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Exsitec Holding
En SaaS-ansfullt lönsam IT-konsult

A�ärsmodell med låg risk och återkommande intäkter

Exsitec levererar a�ärsstödjande IT-system med bas i externa programvaror som integreras till en helhet.
Programvaruförsäljningen driver återkommande intäkter som utgör 27% av totalen, och genom att inte
erbjuda egen mjukvara kan teknikrisken hållas nere. Kundbasen består av 850 små och medelstora företag
där den största kunden står för 3%, vilket sammantaget ger en a�ärsmodell med låg risk.

Starka trender i ryggen och stor adresserbar marknad

Svenska företag har ökat sina utgifter för mjukvara med 11% per år de senaste 10 åren, drivet av ett ökande
digitaliseringsbehov. Små och medelstora företag ligger efter i digitaliseringen, vilket borgar för god tillväxt
även framöver. Den svenska adresserbara marknaden utgörs av 17 000 företag, varav Exsitec idag säljer till
5%, något som ytterligare understryker tillväxtpotentialen.

God potential trots stark utveckling

Aktien har gått starkt efter noteringen i september, men vi ser fortsatt potential och ett motiverat värde per
aktie på 71–73 kr. Vi bedömer risken i aktien som låg, med stöd i ett lågt enskilt kundberoende, en stor bas
av återkommande intäkter och att bolaget idag har nettokassa.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20e 3.34 3.34 0.0%

EPS, just 21e 3.5 3.5 0.0%

EPS, just 22e 4.07 4.07 0.0%

Kommande händelser
 
Bokslutskommuniké 2020 2021-02-11

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 11.7m

Market cap 685

Nettoskuld (47)

EV 637

Avg. No. of Daily Traded Sh. 22.9(k)

Reuters/Bloomberg EXS.ST / EXS:SS

 
Prognos (SEK)

 
19 20e 21e 22e

 
Sales,m 262 296 334 378

Sales Growth 47.4% 12.9% 13.0% 13.0%

EBITDA, m 38 49 55 63

EBIT, m 36.8 47.4 53.0 61.6

EPS, adj 2.71 3.34 3.50 4.07

EPS Growth -% 23.4% 4.7% 16.3%

Equity/Share 7.8 12.1 11.1 10.6

Dividend - 1.35 1.40 1.65

EBIT Marginal 14.1% 16.0% 15.9% 16.3%

ROE (%) 26.7% 29.6% 28.5% 34.9%

ROCE 25.9% 39.7% 62.8% 121.8%

EV/Sales 2.43x 2.16x 1.91x 1.69x

EV/EBITDA 16.7x 13.0x 11.7x 10.1x

EV/EBIT 17.3x 13.4x 12.0x 10.3x

P/E, adj 21.6x 17.5x 16.7x 14.4x

P/Equity 7.5x 4.8x 5.3x 5.5x

Dividend yield -% 2.3% 2.4% 2.8%

FCF yield -% 5.7% 5.8% 6.7%

Net Debt/EBITDA 0.9g (1.0)g (1.3)g (1.6)g
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Sammanfattning
En SaaS-ansfullt lönsam IT-konsult

Investment Case

Exsitec levererar a�ärsstödjande IT-system med bas i externa programvaror som integreras till en helhet. Bolaget
har utvecklat ett e�ektivt modulärt arbetssätt som innebär att man väljer ut de bästa programvarorna inom ett
antal de!nierade applikationsområden och får dessa att fungera med varandra. Fördelen för de små och medelstora
företag som utgör Exsitecs kundgrupp är att de på detta vis kan få en specialiserad lösning men till ett lägre pris än
en helt skräddarsydd sådan. Inslaget av programvaruförsäljning med tillhörande support ger Exsitec en höglönsam
och ökande återkommande intäktsbas, vilket skapar god visibilitet och starka kassa&öden.

Marknad med god tillväxt

Små och medelstora företag har ett stort digitaliseringsbehov och ligger efter de större företagen i detta
avseende, vilket gör att investeringarna inom digitalisering kan förväntas vara höga under många år framöver.
Svenska företags utgifter för mjukvara har vuxit med 11% per år de senaste tio åren, och molnbaserad
mjukvara kan förväntas växa snabbare än så framöver, vilket innebär att det Gnns goda möjligheter för Exsitec
att nå sitt tillväxtmål om 15% per år.

Långa kundrelationer och nätverkse�ekter

Exsitec har en stor kundbas på drygt 850 kunder varav 75% varit kunder i mer än ett år och 1/3 i mer än fem
år. Kundbortfall kan räknas i enstaka procent och den största enskilda kunden utgör 3% av omsättningen,
vilket betyder god riskspridning och låg volatilitet i intjäningen. Bolagets a�ärsmodell kan också sägas ha
inbyggda nätverkse�ekter, då det är mindre sannolikt att en kund slutar använda en programvara som är
integrerad med en annan, vilket minskar kundbortfallet för programvaruleverantören och därmed skapar
mervärde för samtliga i kedjan.

Stabil bas av återkommande intäkter

27% av Exsitecs intäkter kommer idag från återkommande intäktskällor som programvaror och support, och
denna andel har ökat stadigt över tid i takt med att Her programvaruleverantörer gått över från att sälja på
licens till att erbjuda prenumerationsmodeller istället. Marginalen på programvaruförsäljning är >20%, vilket
är väsentligt över marginalen på konsulttjänster, innebärande att de återkommande intäkterna förutom att
ge god visibilitet även fungerar marginalstärkande. Därmed Gnns det goda förutsättningar för bolaget att
leverera på eller t.o.m. överträ�a sitt EBITA-marginalmål om 15%.

Starka kassa5öden möjliggör ökad tillväxt genom förvärv

Verksamheten är kapitallätt med mycket låga investeringsbehov, och genererar därför starka kassaHöden.
Dessa kan användas för att genomföra selektiva förvärv och därigenom öka tillväxten ytterligare.

Värdering

Vi ser ett motiverat värde per aktie på 71–73 kr, där värderingen utgår från en kassaHödesvärdering i
kombination med en relativvärdering. Risknivån bedömer vi som låg, vilket motiveras av en stor kundbas
med lågt enskilt kundberoende, en stor bas av återkommande intäkter och att bolaget idag har nettokassa.
Ytterligare potential kan Gnnas på sikt om bolaget genomför värdeskapande förvärv.
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Exsitec i grafer

Omsättning och tillväxt 2019–2024e (mkr)
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Beskrivning av Exsitec

Introduktion

Exsitec är specialist på att digitalisera verksamheten för små och medelstora företag med hjälp av a�ärssystem,
beslutstöd och skräddarsydda verksamhetsapplikationer. Bolaget är återförsäljare av programvaror inom bl.a.
a�ärssystem, beslutsstöd, elektronisk fakturahantering och CRM/kundhantering och levererar utifrån dessa
helhetslösningar som fungerar tillsammans med kundens övriga IT-system.

Intäkterna uppgick under 2019 till 242 mkr (justerat för fusionse�ekt på omsättningen vid förvärv), varav cirka 2/3
utgjordes av intäkter från konsulttjänster, 27% av återkommande intäkter från programvaror och supportåtaganden,
och resterande del från engångslicenser avseende programvaror samt försäljning av hårdvara. Intäktstillväxten under
2019 var 36%, och har under de senaste fem åren legat på 24% i genomsnitt. EBITA-marginalen för 2019 uppgick
till 14%, och har under de senaste fem åren legat på 17% i genomsnitt. Kundbasen består av drygt 850 företag inom
ett stort antal sektorer.

Exsitec har i dag cirka 240 anställda vid tio kontor i Sverige och ett i Danmark. Huvudkontoret Gnns i Linköping.

Intäktsfördelning 2019

66%

27%

4%
3%

Konsulttjänster

Programvara och support (återkommande)

Programvara (engångs)

Övrigt

Källa: Bolaget, EPB

Geogra<sk närvaro

Källa: Bolaget

Historik

Exsitec grundades för 20 år sedan med en delvis annan a�ärsidé än idag, och man har över tid förändrat och fokuserat
erbjudandet till vad det är idag:

• 2000: Bolaget grundas av två tidigare Intentia-anställda, med fokus på att erbjuda konsulttjänster kring
Intentias a�ärssystem Movex till medelstora företag

• 2004/2005: Bolaget börjar arbeta med Qlik

• 2010: Nuvarande VD Johan Kallblad tillträder. Verksamheten utgörs då till 60% av Movex och 40% av Qlik
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• 2011: Beslut tas att strukturera erbjudandet utifrån små och medelstora företags IT-behov, snarare än en
särskild produkt. I samband med detta börjar man också fokusera på Visma som a�ärssystem, eftersom det
passar målgruppen

• 2012: Förvärv av Sundit, en expert på Visma Business

• 2013: Det första traineeprogrammet lanseras, med fyra deltagare

• 2015: Förvärv av Arego, en specialist på Visma.net

• 2017: Förvärv av EGBS, en specialist på beslutsstödssystem

• 2018: Förvärv av 55% av danska iAdvice, en specialist på Visma Business

• 2019: Förvärv av Ark Systems, en expert på CRM-system

• 2020: I augusti startar årets traineeprogram, med 33 deltagare, och i september noteras Exsitec på Nasdaq
First North

Erbjudande och A�ärsmodell

Exsitec levererar verksamhetsstödjande IT-lösningar för mindre och medelstora företag och organisationer och
strävar efter att skapa mycket långa relationer med dessa. Exsitecs a�ärsmodell bygger på att tillhandahålla
helhetslösningar baserade på externa programvaror och löser därigenom vad som är ett svårlösligt problem för
många kunder: att antingen investera i ett heltäckande system för resursplanering (ERP, Enterprise Resource
Planning) som kräver mycket anpassning och därmed riskerar bli dyrt och svårhanterligt över tid, eller istället köpa
ett begränsat antal system inom vissa områden som bättre motsvarar det man behöver, men som i gengäld inte
är gjorda för att fungera tillsammans och därmed kräver integration med varandra, vilket kunden oftast inte har
kompetens att göra själv.

Med Exsitecs modell kan kunden välja en kombination av specialiserade programvaror som sätts ihop till en
kostnadse�ektiv helhet som fungerar tillsammans, och därmed ger bästa möjliga IT-stöd för kundens verksamhet.
På så vis kan Exsitec leverera skräddarsydda lösningar på löpande band, vilket skapar värde för såväl kunden,
programvaruleverantörerna och bolaget.

Exsitecs position relativt programvaruleverantörer och IT-konsulter

Källa: EPB
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Bolagets intäkter kan delas upp i tre områden:

• Programvaruintäkter

• Konsultintäkter

• Supportintäkter

Programvaruintäkterna skapas genom att Exsitec är återförsäljare för ett tiotal externa programvaruleverantörer
och när kunderna väljer en viss programvara erhåller bolaget en del av intäkterna. De allra Hesta programvaror är
molnbaserade och för dessa betalar kunderna med en SaaS-modell (Software as a Service, eller ungefär "mjukvara
som tjänst" på svenska), vilket innebär att lejonparten av Exsitecs programvaruintäkter är återkommande. Bolaget
arbetar tillsammans med etablerade programvaruleverantörer inom ett antal utvalda områden och har som ambition
att löpande etablera nya erbjudanden och partnerskap.

När en kund väljer att införska�a ny programvara skapas ett behov av konsulttjänster för att hantera
implementering och integrering med kundens övriga system, vilket ger upphov till konsultintäkter för Exsitec.
Bolaget strävar efter ett industriellt angreppssätt med en hög grad av återanvändning av redan nedlagt arbete – t.ex.
avseende integrationen mellan olika programvaror – vilket skapar skalfördelar. Efter implementeringsfasen minskar
kundens behov av konsulttjänster, även om det är vanligt att det Gnns ett löpande behov för att hantera exempelvis
implementation av ytterligare funktionalitet, utrullning inom ytterligare verksamhetsområden eller integration med
ytterligare system.

Utöver konsulttjänster tillhandahåller Exsitec löpande support till sina kunder på de programvaror man har
sålt, vilket utöver programvaruintäkterna skapar ytterligare en återkommande intäktsström. Den support bolaget
erbjuder kan beskrivas som användarstöd, vilket betyder att man tar hand om problem avseende t.ex. handhavande
och integrationen med övriga system, medan ärenden av mer teknisk natur i huvudsak hänvisas till Exsitecs
konsulter. Supporttjänsten fyller en tydlig funktion för såväl kund som programvaruleverantör, eftersom det för
kunden blir naturligt att vända sig till den som sålt och implementerat programvaran – d.v.s. Exsitec – och för
programvaruleverantören betyder Exsitecs åtagande att man kan koncentrera sig på utveckling. För Exsitecs del
betyder det också att man kan använda feedback från supporten till att förbättra hur man bygger t.ex. integrationen
mellan olika programvaror så att de fungerar ännu bättre tillsammans, men också att supporten fungerar som en
försäljningskanal för konsulttjänster.

