäljnings- och marginalprognoser bygger på offensiva anta-

ganden förknippat med hög osäkerhet. Skulle utfallet avvika på ned-

sidan från våra prognoser kan det få betydande effekter på det moti-

verade värdet. För att reflektera de risker vi ser använder vi ett bo-

lagsspecifikt risktillägg i diskonteringsräntan om 3%. Särskilda trig-

gers för att sänkt diskonteringsränta kommer vara bolagets förmåga 

att leverera större volymer med bibehållen kostnadskontroll.  

Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 
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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. 

Analytiken Oliver Uusitalo äger inte och får heller inte äga aktier i det ana-

lyserade bolaget. 
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