Inslaget av återkommande intäkter från programvara och support gör att Exsitec skiljer sig från renodlade IT-
konsulter, även om majoriteten av bolagets intäkter ändå är från konsulttjänster, och är en viktig del i förklaringen till
bolagets förmåga att upprätthålla en jämn och hög lönsamhet. Genom att vara den part som kunden har kontakt med
från inköp via implementering till support och övriga löpande ärenden så skapar Exsitec också långa kundrelationer,
vilket därmed gör bolaget välpositionerat när det kommer till att identiGera nya behov hos kunden.

Produkter och tjänster

Exsitec erbjuder programvaror inom ett antal tydliga vertikaler samt tjänster knutna till dessa, vilka närmare beskrivs
nedan.
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Översikt av Exsitecs produkter och tjänster

Källa: Bolaget

A�ärssystem

A�ärssystemet är ofta kärnan av ett företags många olika IT-system, som ger kunden möjlighet att minska sina
administrativa kostnader och ta bort arbetsuppgifter som går att automatisera. Exsitecs personal vägleder kunden
både från verksamhets- och teknikperspektiv, med kunskap och erfarenhet som sträcker sig från analys och förstudier
till projektledning, förvaltning och vidareutveckling av lösningar i drift. Bolaget tillhandahåller både lösningar för
kunder som vill ha en egen IT-miljö och för de som vill ha sina system i molnet.

Beslutsstöd

Inom beslutsstöd hjälper Exsitec sina kunder att få ut mer av den information de har i sina system, både för analys
och för att distribuera rätt information till rätt personer och därmed göra det enklare att ta faktabaserade beslut.

Budget & Prognos

Arbete med budgetering och prognoser är i många fall manuellt och individuellt påfrestande, men med hjälp av ett
budget- och prognossystem kan Hera inom organisationen involveras i arbetet och därmed skapa en budget som är
mer verksamhetsnära och e�ektivare att ta fram.

CRM/Kundhantering

Inom detta område levererar Exsitec stödsystem för att hjälpa företag hantera sina kundrelationer och sin försäljning.
CRM-system (Customer Relationship Management) kan användas för att stödja både försäljning, marknadsföring,
ärendehantering och samarbete helt i molnet. Exsitecs kunder använder dessa tjänster både i kombination med
bolagets erbjudanden inom a�ärssystem och beslutsstöd, men också som fristående lösning.
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Elektronisk fakturahantering

Genom att automatisera fakturaHödet – avseende såväl inkommande som utgående fakturor – e�ektiviseras kundens
vardag och repetitiva arbetsuppgifter kan tas bort, vilket gör att mer tid kan läggas på värdeskapande aktiviteter.

Lager & Logistik

System inom lager och logistik kan framförallt hjälpa kunden med inköpsoptimering och lagerhantering, genom att
minska fel i inköpsprocessen, stödja tillväxt samt e�ektivisera arbetet med att ta emot, Hytta och leverera gods.

Service & Entreprenad

För bolag inom service- och entreprenadnäringarna erbjuder Exsitec system som ökar e�ektiviteten och kvaliteten
i arbetet, genom digitalisering och systematisering av t.ex. arbetsinstruktioner, uppdragsstatus, checklistor och
tidrapporter.

Överlappande det programvarucentrerade erbjudandet Gnns konsulttjänster relaterade till såväl sålda programvaror
som övergripande digitalisering av en kunds verksamhet, samt support och förvaltning för att systemen ska fungera
optimalt.

Leverantörer

Exsitec utvecklar inga egna programvaror utan arbetar idag med ett tiotal programvaruleverantörer som har
etablerade positioner inom sin nisch. Gemensamt för leverantörerna är att samtliga säljer sina programvaror genom
en partnermodell, vilket betyder tydlig ansvarsfördelning mellan bolaget och leverantören (ett undantag är att vissa
programvaruleverantörer säljer direkt till större kunder, men då Gnns å andra sidan en tydlig segmentering). De
programvaror som Exsitec främst arbetar med är:

• Bitlog WMS, för lagerhantering

• Eazystock från Syncron, för inköpsoptimering

• E�ectplan, för budget och prognos

• MediusFlow från Medius, för elektronisk fakturahantering

• Mobigo från Erisma, för arbetsorderhantering inom servicebranschen

• NEXT från Next One Technology, för administration inom byggindustrin

• Planacy, för budget och prognos

• Power BI från Microsoft, för beslutsstöd

• QlikView och Qlik Sense från Qlik, vilka är system för beslutsstöd och datavisualisering

• SugarCRM, för kundhantering i mindre och medelstora företag

• Visma Business och Visma.net från Visma, vilka båda är a�ärssystem med den huvudsakliga skillnaden att
Visma.net är helt molnbaserat medan Visma Business är för de kunder som önskar en lokal installation
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Översikt av Exsitecs huvudsakliga leverantörer

Källa: Bolaget

Urvalet av programvaror representerar det som Exsitec vid varje givet tillfälle anser vara de bästa tillgängliga på
marknaden för bolagets kundgrupp och som i övrigt passar bolagets erbjudande. De kriterier man utgår från vid val
av vilka programvaror att arbeta med är följande:

• Säljs via partnermodell

• Möjliga att integrera med andra programvaror

• Bra funktionalitet i förhållande till pris

• Anpassade till att fungera med nordiska kunder, t.ex. avseende kontoplaner

De fyra största programvaruleverantörerna Medius, Qlik, SugarCRM och Visma står för ~80% av
programvaruintäkterna, med ungefärligen jämn fördelning sinsemellan. Den enskilt viktigaste leverantören sett till
totala intäkter är Visma, eftersom försäljning av a�ärssystem kräver mer konsulttjänster än andra programvaror.
Intäkter relaterade till Visma uppgår därmed till 40–50% av totalen i vår bedömning. Visma är också den partner
som bolaget arbetat med längst, tillsammans med Qlik (ungefär 10 respektive 15 år), medan övriga programvaror
har varit en del av erbjudandet i mindre än fem år.

Produktportföljen har vuxit stadigt över tid med ungefär en ny programvara per år och vi tror att bolaget
kommer fortsätta i ungefär samma takt framöver. Nya områden som Exsitec enligt egen utsago skulle kunna addera
programvaror inom är t.ex.:

• ArtiGciell intelligens

• Enterprise Content Management (ECM, ett sätt att strukturera, hantera och distribuera information)

• HR

• Marketing automation (ett sätt att automatiskt rikta marknadsföring till kunder utifrån deras beteende)

• Product Lifecycle Management (PLM, ett sätt att hantera information och processer kring en produkt genom
hela dess livscykel)

• Robotic Process Automation (RPA, ett sätt att automatisera arbetsHöden och processer)

• Web Content Management (WCM, som ECM fast speciGkt för webbsidor)

• Ärendehantering
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Kunder

Exsitecs primära målgrupp utgörs av företag som omsätter mellan 50 och 1 000 mkr, d.v.s. kategorin under de riktigt
stora bolagen. Här upplever Exsitec att det Gnns en intressant skärningspunkt mellan hur svårt det är att digitalisera
ett bolag och hur viktigt bolaget upplever att det är.

Stora bolag har digitalisering högt på agendan, vilket betyder att den stora digitaliseringsresan i mångt och mycket
redan är gjord, medan riktigt små bolag kanske inte alls har börjat digitalisera sin verksamhet, men när de väl gör det
så är det relativt enkelt att genomföra p.g.a. den begränsade storleken och komplexiteten. Mellan dessa ytterligheter
Gnns de bolag som inser vikten av digitalisering men som är så pass stora att de inte kan genomföra dessa förändringar
utan hjälp, vilket skapar en intressant långsiktig marknadsmöjlighet.

Exsitecs målgrupp

Källa: Bolaget

Kundbasen består idag av drygt 850 kunder som återGnns inom ett stort antal sektorer. Kundberoendet är lågt och
ingen kund står för mer än ~3% procent av omsättningen, medan de tio största kunderna utgör ~13%.

Kundrelationerna är vanligtvis långa och omkring en tredjedel av intäkterna under 2019 genererades av kunder som
funnits hos Exsitec i minst fem år. Omkring 75% av intäkterna under 2019 kom från kunder som varit det i mer
än ett år.

Exsitec Holding – 12 November 2020 10 Erik Penser Bank



Låg kundkoncentration

10 största 
kunderna

13%

Övriga ~840 
kunder
87%

Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB

Långa kundrelationer

Exsitec har inte fokus på någon speciGk bransch, utan kunderna återGnns inom en rad olika näringar. Man är dock
starkast inom handel- och tjänsteorienterade bolag och mindre starka inom producerande företag. Överlag så passar
bolagets erbjudande bäst för kunder vars leverans består av såväl en vara som en tjänst, t.ex. försäljning av en
produkt tillsammans med installation, eftersom dessa har behov av Her lösningsspeciGka system än kunder som har
ett smalare erbjudande.

Av de drygt 850 kunderna använder cirka 60% någon av programvarorna från Visma, medan omkring 20% använder
fakturahanteringssystemet Medius och knappt 15% använder ett beslutsstödsprogram från QlikTech. Detta illustrerar
den stora potential för korsförsäljning som Gnns, även om långt ifrån alla kunder har behov av samtliga programvaror
som Exsitec erbjuder.

I snitt använder Exsitecs kunder 1,4 st av de programvaror bolaget erbjuder, men det Gnns ett 30-tal bolag som har
köpt Her än fyra programvaror. Nya kunder köper i regel Her än en programvara direkt, och bolaget har därtill en
ambition att öka korsförsäljningen till beGntliga kunder, vilket vi tror bör ge resultat över tid i form av Her produkter
per kund.

Snittomsättningen per kund låg under 2019 på cirka 320 tkr, fördelat på ~210 tkr konsultintäkter, ~100 tkr
programvaru- och supportintäkter samt ~10 tkr övriga intäkter. Försäljningen per kund varierar dock stort beroende
på hur många programvaror man använder, men också vilka dessa programvaror är.

Kompetensförsörjning

Som ett kunskapsdrivet företag med huvuddelen av intäkterna från konsulttjänster utgör de anställda Exsitecs
viktigaste tillgång, och bolaget lägger stort fokus på att upprätthålla en kompetensutvecklande arbetsmiljö genom
exempelvis interna program för sälj- och ledarutveckling. Vidare lägger bolaget betydande resurser på rekrytering
och proGlering av Exsitec mot studenter från relevanta utbildningar.

En central del i Exsitecs kompetensförsörjning och tillväxt är bolagets traineeprogram som lanserades 2013 och har
utökats betydligt under de senaste åren. Under 2019 rekryterades 38 nyutexaminerade studenter till programmet,
vilket gör det till ett av Sveriges största inom IT-området, och under 2020 har man rekryterat 33 personer till årets
program. Ett stort traineeprogram innebär en betydande satsning för Exsitec men underbygger också möjligheterna
att fortsätta växa.

Bolaget redovisar inte några detaljer kring personalomsättningen men den bör i vår bedömning vara omkring 10–
20% beroende på verksamhetsort. Vi tror också att genomsnittsåldern för Exsitecs anställda är lägre än snittet för
övriga noterade IT-konsulter, som ligger på drygt 40 år, med tanke på det stora inslaget av rekrytering genom
traineeprogrammet.
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Marknadsanalys

Struktur

Exsitec kan något förenklat sägas vara verksamt på den svenska marknaden för programvaror och IT-tjänster, även
om man också har ett kontor i Danmark och därtill säljer viss hårdvara (~3% av omsättningen). Genom att leverera
kundanpassade lösningar utifrån speciGk programvara kan man i våra ögon därmed också anses konkurrera med
såväl specialiserade programvaruleverantörer som renodlade IT-konsulter.

Med denna utgångspunkt kan marknadens struktur beskrivas enligt nedan, där vi särskiljer de
programvaruleverantörer som tar ett helhetsåtagande för kundleveransen och de programvaruleverantörer som
säljer via partners (likt de som Exsitec valt att arbeta med), samt grovt generaliserat antar att en IT-konsult kan
leverera i princip allt som en kund önskar.

Översiktsbild av strukturen på Exsitecs marknad

Källa: EPB

Programvaruleverantörer

Marknaden för programvaror är hårt konkurrensutsatt och det Gnns enligt branschbedömare åtminstone 60
leverantörer av a�ärssystem i Sverige och hundratals leverantörer av CRM-system globalt. Många leverantörer är
dock små och nischade, vilket betyder att de största aktörerna i Hera segment ändå kontrollerar en majoritet av
marknaden.

Analysföretaget IDC gör årligen uppskattningar av storlek och tillväxt för den svenska marknaden för a�ärssystem,
CRM-system och system för att hantera varuHöden och logistik (Supply Chain Management på engelska, förkortat
SCM), samt marknadsandelarna för de största aktörerna. Utifrån dessa kan man konstatera att marknaden för
a�ärssystem är den mest konsoliderade, följt av SCM och med CRM som den mest fragmenterade marknaden. IDC
har inte genomfört samma undersökning av marknaden för beslutsstöd, men data från bl.a. Gartner från tidigare år
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pekar på att marknaden för beslutsstöd är ännu mer konsoliderad, med omkring 70–80% av marknaden koncentrerad
till de fem största.

Av IDC:s data följer att Visma är klar marknadsledare i Sverige inom a�ärssystem, medan ingen av Exsitecs övriga
leverantörer återGnns bland de fem största inom varken CRM eller SCM. Inom beslutsstöd uppfattar vi Qlik som
en ledande aktör, dels utifrån tidigare års marknadsundersökningar då de rankats som störst, och dels utifrån en
rapport som Cap Gemini-bolaget Advectas genomförde under 2019 och där respondenterna rankade Qlik som den
näst mest populära leverantören. Att de aktörer som Exsitec valt att arbeta med inom CRM och lager/logistik inte
Gnns med bland de redovisade marknadsledarna beror i våra ögon på att de är mindre leverantörer med nischade
erbjudanden, medan såväl Visma som Qlik har breda erbjudanden för både stora och små företag.

A�ärssystem: marknadsandelar Sverige 2019

Källa: IDC, EPB

CRM-system: marknadsandelar Sverige 2019

Källa: IDC, EPB

SCM-system: marknadsandelar Sverige 2019

Källa: IDC, EPB

Beslutsstöd: relativ popularitet Sverige 2019
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Källa: Advectas, EPB

Partners

Även bland partners till programvaruleverantörerna är konkurrensen hård: Microsofts partnernätverk omfattar ca
3 000 företag enbart i Sverige som arbetar med någon av bolagets produkter, Visma ska enligt uppgift ha 1 100
återförsäljare i Norden, och analysGrman HerbertNathan & Co har uppskattat att det idag Gnns över 115 bolag som
arbetar som partners till programvaruleverantörer enbart inom a�ärssystemsegmentet. Därmed behöver partners

Erik Penser Bank 13 Exsitec Holding – 12 November 2020



konkurrera om kunder med andra partners till samma programvaruleverantör, utöver den konkurrens som redan i
utgångsläget Gnns från andra programvaruleverantörer och deras partners, eller de breda IT-konsulterna.

IT-konsulter

På IT-konsultsidan är bilden liknande, med över 7 000 företag inom branschen i Sverige, varav knappt 700 har Her
än tio anställda enligt data från SCB. Enligt analysGrman Radar är konsolideringen bland IT-konsulterna betydligt
mindre än vad som är fallet bland programvaruleverantörerna, vilket tydliggörs av att de 15 största aktörerna enligt
dem representerar endast 25% av den svenska marknaden. Precis som programvaruleverantörerna arbetar många
IT-konsulter inom tydliga nischer avseende tjänsteerbjudande, bransch m.m., men det Gnns också ett stort antal
generalister, varför graden av specialisering bland IT-konsulterna i vår uppfattning får anses vara lägre än bland
programvaruleverantörerna.

Den sammanlagda bilden av strukturen för den marknad som Exsitec verkar på är i våra ögon att den är
mycket konkurrensutsatt i alla led, men särskilt så i konsultledet, och att inträdesbarriärerna är högst inom
programvarusegmentet. Att strategiskt positionera sig nära programvaruleverantörerna torde därmed vara ett bra
sätt att dra nytta av deras marknadspositioner och samtidigt distansera sig något från den mer fragmenterade IT-
konsultmarknaden. Enligt oss Gnns det dock ett relativt stort mått av risk med en sådan strategi om man bara arbetar
med ett fåtal programvaruleverantörer, givet den stora mängden partnerföretag som är potentiella leverantörer till
samma kunder. Att likt Exsitec arbeta med en portfölj av programvaruleverantörer är i vår bedömning ett bra sätt
att balansera denna risk.

Storlek och tillväxt

Den svenska IT-marknaden kan i stort sägas bestå av tre huvudsakliga segment – hårdvara, mjukvara och tjänster –
som erbjuds till två huvudsakliga kundgrupper: företag och o�entlig sektor. Eftersom Exsitec i huvudsak riktar sig
till företag kommer vi nedan fokusera på företagsmarknaden. Den totala IT-marknaden riktad till företag var enligt
analysGrman Radar Ecosystems värd 165 mdkr under 2019 och har de senaste fem åren uppvisat en tillväxt ungefär
i linje med BNP. Avseende 2020 och 2021 så förväntar sig Radar negativ tillväxt under 2020 pga Covid-19-pandemin
(-6%), men en återhämtning 2021 (+5%).

Av totalmarknaden utgör tjänster – där konsulttjänster representerar den enskilt största delmängden – den absolut
största delen med 69% av totalen, medan mjukvara utgör 17% och hårdvara 14%.

IT-marknaden i Sverige (mdkr)

Källa samtliga diagram: Radar Ecosystems, EPB

Fördelning per delmarknad
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De för Exsitec viktigaste delmarknaderna är de för mjukvara respektive tjänster, men där mjukvarumarknaden kan
sägas vara den drivande faktorn eftersom det är försäljning av mjukvara som i Exsitecs modell ger upphov till
försäljning av konsulttjänster.

Svenska företags kostnader för mjukvara har under en lång tid befunnit sig i en stark tillväxttrend, med en
genomsnittlig årlig ökning på 11% under tioårsperioden 2009–2019 enligt SCB. I vår bedömning är detta ett resultat
av företagens behov av att digitalisera sina verksamheter i alla led, i takt med att internet blir en allt viktigare
försäljnings- och informationskanal, mobiltelefonen ett allt mer centralt verktyg, och ökande datamängder skapar
behov av att strukturera och hantera informationen för optimal a�ärsnytta.

Exsitecs enskilt viktigaste produkt a�ärssystem representerar också en signiGkant del av den totala
mjukvarumarknaden, och enligt analysGrman IDC såldes det under 2019 a�ärssystem i Sverige för 7,2 mdkr,
vilket därmed utgör 26% av den totala mjukvarumarknaden (givet att Radars och IDC:s si�ror är jämförbara). IDC
uppskattar vidare att totalmarknaden för CRM-system uppgår till 4,3 mdkr, vilket betyder att a�ärssystem och CRM-
system utgör drygt 40% av den totala mjukvarumarknaden och därför i hög grad påverkar marknadens tillväxt och
riktning.

IDC rapporterar att den svenska marknaden för a�ärssystem växte 9% under 2019, medan den för CRM-system växte
15%. Under 2020 förväntas nolltillväxt p.g.a. Covid-19-pandemin, men man förutspår tillväxt på 4–8% per år för
a�ärssystem för 2021–2023 respektive 7–13% för CRM-system.

Trenden att allt Her system övergår till att bli molnbaserade är något som IDC tror kommer fortsätta. Idag är 40%
av a�ärssystemen molnbaserade enligt IDC, jämfört med hela 70% för CRM-systemen, och dessa andelar tror man
kommer öka till 60% respektive 85% år 2024.

Tillväxt för a�ärs- och CRM-system i Sverige

Källa samtliga diagram: IDC, EPB

Andel molnbaserade a�ärs- och CRM-system

Kombinationen av en förväntad marknadstillväxt överlag på 6% för a�ärssystem och 10% för CRM-system samt en
fortsatt övergång till lösningar i molnet betyder att tillväxten för molnbaserade a�ärsystem och CRM-system kan
förväntas bli väsentligt högre än marknaden generellt, och uppgå till 15–20% per år framöver.

Adresserbar marknad

Exsitecs primära målgrupp utgörs av små och medelstora företag med omsättning på 50-1 000 mkr, vilket därmed
gör att bolagets adresserbara marknad är långt mindre än den totalmarknad som beskrevs i avsnittet ovan. Enligt
SCB:s statistik över svenska företags totala IT-utgifter så står det som SCB betecknar som stora företag (dvs med
Her än 250 anställda) för ungefär 70% av IT-utgifterna, vilket betyder att Exsitecs adresserbara marknad i Sverige i
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teorin alltså omfattar ungefär 30% av totalmarknaden, om vi antar att Exsitecs målgrupp överensstämmer ungefär
med SCB:s deGnition av små och medelstora företag.

Ett mer tydligt sätt att beskriva den potentiellt adresserbara marknaden på sikt och Exsitecs andel av denna är att
titta på antalet företag inom Exsitecs primära målgrupp. Enligt SCB fanns det under 2018 drygt 17 000 företag
med en omsättning på 50–1 000 mkr, varav drygt 8 000 Gnns inom omsättningsspannet 50–100 mkr och knappt
8 000 inom spannet 100–500 mkr, medan resterande drygt 1 000 representerar de största bolagen i urvalet med
en omsättning på 500–1 000 mkr.

Exsitec säljer idag till drygt 850 kunder, vilket implicit betyder att kundbasen utgör ~5% av den teoretiskt möjliga.
Samtliga dessa 17 000 företag utgör dock inte potentiella kunder i praktiken i vår bedömning (t.ex. p.g.a. att de
är dotterbolag inom större koncerner), men skalan visar ändå på att den adresserbara marknaden är väsentlig och
Exsitecs möjlighet att ta marknadsandelar stor.

Sverige: företag med omsättning 50–1 000 mkr (st)

Källa samtliga diagram: SCB, EPB

Exsitec: aktuell vs potentiell kundbas
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Tittar man vidare på tillväxten för Exsitecs adresserbara marknad och det som vi bedömer driver bolagets tillväxt –
d.v.s. investeringar i mjukvara – så Gnner vi att de mindre och medelstora företagen har ökat sina utgifter för mjukvara
långsammare än marknaden i stort. Enligt SCB har små och medelstora företag (utifrån SCB:s deGnition) ökat sina
utgifter för mjukvara med 7% i snitt under 2009–2019 i jämförelse med 11% för samtliga företag. Detta hänger i
vår bedömning samman med att större företag kommit längre i arbetet med att digitalisera sina verksamheter och
att de mindre bolagen fortfarande har mycket kvar att göra på den fronten, vilket i sig representerar en intressant
tillväxtmöjlighet för Exsitec.
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Tillväxt (CAGR) i utgifter för mjukvara 2009–2019

Källa: SCB, EPB

Exsitecs position och konkurrens

I det kundsegment som Exsitec främst riktar sig mot utgörs konkurrensen i vår bedömning oftast av mindre
leverantörer som endast levererar en typ av programvara, programvara inom ett speciGkt applikationsområde,
eller programvara från endast en leverantör. Den palett av programvaror från olika leverantörer för ett Hertal
applikationsområden och med färdiga integrationer mellan dessa, som är Exsitecs erbjudande, bedöms därför i våra
ögon utgöra en väsentlig och långsiktig konkurrensfördel.

Det bolag som enligt Exsitec är mest likt dem själva är Orango, som ingår i private equity-kontrollerade koncernen
Fellowmind och omsätter 350 mkr med drygt 250 anställda. Bolaget erbjuder likt Exsitec kundanpassade lösningar
utifrån ett antal speciGka programvaror, med skillnaden att Orango till stor del arbetar med Microsofts plattformar
och produkter.

För kunder i den övre delen av Exsitecs målgrupp utgör traditionella IT-konsulter konkurrenter i det avseendet att
kunden istället för Exsitecs modulbaserade erbjudande kan välja en skräddarsydd lösning. På samma sätt har man
konkurrens från programvaruleverantörer som Fortnox inom vissa applikationsområden för företag i nedre delen av
målgruppen. Även specialiserade programvaruleverantörer som säljer direkt till slutkund och sköter implementering
och integration själva, som t.ex. svenska Lime inom CRM-system, är en del av det konkurrenslandskap som Exsitec
måste förhålla sig till.

Utöver Exsitecs breda erbjudande av utvalda programvaror och expertisen kring att integrera dessa med
varandra, är en av bolagets konkurrensfördelar i våra ögon att man i många fall är den viktigaste partnern till
programvaruleverantören. T.ex. är Exsitec den ledande återförsäljaren av såväl Visma Business som Visma.net i
Sverige, med en av bolaget uppskattad marknadsandel per produkt på 40% respektive 25%, och bolaget är även
Medius största återförsäljare. Bolagets framgångsrika arbete med programvaruleverantörerna manifesteras bl.a. i att
man av Visma utsetts till Partner of the Year fem gånger och att man (genom det under 2019 förvärvade Ark Systems)
är det enda nordiska bolag som uppnått den högsta partnerstatusen hos Sugar CRM.

Exsitec strävar alltid efter att bli den största partnern för samtliga programvaruleverantörer man arbetar med,
och i vår bedömning Gnns det ett stort mervärde i att nå en sådan position eftersom man då kommer bli väldigt
viktig för programvaruleverantören och därmed öka förhandlingsstyrkan gentemot denna, samtidigt som man blir
en naturlig part att höra av sig till för potentiella kunder. Därigenom blir Exsitec en värdefull aktör för såväl
programvaruleverantör som kund.
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Vad driver marknaden?

Efterfrågan på Exsitecs lösningar drivs i vår bedömning av dels ett generellt digitaliserings- och e�ektiviseringsbehov
hos små och medelstora företag, dels en övergång från lokalt installerad till molnbaserad mjukvara.

Digitalisering

Att digitalisera och automatisera processer och Höden innebär stora fördelar för företag, där den mest uppenbara
e�ekten på kort sikt är mer e�ektiv administration och hantering av processer eller varuHöden. Genom digitalisering
kan företaget också nå kunder på ett nytt sätt och det ger också möjlighet att inhämta, strukturera och bearbeta
information om dessa mer e�ektivt, vilket kan ge positiva e�ekter på försäljningen. En väl utbyggd digital
infrastruktur underlättar också distansarbete, vilket i våra ögon kan komma att bli en allt viktigare faktor i ett
företags arbete med att rekrytera och behålla personal.

Digitalisering genomsyrar således alla delar av ett företag och genererar därför stark efterfrågan på IT-lösningar. Dock
har företagen kommit olika långt beroende på storlek. Enligt Telias Digitala Index, som är en stor undersökning
kring företags digitaliseringsutveckling, instämmer t.ex. endast drygt hälften av de tillfrågade företagen med 50–500
anställda i att de utnyttjar de fördelar som digitalisering medför:

• 65% använder digitala lösningar som innebär att man kan lägga mindre tid på administration

• 61% samlar in data om kunder på ett datadrivet sätt

• 60% anser sig ha kommit långt när det gäller automatiserade arbetsHöden

• 52% använder automatiserade digitala verktyg för att nå nya kunder

Andel företag med 50–500 anställda som använder digitala verktyg för...

Källa: Telias Digitala Index, EPB

Det Gnns också en slående diskrepans mellan företagens vilja att erbjuda de anställda att arbeta på distans och den
möjlighet som de anställda faktiskt har att sköta arbetet på distans: drygt hälften av företagen med 50–500 anställda
anser att man har en företagskultur som uppmuntrar arbete oberoende av plats, men endast 6% av dessa säger
samtidigt att de anställda kan sköta stora delar av arbetet oberoende av plats.
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Andel företag som uppmuntrar anställda att arbeta på distans vs andel som möjliggjort det

Källa: Telias Digitala Index, EPB

En liknande bild får man också om man studerar hur Vismas Digitaliseringsindex har utvecklats över tid. Visma
har sedan 2016 tillfrågat företag i olika storlekar om deras digitaliseringsmognad, och nedan visas hur de med en
omsättning på 50–1 000 mkr rankar sig på en skala mellan 0 och 100 utifrån ett antal olika parametrar.

Bolagen har kommit långt avseende digitalisering av t.ex. attestHöden och tidrapportering, och det har skett en
tydlig förbättring under de senaste fem åren framförallt avseende digitalisering av fakturor och reseräkningar, men
eftersom genomsnittsindex fortfarande ligger på mellan 40 och 75 så betyder det att det Gnns mycket kvar att göra
på digitaliseringsfronten.

Vismas Digitaliseringsindex: genomsnitt för bolag med 50–1 000 mkr i omsättning

Källa: Visma, EPB
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Ovanstående ger i våra ögon en bild av att företagen i Exsitecs målgrupp successivt har förbättrat sina digitala
kompetenser och att man vill fortsätta på den inslagna banan, där det sistnämnda innebär stort utrymme för
tillväxt under lång tid framöver med tanke på de stora förbättringsmöjligheter som Gnns. De Hesta verksamheter
får därigenom ett kontinuerligt behov av att vidareutveckla sitt IT-stöd, vilket i vår bedömning skapar ett gynnsamt
marknadsklimat för Exsitecs helhetserbjudande.

Övergång till molnet

Marknaden för a�ärssystem har genomgått en stor förändring under de senaste tio åren, dels i det att man gått från
ett fåtal stora system till Hera specialiserade komponenter, men också i det att allt mer mjukvara Hyttar upp i molnet
istället för att installeras på kundens egen server.

Under 2000-talet var det vanligt med stora system som tog Hera år att implementera och att a�ärssystem
skulle innehålla i stort sett alla applikationer som verksamheten behövde. Sedan 2010-talets början har allt Her
verksamhetsapplikationer istället legat utanför a�ärssystemet och integreras separat med detta. Trendskiftet kan i
vår uppfattning till stor del förklaras av att kunderna efterfrågat specialiserade system som ger dem exakt det de
behöver, men också att mjukvara kunnat läggas i molnet istället för att installeras på kundernas egna servrar, vilket
underlättar implementering och integration.

Många mjukvaruföretag har därtill ställt om sin betalningsmodell från att ta ut höga licensavgifter i samband med
implementering – vilka representerar en stor engångskostnad för kunden – till att istället ta betalt månatligen i
enlighet med en prenumerationsmodell (det som på engelska kallas SaaS). Med en SaaS-lösning blir den initiala
investeringskostnaden för kunden låg, vilket i vår bedömning skyndat på övergången från stora lokalt installerade
a�ärssystem till molnbaserade modulära lösningar.

Illustration av a�ärssystemens övergång till molnet

Källa: Exsitec, EPB

Utöver lägre instegströskel Gnns det ytterligare fördelar för kunden med ett molnbaserat a�ärssystem. Bland dessa
kan nämnas att det går snabbare att rulla ut och att det krävs mindre support in-house genom att drift, uppdateringar
och underhåll sköts på distans av leverantören via molnet, vilket också innebär att alla användare alltid har tillgång
till den senaste versionen. Dessutom är molnlösningarna ofta smidigare att integrera med externa datakällor samt
därtill ofta mobilanpassade från början.
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Påverkan av Covid-19

Den totala efterfrågan på Exsitecs tjänster har enligt bolaget inte påverkats väsentligt av Covid-19-pandemin eftersom
den är driven av ett långsiktigt behov av digitalisering och e�ektivisering, samtidigt som bolaget har ett lågt
enskilt kund- och branschberoende. Vissa kunder har varit direkt drabbade av pandemin och därmed minskat sin
efterfrågan, men samtidigt har en omställning till ett mer digitalt arbetssätt hos många kunder delvis förenklat
Exsitecs leverans och minskat resekostnaderna, varför lönsamheten inte påverkats väsentligt.

Strukturellt så pekar mycket på att det distansarbete som blivit normen för många under Covid-19-pandemin kan bli
det nya normala för i alla fall en del av de som tidigare arbetade på kontor. En studie från Gartner som genomfördes
i april 2020 frågade Gnanschefer på drygt 300 företag om hur stor andel av de anställda som förväntades arbeta på
distans efter pandemin (av de som innan pandemin inte arbetade på distans) och resultatet pekade på att ungefär 3/4
av bolagen planerar fortsätta med distansarbete i någon form, med ett vägt snitt på ungefär 10% av arbetsstyrkan.

Andel anställda som antas fortsätta arbeta hemma post-Covid-19
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Andel av arbetsstyrkan som kommer fortsätta arbeta hemma

Källa: Gartner

Covid-19-pandemin har illustrerat vikten av att ha beredskap för att kunna utföra arbete även utanför kontoret, och
gör företagen verklighet av de planer som Gartner-studien indikerar så skulle tillväxten för molnbaserad mjukvara
och digitaliseringslösningar som möjliggör distansarbete kunna öka ytterligare under kommande år.
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Värdedrivare för Exsitec

Exsitec har drag av såväl konsultföretag som programvaruföretag givet hur bolagets a�ärsmodell och
kunderbjudande ser ut. A�ärsmodellen har god skalbarhet avseende programvaruförsäljningen då bolaget kan
återanvända kunskap kring tidigare genomförda integrationer och implementationer, samt få skalfördelar kring
support av samma produkter för en ökande mängd kunder. Skalbarheten bör i vår uppfattning synas i takt med
att Exsitec säljer Her programvaror till samma kund, eftersom den plattformskostnad Exsitec kan sägas ha för att
erbjuda en programvara därmed kan slås ut på större volym med högre marginal som följd.

Den direkta skalbarheten avseende konsulttjänsterna är mer begränsad, men genom att konsulttjänsterna inriktas på
den produktportfölj Exsitec erbjuder så gör vi bedömningen att bolaget kan uppnå hög e�ektivitet och repeterbarhet
i leveransen, vilket borde underlätta prissättning och kapacitetsutnyttjande med goda marginaler som följd.

Om vi antar att Exsitec håller en EBITA-marginal på 10% för konsulttjänster isolerat – vilket är i linje med vad
renodlade noterade konsultbolag siktar på – så betyder det implicit att marginalen för programvaror och andra
återkommande intäkter ligger på omkring 23% i snitt (basis 2019). Därmed utgör programvaruförsäljningen den
tydligaste värdedrivaren för bolaget, dels på grund av dess högre marginaler men också på grund av att intäkterna
är repetitiva. Programvaruförsäljningen är i sin tur beroende av bl.a. kundbasens storlek, antalet programvaror per
kund och hur Exsitec ersätts av programvaruföretagen.

Konsulttjänsternas tillväxt drivs av programvaruförsäljningen och är väsentliga för helheten, eftersom de utgör en
integrerad del av leveransen till kund och står för 2/3 av koncernens intäkter. Även om bolaget i teorin skulle kunna
fokusera mer på att enbart sälja programvaror och därmed kunna höja sina marginaler, så hade en sådan strategi
förutom lägre tillväxt i absoluta tal framförallt inneburit att man riskerar tappa det som gör att kunderna väljer
Exsitec, d.v.s. möjligheten att köpa ett helhetserbjudande bestående av olika programvaror integrerade med varandra.

Bolagets a�ärsmodell är kapitallätt och kräver minimala investeringar, vilket betyder potential till mycket god
kassaHödesgenerering.

Nedan beskriver vi i mer detalj de faktorer som vi bedömer utgör de mest väsentliga för att driva Exsitecs resultat
och värde.

Kundbas

Exsitec har idag en kundbas på över 850 kunder, vilket gör det enskilda kundberoendet lågt. Under 2019 stod de tio
största kunderna för mindre än 15% av bolagets omsättning, något som bör begränsa volatiliteten i bolagets intäkter.
En stor andel av kunderna är återkommande, vilket illustreras av att drygt 70% av konsultintäkterna under 2019
kom från företag som varit kund i minst ett år. Ungefär 2/3 av tillväxten sker idag på beGntliga kunder enligt bolaget,
innebärande att man inte är beroende av att få in nya kunder för att visa tillväxt. Antalet kunder har historiskt ökat
med 50–100 per år utifrån vår uppfattning, beroende på om bolaget genomfört förvärv eller inte. Exsitec har mycket
låg churn (i.e. bortfall av kunder), och vi tror att denna understiger 5% per år.

Antal programvaror i erbjudandet

En central del av Exsitecs erbjudande är att erbjuda en attraktiv och relevant portfölj av programvaror. Detta betyder
dock inte att en stor portfölj per deGnition är bättre än en liten, eftersom programvarorna måste passa ihop i en
helhet som skapar värde för kunden. Dock betyder Her relevanta programvaror i portföljen att man kan erbjuda
kunden en bredare palett av lösningar och därtill kan vända sig till kunder i Her branscher. Därigenom blir antalet
programvaror en drivande faktor i att attrahera såväl nya kunder som att öka försäljningen per beGntlig kund. Som
vi förstått det siktar Exsitec på att addera ungefär en ny programvara per år, vilket förefaller vara en rimlig ambition
i våra ögon.

För Exsitec – men också för programvaruföretagen – Gnns det därtill en ytterligare fördel med att bredda portföljen
av programvaror, och den består i att ju Her programvaror en kund köper från Exsitec desto hårdare knuten blir
kunden till dessa. Detta beror på den nätverkslika e�ekt som skapas genom att olika programvaror integreras med
varandra: en enskild programvara är relativt enkel att byta mot en annan, medan två integrerade programvaror
är svårare, och fyra stycken som fungerar tillsammans är inget man byter bort i första taget i vår bedömning.
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Genom denna nätverkse�ekt skapas fördelar för Exsitec i form av längre kundrelationer, vilket också kommer
programvaruleverantörerna tillgodo genom lägre churn.

På lång sikt tror vi att det kan Gnnas en möjlighet för Exsitec att bundla programvaror i ett paket och
sälja färdiga sådana mot kund, komplett med integration och support. Om Exsitec på ett tydligare sätt kan
produktiGera sitt erbjudande på detta sätt bedömer vi att bolaget skulle kunna knyta ännu närmare band
med kunden, öka e�ektiviteten och skalfördelarna i leveransen, samt även stärka bolagets ställning gentemot
programvaruleverantörerna.

Omsättning per kund

Snittomsättningen per kund låg under 2019 på cirka 320 tkr, och denna drivs i första hand av hur många
programvaror varje kund köper. Idag använder cirka 25% av Exsitecs kunder Her än en programvara från bolaget,
så det Gnns stor potential till korsförsäljning. Vid nyförsäljning köper ungefär hälften av kunderna Her än en
programvara direkt, vilket innebär att antalet programvaror i snitt per kund bör öka över tid, allt annat lika.

Fördelning av antalet programvaror per kund

74%

15%

6%
4% 1%

En Två Tre Fyra Fem

Källa: Exsitec, EPB

Försäljning av en ytterligare programvara till en kund bedöms av oss ge ytterligare intäkter till Exsitec i nivå med eller
något under snittomsättningen per beGntlig kund. Detta varierar dock betydligt beroende på bl.a. kundens storlek
och typ av programvara. Eftersom programvaruleverantörerna styr prissättningen på programvaran är Exsitec i
viss mening pristagare avseende denna, men kan däremot tydligare styra prissättningen av de konsulttjänster som
utgör en del av den totala leveransen till kund. Bolagets strategi i detta avseende är inte att försöka maximera
konsultintäkterna vid varje givet tillfälle, utan snarare prissätta integrationstjänsterna på ett attraktivt sätt så
att kunden köper den aktuella programvaran och därigenom skapar en återkommande intäktsström till Exsitec.
Därigenom blir konsulttjänsterna inget som isolerat kommer driva upp omsättningen per kund, även om man har
rätt att indexera priserna och därmed kunna uppleva en stabil ökning över tid.

Förvärv av bolag är förutom ett bra sätt att öka kundbasen och addera nya programvaror till portföljen även ett
mycket bra verktyg för att understödja den organiska tillväxten genom korsförsäljning: köper Exsitec t.ex. ett bolag
vars kunder bara köper beslutsstödsystem av bolaget så Gnns det en stor möjlighet att över tid sälja t.ex. CRM-
system till dessa.
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Programvaruleverantörernas prissättning

Historiskt har programvaruleverantörer tagit betalt genom en hög engångslicens vid försäljning och en mindre
löpande årlig kostnad därefter. Återförsäljarna (e.g. Exsitec) Gck under denna modell bra betalt i förhållande till
engångslicensen (så mycket som 50% av denna enligt vår uppfattning) men å andra sidan ingenting därefter. Genom
övergången till molnbaserad programvara har allt Her programvaruleverantörer bytt till en prenumerationsmodell,
som betyder att kostnaden för kunden sprids ut över längre tid. Ersättningen till återförsäljarna är typiskt sett lägre
under prenumerationsmodellen (20–40% i vår bedömning), men intäkterna till återförsäljarna över tid bedöms enligt
oss kunna bli högre än under den gamla licensmodellen.

Utöver att slippa hantera en stor egen försäljningsstyrka internt så Gnns det ytterligare två tydliga drivkrafter för
programvaruleverantörerna att betala Exsitec för distributionen: det ena är att churn potentiellt kan minska genom
de nätverkse�ekter Exsitec kan skapa och som beskrivs närmare ovan, och det andra är att Exsitec tar hand om
första linjens support, vilket programvaruleverantören annars hade behövt göra.

Exsitec kan dock inte styra hur programvaruleverantörerna väljer att ta betalt för sin mjukvara. Vissa tar t.ex. betalt
per användare och vissa per transaktion, så även om det för bolaget och dess kunder hade varit bättre med en
viss modell framför en annan så kan man inte välja utan måste anpassa sig efter programvaruleverantören. Bolaget
är också beroende av det pris som programvaruleverantörerna betalar till sina återförsäljare, vilket kan öka såväl
som minska. Enligt bolaget kretsar diskussionerna med programvaruleverantörerna inte så mycket kring marginaler
utan mer kring tillväxt, men detta kan potentiellt ändra sig om marknadsklimatet förändras och tillväxtutsikterna
försämras generellt. Programvaruleverantörerna arbetar typiskt sett alltid med årliga prisökningar åtminstone i linje
med inHationen, vilket betyder att Exsitec därigenom har god visibilitet i hur de återkommande intäkterna kommer
utvecklas åtminstone för det närmsta året.

Studerar man Vismas kostnader för distribution i förhållande till intäkter så har de legat relativt stabilt omkring
15% i snitt senaste tio åren, så även om det kan skilja sig väsentligt mellan enskilda programvaror beroende på var
i livscykeln de beGnner sig, så Gnns det i våra ögon inget som tyder på att återförsäljarmarginalerna överlag varken
är på väg ner eller upp.

Visma: försäljnings- och distributionskostnader i procent av intäkter

Källa: Visma, EPB
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Rekrytering

Eftersom Exsitecs verksamhet är personalintensiv och 2/3 av intäkterna kommer från konsulttjänster så krävs det
att bolaget lyckas rekrytera och behålla personal för att upprättahålla tillväxten. Historiskt har Exsitec varit väldigt
duktiga på att knyta till sig nya talanger genom sitt traineeprogram som lanserades 2013 och sedan dess vuxit
betydligt. Bolaget räknar med att ungefär 90% av de som rekryteras genom programmet blir fast anställda, och att
det tar omkring sex månader för en trainee att börja generera intäkter.

Medelantalet anställda har ökat från 68 under 2014/15 (bolaget hade då brutet räkenskapsår) till 173 under 2019,
varav knappt 50 tillkommit genom förvärv i vår uppskattning, vilket alltså implicit betyder att man nettorekryterat
knappt 60 personer under de senaste fem åren. Ackumulerat antal rekryterade till traineeprogrammet under
samma period är drygt 100 personer, vilket innebär att bolaget med god marginal har kunnat tillgodose sitt
rekryteringsbehov via traineeprogrammet. Kan man fortsätta på detta vis framöver kommer det underlätta såväl
tillväxt som kostnadskontroll.

Traineeprogrammet: totalt antal deltagare 2015–19
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Förändring i medelantal anställda sedan 2014/15
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Kostnader per anställd

Om rekrytering är nyckeln till att säkerställa tillväxt så är god kostnadskontroll centralt för att upprätthålla en hög
marginal, och den viktigaste enskilda faktorn för Exsitec är personalkostnader som utgör ~50% av kostnadsbasen.
Resterande delar är direkta kostnader för underkonsulter, licenser m.m. som står för knappt 25% samt övriga externa
kostnader som står för drygt 10%. Exsitec har i våra ögon hittat en mycket bra modell med sitt traineeprogram, som
säkerställer ett kontinuerligt tillHöde av unga talanger som förhoppningsvis vill stanna i bolaget och utvecklas, vilket
betyder minskat beroende av externa rekryteringar som tenderar att resultera i löneinHation.

Exsitecs personalkostnader per anställd har ökat med i genomsnitt ~2% över de senaste fem åren, vilket ungefär
motsvarar inHationstakten under samma period. Kan man fortsätta att hålla kostnadsökningarna på denna nivå
bedömer vi att det Gnns goda förutsättningar att åtminstone upprätthålla marginalerna.

Förvärv

Förvärv är en integrerad del av bolagets tillväxtstrategi, som ämnar kombinera god och uthållig organisk tillväxt med
selektiva förvärv. Under de senaste fem åren har Exsitec genomfört fem förvärv, vilka Gnansiellt har bidragit med
ungefär 1/3 av den totala tillväxten, och strategiskt bidragit till att öka närvaron på vissa marknader samt breddat
erbjudandet avseende programvaror och kompetens. Bolaget utvärderar kontinuerligt ett Hertal förvärvsmöjligheter
och framgent gör vi bedömningen att Exsitec kommer koncentrera sig på liknande typer av förvärv, som antingen
ger bolaget ökad skala inom ett nytt produkterbjudande eller utökar kundbasen.
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Enligt bolaget har man kapacitet att genomföra 1–2 förvärv per år med en aggregerad omsättning på 10–30% av
koncernen, vilket implicit betyder omkring 30–90 mkr i omsättning per år jämfört med de ~20 mkr som man adderat
genom förvärv historiskt. GeograGskt prioriterar man Sverige, men hade man kunnat göra ett liknande förvärv i
Norge som iAdvice-a�ären i Danmark så tror vi att man gärna hade gjort det för att få fotfäste där. Förvärv kan
därigenom bli en viktig värdedrivare för Exsitec framöver.
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Finansiella mål och historiskt utfall

I samband med noteringen på Nasdaq First North i september 2020 formulerade bolaget följande Gnansiella mål:

• 15% tillväxt per år, genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt

• Genomsnittlig EBITA-marginal på minst 15%

• Utdelning om 40% av det operativa kassaHödet

Tillväxt

Sedan 2015 har Exsitec levererat på målet avseende omsättningstillväxt för alla år utom ett. Omsättningen har i snitt
ökat med 24% per år, varav ungefär 2/3 har varit organisk tillväxt och resten från förvärv. Vi bedömer att det inte
är omöjligt för bolaget att nå 15% organisk tillväxt framöver, men detta kommer bli mer utmanande i takt med att
bolaget växer, och vi tror därför att man bör räkna med ett visst mått av förvärv för att ta bolaget till 15% tillväxt
och över.

Omsättningstillväxt: utfall vs mål
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EBITA-marginal

Sedan 2015 har Exsitec uppvisat en EBITA-marginal på i snitt 17%, vilket alltså är högre än det Gnansiella målet på
15%. Även om marginalen har sjunkit de senaste åren så tror vi därför att det Gnns goda förutsättningar att man kan
upprätthålla 15% över tid, vilket understöds av att man under januari–september 2020 redovisade 16%.
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EBITA-marginal: utfall vs mål

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2015 2016 2017 2018 2019 9M 2020

EBITA-marginal per år Mål

Källa: Bolaget, EPB

Utdelning

Eftersom bolaget innan noteringen varit privatägt och inte haft någon externt kommunicerad utdelningspolicy så
går det ej att göra någon relevant avstämning av rådande utdelningspolicy mot historiken. Vi konstaterar dock att
Exsitec bör kunna dela ut mer än 40% av det operativa kassaHödet om man inte genomför förvärv, givet att man
efter noteringen har nettokassa och verksamheten är mycket kassaHödesgenererande.

Säsongsvariationer

Exsitec förväntas uppvisa säsongsmässiga variationer i intjäning på ett sätt som speglar hur det ser ut i IT-
konsultsektorn överlag, med ungefär lika starka Q1 och Q2, ett svagare Q3 och avslutningsvis Q4 som årets starkaste
kvartal. Programvaruintäkterna betyder en viss utjämning av variationerna, då dessa intäktsförs vid fakturering,
vilket sker antingen per månad, kvartal eller år.

Benchmarking

För att tydligare kunna sätta Exsitec i en kontext och visa på de skillnader och likheter som Gnns med de svenska
noterade IT-konsulterna så har vi jämfört bolaget med dessa på en rad parametrar. Vi har utgått från Exsitecs
redovisade koncernsi�ror för 2019 (som inkluderar positiv fusionse�ekt av förvärv under året) och resultatet syns
i gra�orm nedan, av vilket man i korthet kan konstatera följande:

• Exsitec har en omsättning per anställd som är högre än snittet (1 515 tkr vs snittet ex. Exsitec på 1 430
tkr), vilket vi antar beror på den högre andelen programvaruförsäljning vs övriga

• Exsitec har rörelsekostnader i nivå med snittet, med lägre personalkostnader (761 tkr vs snittet ex.
Exsitec på 910 tkr) men högre övriga rörelsekostnader (541 tkr vs snittet ex. Exsitec på 391 tkr). Vi tror att
personalkostnaderna förklaras av att Exsitecs personal har en lägre medelålder jämfört med branschen, och
att de högre övriga kostnaderna hänger ihop med att man köper in vissa programvaror och vidarefakturerar
kostnaderna för dessa till kund, vilket skapar kostnader som ett renodlat konsultbolag inte har

• Kombinationen av högre omsättning per anställd och kostnader som snittet betyder att Exsitec redovisar
högst EBITA per anställd i jämförelsegruppen (213 tkr vs snittet ex. Exsitec på 129 tkr)
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• Högst EBITA per anställd men relativt sett lägre omsättning per anställd innebär också högst EBITA-
marginal (14% vs snittet ex. Exsitec på 9%)

Omsättning per anställd 2019 (tkr)
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EBITA-marginal 2019
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Estimat

Prognosmodellen bygger på estimat om tillväxt och lönsamhet grundade i vår analys av marknaden samt de
Gnansiella mål bolaget kommunicerat. Vi gör därutöver ett antal egna antaganden om bl.a. investeringar och förvärv.
Prognosperioden sträcker sig t.o.m. 2024. 2019 års omsättning och EBITA är justerad för omsättning och resultat
som uppstått före förvärvet i det under 2019 införlivade Ark Systems.

Omsättning

Vi tror att Exsitec kan visa en organisk tillväxt på i genomsnitt 13% under 2021–2024, vilket alltså är lägre än bolagets
Gnansiella mål på 15%. Skillnaden tror vi dock kommer utgöras av förvärv, men eftersom dessa är osäkra avseende
tidpunkt och storlek så väljer vi att inte räkna med sådana explicit. För illustration så krävs det endast att man
förvärvar ~35 mkr i omsättning under hela prognosperioden för att uppnå 15% tillväxt i snitt, vilket alltså motsvarar
ett förvärv vartannat år med en omsättning på 17,5 mkr. Bolagets förvärvskapacitet är högre än så, varför vi tror att
tillväxten kan komma att överstiga 15% per år inräknat förvärv.

Den organiska tillväxten underbyggs dels av den underliggande marknadstillväxten för programvaror av den typ
Exsitec arbetar med, dels av det pågående skiftet till molnbaserade lösningar som kan addera ytterligare tillväxt
ovanpå denna, samt av det faktum att små och medelstora företag inte kommit lika långt i digitaliseringen som större
och därmed kan antas behöva accelerera sina digitala investeringar i vår bedömning. Sammantaget torde dessa krafter
betyda en tillväxt på omkring 10%, men vi tror att Existec kan växa snabbare än så genom att ta marknadsandelar i
kraft av sitt erbjudande som adderar signiGkanta värden för såväl kunder som leverantörer.

Modellmässigt så bygger vi våra intäktsestimat på Exsitecs förväntade nettointag av nya kunder i kombination med
en prognostiserad ökning i omsättning per kund. Den sistnämnda bygger i sin tur på antalet programvaror per kund
och prisförändringen avseende programvaror och konsulttjänster. I detalj tror vi på följande:

• Antal nya kunder netto per år 2021–2024: gradvis ökande från 70 till 85

• Antal programvaror i snitt per kund (2024 vs 2019): Ökning från 1,4 till 1,7

• Prisökning per år för återkommande intäkter (programvaror + support) 2021–2024: 4%

• Prisökning per år för konsulttjänster 2021–2024: 1%

Skillnaden i antagen prisökning för återkommande intäkter jämfört med konsulttjänster underbygger vi med
bedömningen att programvaruleverantörer har hög pricing power och därmed möjlighet och benägenhet att
successivt höja priserna, vilket kommer Exsitec tillgodo, men också att bolaget i vår uppfattning hellre prissätter
konsulttjänster i samband med en implementering på ett attraktivt sätt för att därigenom komma åt den
återkommande intäktsströmmen som leveransen innebär.

Sammantaget betyder ovanstående att Exsitec år 2024 förväntas ha 1 160 kunder (vs 750 år 2019) som i snitt köper
för 415 tkr (vs 323 tkr år 2019).
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För 2020 prognostiserar vi 22% tillväxt och 16% EBITA-marginal, vilket implicit betyder att Q4 2020 förväntas
utvecklas ungefär på samma sätt som Q3.

Intäktsmixen tror vi kommer fortsätta visa en gradvis ökning för de återkommande intäkterna, från 27% år 2019
till >30% år 2024, underbyggt av å ena sidan den skillnad i prisökning mellan konsulttjänster och återkommande
intäkter som vi beskrev ovan, men å andra sidan också det faktum att antalet programvaror som säljs på licens blir
allt färre, vilket minskar engångsintäkterna och ökar prenumerationsintäkterna.

Intäkter 2019–2024e (mkr)
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Marginaler och kostnader

Kostnadsmässigt prognostiserar vi att personalkostnaderna i förhållande till omsättningen fortsätter ligga på en nivå
som motsvarar dagens (dvs ~50%), medan de direkta kostnaderna för underkonsulter, licenser och liknande väntas
minska något som andel av omsättningen (från ~21% till ~20% per 2024) och detsamma gäller också övriga externa
kostnader (från ~12% till ~10% per 2024).

Vi antar därmed att konsultintensiteten i bolagets leveranser kommer vara ungefär konstant, även om vi tror att
Exsitec skulle kunna hålla en något lägre personalökningstakt än de ~12% per år som vi antagit, med tanke på att en
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stor del av tillväxten förväntas komma från ökad försäljning till beGntliga kunder, vilket i våra ögon bör vara något
mindre personalintensivt än nyförsäljning. Dock tror vi att så länge Exsitec kan hålla en EBITA-marginal över målet
på 15% så kommer man investera i personal för att bygga en så bra upplevelse som möjligt för beGntliga och nya
kunder, och därigenom förstärka kundlojaliteten.

Det som underbygger vår tro på att direkta och övriga externa kostnader kan sjunka som andel av omsättningen är
skalbarheten i bolagets a�ärsmodell, där man har en plattformskostnad per programvara för att erbjuda integration
och support av denna, men marginalkostnaden för att sälja ytterligare en programvara till en beGntlig kund är relativt
begränsad. Givet vår prognos om att antalet programvaror per kund ska öka från 1,4 till 1,7 under prognosperioden
så bör kostnadsrelationerna alltså komma ner och marginalerna öka.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar antar vi kommer ligga på omkring ~2 mkr per år, reHekterande
låga löpande investeringsbehov. Utifrån ovanstående antaganden räknar vi med en EBITA-marginal som gradvis ökar
från 16% till 17% under prognosperioden, d.v.s. över bolagets Gnansiella mål. Vi tror på snäppet lägre marginal 2021
jämfört med 2020, givet att innevarande år präglats av begränsat resande och färre evenemang m.m. som normalt
driver kostnader, och att 2021 blir mer normalt i detta avseende.

Kostnader i förhållande till omsättning 2019–2024e
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Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB
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Under EBITA så ser vi framför oss att avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar (framförallt goodwill
från då man skapade rådande holdingbolagsstruktur under 2018) kommer vara höga t.o.m. 2022 för att därefter
gå mot noll då goodwillen är helt avskriven. Goodwillavskrivningarna uppgick under 2019 till 35 mkr jämfört med
redovisat EBITA på 37 mkr och tynger således resultaträkningen väsentligt, vilket alltså kan förväntas fortsätta t.o.m.
2022. EBIT kommer därför konvergera med EBITA först fr.o.m. 2023, under förutsättning att inga ytterligare förvärv
genomförs.

Nettoresultatet förväntas uppvisa en liknande utveckling, med en redovisad vinst som är mycket låg t.o.m. 2022,
men när goodwillen är avskriven kommer redovisad vinst att närma sig den justerade vinsten. Finansnettot förväntas
ge ett marginellt positivt nettobidrag.

För 2021–2024 räknar vi med en EPS-tillväxt på i snitt 13%, vilket är i linje med tillväxten i omsättning. Anledningen
till att EPS inte ökar snabbare än omsättningen trots förväntad marginalexpansion är att EPS-tillväxten för 2021
beräknas till endast 5% pga högre genomsnittligt antal aktier jämfört med 2020. Efter 2021 räknar vi inte med någon
förändring i antalet aktier och därmed med högre EPS-tillväxt än omsättningstillväxt.
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Kassa5öde

Exsitecs verksamhet är mycket kassaHödesgenererande och man har små investeringsbehov, innebärande att det
mesta av nettoresultatet blir tillgängligt för aktieägarna i form av fritt kassaHöde. För prognosperioden räknar vi
med relativ rörelsekapitalbindning som 2019 (~6% netto av omsättningen) och ~2 mkr i investeringar per år, där det
sistnämnda motsvarar ~0,5% av omsättningen och är i linje med historiken.

Bolaget förväntas därigenom generera ett ackumulerat fritt kassaHöde på knappt 240 mkr under 2020–2024, och
fritt kassaHöde per aktie beräknas öka med 12% per år under samma period.

EBITA och löpande kassa5öde 2019–2024e (mkr)
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Balansräkning

Exsitec har efter nyemissionen som genomfördes i samband med noteringen i september en mycket stark Gnansiell
ställning, med nettokassa på 47 mkr per Q3. Eftersom vi inte räknar med några förvärv eller andra större investeringar
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under prognosperioden så kommer bolagets goda kassaHödesgenerering innebära att nettokassan kan förväntas öka
ytterligare, för att 2024 uppgå till 176 mkr. Vi har då räknat med att man delar ut i linje med policy om 40% av
operativt kassaHöde.

Avkastningen på eget kapital (beräknat på justerat nettoresultat utan goodwillavskrivningar) beräknas bli 33% i snitt
under prognosperioden, reHekterande bolagets höga marginaler och kapitallätta a�ärsmodell.
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Känslighetsanalys

Exsitecs intjäning är känslig för antaganden om tillväxt och marginaler, även om intjäningen i våra ögon bedöms
som relativt robust givet den breda kundbasen, de långa kundrelationerna och de återkommande intäkterna. Denna
dynamik illustreras av att även om vi antar en årlig tillväxt på 11% mellan 2019 och 2022 (vs förväntade 16%) och
en EBITA-marginal år 2022 på 14% (vs förväntade 16%) så kommer EBITA vara 23% lägre än vår prognos men ändå
uppgå till 47 mkr, vilket är 38% högre än 2019.

Känslighetsanalys tillväxt 2019–2022e (mkr)
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Värdering

För att värdera Exsitec använder vi oss av en kassaHödesvärdering tillsammans med en relativvärdering. Avseende
relativvärderingen tar vi primärt avstamp i hur noterade IT-konsulter värderas, men gör också en avstämning mot
hur noterade mjukvarubolag värderas.

Kassa5ödesvärdering

KassaHödesvärderingen baseras på tre perioder: en explicit prognosperiod som omfattas av våra estimat t.o.m. 2024,
därefter en period av något lägre tillväxt 2025–2028 och avslutningsvis en långsiktigt stabiliserad nivå 2029.

För 2025–2028 räknar vi med att Exsitec kommer kunna växa med 6–10% per år i kraft av de långa underliggande
marknadstrender som vi identiGerat, och vi räknar därtill med att man kan upprätta en EBITA-marginal om 17% i
linje med vad man förväntas levererera 2024. Den långsiktigt stabiliserade nivån antar vi betyder en tillväxt på 4%
och en EBITA-marginal på 17%.

Avkastningskravet för eget kapital har vi satt till 11,5%, vilket är i linje med den långsiktiga avkastningen för
aktiemarknaden (representerad av S&P500). Vi har modellerat framtida kassaHöden efter minoritetens andel av dessa,
varför nettoskulden inte inkluderar minoritetsintresse.

Kassa5ödesvärdering (mkr)

text

Antaganden 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Omsättningstillväxt 13% 13% 13% 13% 13% 10% 10% 8% 6% 4%

Rörelsemarginal (justerad) 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

Skattesats 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

Netto rörelsekapital i % av omsättning 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Investeringar i % av omsättning 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Avskrivningar i % av omsättning 13% 12% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kassaflöde 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Omsättning 296 334 378 427 482 530 583 629 667 694

Rörelseresultat 10 16 25 65 82 90 99 107 113 118

NOPLAT 8 13 20 52 65 72 79 85 90 94

Avskrivningar 39 39 39 8 2 2 2 3 3 3

Förändring i rörelsekapital (2) (3) (3) (3) (4) (1) (3) (3) (2) (2)

Investeringar (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3)

Övrigt - (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)

Kassaflöde till bolaget 43 46 52 52 59 67 72 79 84 88

Andel eget kapital 96% NPV av prognostiserade kassaflöden 346

Andel lån 4% NPV av horisontvärde 470

Ränta lån 3,1% Enterprise value 816

Riskfri ränta 2,0% Nettoskuld (47)

Marknadens riskpremie 6,5% Minoritetsintresse -

Bolagsspecifik riskpremie 3,0% Värde av eget kapital 863

Skattesats 21% Utestående aktier (miljoner) 12

Kostnad lån (netto) 2,5% Värde per aktie (SEK) 74

Kostnad eget kapital 11,5%

WACC 11,1%

Evig tillväxt 4,0%

Källa: EPB

KassaHödesvärderingen indikerar ett motiverat värde per aktie på 74 kr. Implicit EV/EBIT-exitmultipel för 2022e
motsvarar 16x.

Kan Exsitec växa med 15% organiskt under 2021–2024 så blir värdet per aktie istället 78 kr, men om tillväxten och
EBITA-marginalen stannar på 10% respektive 13% fr.o.m. 2021 (allt annat lika) så är värdet per aktie istället 53 kr,
vilket är något under dagens kurs.
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Relativvärdering

Exsitec ska i våra ögon jämföras med två grupper av företag: dels renodlade IT-konsulter och dels specialiserade
programvaruleverantörer, detta eftersom bolagets intäkter till övervägande del kommer från konsulttjänster men
a�ärsmodellen är mer lik programvarubolagens. Vi har för vår relativvärdering valt att fokusera på bolag i Sverige,
då detta är Exsitecs huvudmarknad, och valt ut två grupper av bolag.

IT-konsultgruppen består av Avensia, C.A.G Group och Knowit. Gruppen har överlag lägre tillväxt och lägre
marginal än Exsitec, samtidigt som de vinstbaserade värderingsmultiplarna ligger något över Exsitecs multiplar.
Direktavkastningen för gruppen är något högre, och så även nettoskuldsättningsgraden.

Jämförbara bolag: IT-konsulter

Börsvärde

Bolag mkr 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Avensia 588 8% 22% 18% 6% 9% 10% -28% 105% 22% -0,6x -0,6x -0,7x

C.A.G Group 418 9% 5% 4% 9% 8% 8% 4% 17% 5% -0,9x -1,1x -1,3x

Knowit 4 929 1% 17% 6% 9% 9% 10% 7% 15% 5% -0,2x -0,6x -0,9x

Medel 1 979 6% 14% 9% 8% 9% 9% -5% 46% 11% -0,6x -0,8x -1,0x

Median 588 8% 17% 6% 9% 9% 10% 4% 17% 5% -0,6x -0,6x -0,9x

Exsitec (EPB est) 685 22% 13% 13% 16% 16% 16% 23% 5% 16% -1,0x -1,3x -1,6x

Börsvärde

Bolag mkr 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Avensia 588 1,7x 1,4x 1,2x 29,6x 15,2x 12,5x 43,2x 21,1x 17,2x 1,9% 2,5% 3,1%

C.A.G Group 418 0,7x 0,6x 0,6x 7,9x 7,3x 6,7x 14,3x 12,3x 11,7x 4,9% 5,0% 5,2%

Knowit 4 929 1,4x 1,2x 1,1x 15,3x 12,8x 11,7x 19,6x 17,0x 16,1x 2,0% 2,4% 2,6%

Medel 1 979 1,3x 1,1x 1,0x 17,6x 11,8x 10,3x 25,7x 16,8x 15,0x 2,9% 3,3% 3,7%

Median 588 1,4x 1,2x 1,1x 15,3x 12,8x 11,7x 19,6x 17,0x 16,1x 2,0% 2,5% 3,1%

Exsitec (EPB est) 685 2,1x 1,8x 1,5x 13,4x 11,5x 9,5x 17,5x 16,7x 14,4x 2,3% 2,4% 2,8%

EV/Sales EV/EBIT P/E

Nettoskuld / EBITDAFörsäljningstillväxt

Direktavkastning

EPS-tillväxtEBIT-marginal

Källa: FactSet, EPB

Skulle Exsitec värderas till samma EV/EBIT respektive P/E som gruppen i genomsnitt för 2022e betyder detta ett
värde på 58–61 kr per aktie. Givet Exsitecs högre lönsamhet och bättre tillväxt argumenterar vi dock för att bolaget
ska värderas till en premie mot IT-konsultgruppen, delvis uppvägt av att Exsitec är mindre än gruppen överlag och
ännu inte har en bevisad historik som noterat bolag likt de övriga. Med en skönsmässig premie på 20% får vi istället
ett värde per aktie på 69–73 kr.

Programvarugruppen utgörs av fyra bolag: Formpipe, Lime, Upsales och Vitec. Gruppen har högre marginaler än
Exsitec och förväntas visa högre EPS-tillväxt kommande år, samtidigt som bolagen i genomsnitt är väsentligt större
än Exsitec. I kombination med att samtliga bolag levererar egen programvara och inte är återförsäljare gör detta
gruppen mindre lämplig för en direkt jämförelse, men däremot användbar som referenspunkt för hur marknaden
värderar dessa a�ärsmodeller som karaktäriseras av en hög grad återkommande intäkter och låga investeringsbehov.
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Jämförbara bolag: programvaruleverantörer

Börsvärde

Bolag mkr 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Formpipe 1 524 3% 9% 5% 13% 14% 15% 14% 19% 13% 0,1x -0,2x -0,4x

Lime 3 939 17% 17% 15% 23% 23% 25% 49% 16% 21% 0,3x -0,2x -0,6x

Upsales 697 10% 39% 24% 14% 17% 21% 151% 45% 68% -1,8x -1,8x -1,9x

Vitec 9 088 11% 9% 10% 16% 16% 17% 34% 15% 13% 1,1x 1,0x 0,8x

Medel 3 812 10% 19% 13% 17% 18% 20% 62% 24% 29% -0,1x -0,3x -0,5x

Median 2 731 10% 13% 12% 15% 17% 19% 42% 18% 17% 0,2x -0,2x -0,5x

Exsitec (EPB est) 685 22% 13% 13% 16% 16% 16% 23% 5% 16% -1,0x -1,3x -1,6x

Börsvärde

Bolag mkr 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Formpipe 1 524 3,7x 3,4x 3,2x 28,1x 23,9x 21,4x 37,7x 31,7x 28,1x 2,3% 2,1% 2,4%

Lime 3 939 11,8x 10,0x 8,7x 50,8x 43,1x 35,5x 57,0x 49,1x 40,5x 0,7% 0,8% 1,0%

Upsales 697 8,6x 6,2x 5,0x 60,9x 36,4x 23,4x 82,2x 56,6x 33,8x 0,0% 0,0% 0,0%

Vitec 9 088 7,8x 7,1x 6,5x 48,5x 43,7x 37,6x 47,9x 41,6x 36,7x 0,5% 0,6% 0,7%

Medel 3 812 8,0x 6,7x 5,9x 47,1x 36,8x 29,5x 56,2x 44,7x 34,8x 0,9% 0,9% 1,0%

Median 2 731 8,2x 6,6x 5,7x 49,6x 39,7x 29,5x 52,4x 45,4x 35,2x 0,6% 0,7% 0,8%

Exsitec (EPB est) 685 2,1x 1,8x 1,5x 13,4x 11,5x 9,5x 17,5x 16,7x 14,4x 2,3% 2,4% 2,8%

EV/Sales EV/EBIT P/E Direktavkastning

Försäljningstillväxt EBIT-marginal EPS-tillväxt Nettoskuld / EBITDA

Källa: FactSet, EPB

Programvarugruppens multiplar är väsentligt högre än de som Exsitec idag handlas på, vilket i våra ögon är ett tecken
på att marknaden betraktar bolaget som en IT-konsult. Exsitec utvecklar inte egen mjukvara och har heller inte som
ambition att bli ett programvaruföretag med allt vad det innebär, vilket också betyder att man heller inte ska handlas
till samma multiplar som de renodlade programvarubolagen. Skulle Exsitec ändå hypotetiskt värderas till samma
EV/EBIT respektive P/E som gruppen i genomsnitt för 2022e betyder detta ett värde på 145–161 kr per aktie.

Närmare verkligheten i vår bedömning är följande räkneexempel, som ger en känsla för hur stort värde marknaden
sätter (eller inte sätter) på Exsitecs återkommande intäkter: för 2020 räknar vi med återkommande intäkter för
bolaget på 81 mkr, och om vi skulle applicera programvarugruppens genomsnittliga EV/Sales-multipel för 2020e på
denna intäktsström så ger det ett värde per aktie på 59 kr – alltså utan att applicera något värde på de övriga 215 mkr
i intäkter som bolaget förväntas generera. Detta indikerar uppsida i multiplarna på sikt för Exsitec om marknaden
börjar betrakta bolaget mer som ett mjukvarubolag.

Slutsats

Basis kassaHödesvärderingen och med stöd i relativvärderingen av IT-konsultbolagen anser vi att ett motiverat värde
per aktie för Exsitec är 71–73 kr. Multiplarna för programvarubolagen indikerar att det Gnns ytterligare potentiell
uppsida på sikt.
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Risker

Nedan listas de främsta risker som vi ser skulle kunna påverka våra estimat i negativ riktning.

Beroende av ett fåtal programvarulevantörer

Ungefär 80% av Exsitecs programvaruförsäljning kommer idag från de fyra största leverantörerna, medan
uppskattningsvis 40–50% av omsättningen (inklusive konsulttjänster) är relaterad till Visma. Detta gör bolaget
beroende av att upprätthålla goda relationer med dessa leverantörer, och om någon av dessa skulle försämra villkoren
för sina återförsäljare så kan det få negativa konsekvenser för Exsitec.

Exsitec misslyckas med att hålla en attraktiv programvaruportfölj

Bolaget har valt att arbeta med ett antal programvaror som man anser vara de mest lämpliga inom varje enskilt
applikationsområde, men om programvaruleverantörerna misslyckas med att hålla sina produkter attraktiva kan det
påverka Exsitecs attraktivitet gentemot kund då bolagets totalerbjudande därmed riskerar att upplevas som sämre.
Exsitec kan parera detta genom att avsluta samarbetet med programvaruleverantören och ta in en alternativ produkt,
men att avsluta och starta upp nya samarbeten är tidskrävande och kan riskera leda till lägre tillväxt och högre
kostnader.

Bundling minskar attraktiviteten i Exsitecs erbjudande

En av hörnstenarna i Exsitecs erbjudande är att man bygger integration mellan olika specialiserade programvaror
och därmed får dem att fungera tillsammans, men om integrationen inte behöver genomföras så riskerar detta
att minska attraktiviteten i Exsitecs erbjudande. Detta skulle kunna ske genom att programvaruleverantörerna
framgångsrikt implementerar bundlingstrategier eller förser beGntliga programvaror med utökad funktionalitet.
Därigenom riskerar även priset för varje enskild programvara att pressas, vilket riskerar betyda lägre intäkter för
Exsitec.

Ändrad försäljningsmodell från programvaruleverantörerna

De programvaruleverantörer bolaget arbetar med idag använder sig av en partnermodell för att sälja inom Exsitecs
kundsegment, men skulle leverantörerna lägga om sin modell till att genomföra försäljning och implementation
in-house istället så kommer bolagets position att försämras. Att helt gå från en partnermodell till en modell med
programvaruutveckling, försäljning, implementation och support under samma tak låter sig dock inte göras i en
handvändning, vilket gör att bolaget bör kunna förbereda sig hyggligt på sådana eventuella förändringar.

Bolaget misslyckas att rekrytera

För att kunna upprätthålla tillväxt och lönsamhet i linje med de Gnansiella målen så krävs att Exsitec kan rekrytera
och behålla personal. Bolagets traineeprogram är en mycket viktig komponent i detta arbete, och skulle detta av
någon anledning minska i attraktivitet eller bolaget av andra anledningar drabbas av personalavhopp så kan tillväxt
och lönsamhet bli lidande.
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Ägarbild, styrelse och ledning

Ägarbild

Exsitecs huvudägare är private equity-bolaget Standout Capital, som kontrollerar 43% av aktierna i bolaget. Bland
övriga större ägare Gnns investmentbolagen Syntrans och Creades med 27% respektive 6% av aktierna, samt VD Johan
Kallblad genom bolag (11%). Övriga medlemmar av styrelse och ledning äger kollektivt 1,7% av bolaget.

Styrelse

Exsitecs styrelse består av fyra ledamöter, vilka presenteras nedan:

Peter Viberg, ordförande
Styrelseordförande sedan 2017.
Styrelseordförande i Attentec AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Syntrans AB. Styrelseledamot i
VitaVonni AB. Styrelsesuppleant i Shapeline AB.

Anders Englund
Styrelseledamot sedan 2017.
Styrelseledamot i IT & Telekomföretagen. Verkställande direktör i Attentec AB. Styrelseordförande i Attentec AS.

Klas Hillström
Styrelseledamot sedan 2017.
Styrelseledamot i Standout Capital I AB, Standout Capital Holding AB, VisBook AS, Neptune Software AS,
Hildingastigen AB och PapirHy AS. Styrelsesuppleant i Cecilia Hillström Gallery AB.

Åsa Holmström
Styrelseledamot sedan 2019.
Styrelseordförande i Healthy Breakfast Stockholm AB och E-Gogo E-Sports AB. Styrelseledamot i Meningsfull
Omsorg AB, Exalt AB, Exalt Network AB, The Incredible Journey AB, Meningsfull Invest & Consulting i Sverige AB,
TeleDataFiber Installation Vara AB, Poweroptic Network Sweden AB, Miho01 AB och Nerve Consulting AB.

Ledning

Exsitecs ledning består av sju personer, vilka presenteras nedan:

Johan Kallblad
VD sedan 2010.

Anna Gustafsson
Ekonomichef sedan 2010.

Emma Billenius
HR-chef sedan 2013.

Fredrik Lundell
Försäljningschef sedan 2017. Anställd 2010.

Jonas Boqvist
Leveranschef sedan 2019. Anställd 2016.

Magnus Sewerin
Försäljningschef cross-sell sedan 2018. Anställd 2012.

Adam Österlund
Leveransområdesansvarig sedan 2018. Anställd 2012.
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ESG-analys

ESG-pro<l

Exsitec arbetar aktivt med sitt ansvarstagande genom Corporate Social Responsibility, klimatkompensering,
hållbarhetstänk, integration i arbetslivet, jämställdhet och mångfald. Bolagets verksamhet har en betydande roll även
för andra företags interaktion och position i samhällsutvecklingen samt resurse�ektivisering genom ett väl utarbetat
IT-stöd i sitt kunderbjudande.

Environment

Exsitecs verksamhet skapar möjligheter för andra företags digitalisering och därmed även minskade fotavtryck på
miljön. Bolagets lösningar och verksamhetsapplikationer skapar ett kompletterande eller ersättande alternativ till
nuvarande upplägg, vilket i Hera fall kan bidra till mindre miljöpåverkan. Detta genom minskade transportkostnader,
reducerad materialåtgång samt förbättrade tillverkningsprocesser för såväl den egna verksamheten som för
omgivningen. Ett hållbarhetstänk resulterande i resurse�ektivisering samt strävan efter att anlägga sina kontor i
närhet av kommunal transport bidrar till mindre utsläpp.

Social

En socialt hållbar aspekt att förhålla sig till är jämställdhet. Exsitec väljer att presentera och vara transparenta
i sitt arbete med att förbättra jämställdhet och mångfald. För att bibehålla och fortsatt följa utvecklingen inom
verksamheten görs årliga medarbetarundersökningar vilka de därefter även följer upp. IT-branschen i sig är inte det
mest diversiGerade verksamhetsområdet, vilket Exsitec själva betonar. För att erbjuda nyexaminerade och studenter
möjligheten till traineeprogram respektive sommarjobb har Exsitec öppnat upp för unga inom branschen och bidrar
på så sätt även till samhället i stort.

Governance

Exsitec strävar mot att vara en ekonomiskt ansvarstagande verksamhet genom att vara transparenta och skapa rätt
förutsättningar för att uppfylla sina mål. Detta genom att vara en pålitlig arbetsgivare med tillräckliga resurser för
att kontinuerligt utveckla sina medarbetare. Transparens i kombination med a�ärsetik är ledord inom Exsitec för
långsiktig hållbarhet.
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Resultaträkning (mkr)

text

2015/16 2016/17 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Nettoomsättning 126 138 178 262 296 334 378 427 482

Övriga intäkter 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Kostnad sålda varor 0 0 0 -6 -8 -9 -10 -12 -13

Bruttovinst 126 138 178 257 288 326 369 416 470

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

Forskning- och utvecklingskostnader

Övriga rörelsekostnader och -intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 25 25 31 38 49 55 63 73 84

Avskrivningar -3 -3 -33 -36 -39 -39 -39 -8 -2

Nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBIT (justerad) 22 23 -2 2 10 16 25 65 82

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBIT 22 23 -2 2 10 16 25 65 82

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Finansiella kostnader 0 0 -2 -1 -1 0 0 0 0

Resultat före skatt 22 23 -4 1 10 16 25 66 83

Skatter -5 -6 -6 -8 -10 -11 -13 -15 -17

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 -1 -2 -2 -2

Nettoresultat (rapporterat) 17 17 -10 -7 0 4 11 49 64

Nettoresultat (justerat) 20 20 22 28 37 41 48 55 64

-343 -386-239 -271-101 -113 -147 -218 -305

Balansräkning (mkr)

test

2015/16 2016/17 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

TILLGÅNGAR

Goodwill 7 3 135 118 80 43 6 0 0

Övriga immateriella tillgängar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiella anläggningstillgängar 0 0 4 4 4 4 4 5 5

Räntebärande anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innehav i intresseföretag och andelar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 7 4 139 122 85 48 11 5 6

Varulager 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kundfordringar 17 18 34 46 53 60 68 77 87

Övriga omsättningstillgångar 11 17 15 23 25 28 32 36 40

Likvida medel 15 11 11 5 49 73 103 137 176

Summa omsättningstillgångar 43 46 61 74 128 162 203 249 303

SUMMA TILLGÅNGAR 50 50 200 196 212 209 214 255 309

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20 20 101 92 142 130 124 154 195

Minoritetsintressen 0 0 7 7 7 8 10 12 14

Summa eget kapital 20 20 108 99 149 138 134 166 209

Långfristiga finansiella skulder 0 0 38 26 0 0 0 0 0

Pensionsavsättningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uppskjutna skatteskulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 5 3 3 3 3 3

Summa långfristiga skulder 0 0 38 31 3 3 3 3 3

Kortfristiga finansiella skulder 0 0 13 13 0 0 0 0 0

Leverantörsskulder 7 5 14 17 20 23 26 29 33

Skatteskulder 4 7 2 4 4 4 4 4 4

Övriga kortfristiga skulder 18 18 25 33 37 41 47 53 60

Summa kortfristiga skulder 30 30 54 67 61 68 77 86 97

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 50 200 196 212 209 214 255 309
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Kassa5ödesanalys (mkr)

text

2015/16 2016/17 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Nettoresultat (rapporterat) 17 17 -10 -7 0 4 11 49 64

Icke kassaflödespåverkande poster 5 5 33 37 42 40 40 10 4

Förändringar i rörelsekapital -1 -9 -7 -9 -2 -3 -3 -3 -4

Kassaflöde från den operationella verksamheten 20 13 16 22 40 41 48 55 64

Investeringar -2 0 -11 -21 -2 -2 -2 -2 -2

Avyttringar 0 0 8 1 1 0 0 0 0

Fritt kassaflöde 18 13 13 2 39 40 46 53 61

Utdelningar -13 -17 0 0 0 -16 -16 -19 -22

Nyemission / återköp 0 0 3 0 47 0 0 0 0

Förvärv 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lånefinansiering och övriga justeringar 0 0 -12 -9 -41 0 0 0 0

Kassaflöde 6 -4 4 -6 44 24 30 34 39

Omräkningsdifferenser i likvida medel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoskuld -15 -11 40 34 -49 -73 -103 -137 -176

Tillväxt och marginaler

Text

2015/16 2016/17 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Omsättningstillväxt 34% 9% 29% 47% 13% 13% 13% 13% 13%

EBIT-tillväxt (adj) 61% 1% 18% 23% 29% 12% 16% 16% 15%

EPS-tillväxt, justerad n/a n/a n/a n/a n/a 5% 16% 16% 16%

Bruttomarginal n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

EBITDA-marginal (adj) 20,1% 18,4% 17,3% 14,5% 16,6% 16,4% 16,7% 17,1% 17,5%

EBIT-marginal (adj) 19,8% 18,3% 16,8% 14,1% 16,0% 15,9% 16,3% 16,7% 17,1%

Skattesats 22% 22% 21% 23% 21% 21% 21% 21% 21%

Kapitale�ektivitet

Text

2015/16 2016/17 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

ROE, justerad 109% 100% 35% 27% 30% 29% 35% 37% 34%

ROCE, justerad 475% 401% 38% 26% 40% 63% 122% 218% 245%

ROIC 99% 100% 15% 21% 25% 30% 36% 34% 31%

Investeringar, mkr 2 0 11 21 2 2 2 2 2

Investeringar / omsättning 2% 0% 6% 8% 1% 1% 1% 1% 1%

Försäljning- och administrationskostnader / omsättning n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Varulager / omsättning n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Kundfordringar / omsättning 13% 13% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Leverantörsskulder / omsättning 6% 4% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Rörelsekapital / omsättning -2% 3% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Kapitalomsättningshastighet 2,9x 2,8x 1,4x 1,3x 1,4x 1,6x 1,8x 1,8x 1,7x

Finansiell ställning (mkr)

Text

2015/16 2016/17 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Nettoskuld -15 -11 40 34 -49 -73 -103 -137 -176

Soliditet 40% 40% 54% 50% 70% 66% 63% 65% 68%

Nettoskuldsättningsgrad -78% -58% 37% 35% -33% -53% -77% -82% -84%

Nettoskuld / EBITDA (adj) -0,6x -0,4x 1,3x 0,9x -1,0x -1,3x -1,6x -1,9x -2,1x

Nyckeltal per aktie (kr)
text

2015/16 2016/17 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

EPS, rapporterad n/a n/a n/a n/a -0,04 0,34 0,91 4,18 5,44

EPS, justerad n/a n/a n/a n/a 3,34 3,50 4,07 4,71 5,44

FCF per aktie n/a n/a n/a n/a 3,33 3,38 3,92 4,54 5,25

Utdelning per aktie n/a n/a n/a n/a 1,35 1,40 1,65 1,90 2,20

Eget kapital per aktie n/a n/a n/a n/a 12,1 11,1 10,6 13,1 16,7

Antal aktier efter utspädning vid årets slut (miljoner) n/a n/a n/a n/a 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
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Värderingsmultiplar
re re re re re re re re re re

2015/16 2016/17 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

P/E, justerat n/a n/a n/a n/a 17,5x 16,7x 14,4x 12,4x 10,7x

P/EK n/a n/a n/a n/a 4,8x 5,3x 5,5x 4,4x 3,5x

P/FCF n/a n/a n/a n/a 17,5x 17,3x 14,9x 12,9x 11,1x

Direktavkastning n/a n/a n/a n/a 2,3% 2,4% 2,8% 3,2% 3,8%

Utdelningsandel, justerad n/a n/a n/a n/a 40% 40% 41% 40% 40%

EV/Sales n/a n/a n/a n/a 2,1x 1,8x 1,5x 1,3x 1,1x

EV/EBITDA (adj) n/a n/a n/a n/a 12,9x 11,2x 9,2x 7,5x 6,0x

EV/EBIT (adj) n/a n/a n/a n/a 13,4x 11,5x 9,5x 7,7x 6,2x

Aktiekurs, årets slut n/a n/a n/a n/a 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

EV, årets slut n/a n/a n/a n/a 635 612 582 548 509

Kvartalsdata (mkr)

Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20

Nettoomsättning n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 58

Övriga intäkter n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0

Kostnad sålda varor n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -3

Bruttovinst n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 56

Försäljningskostnader n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Administrationskostnader n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Forskning- och utvecklingskostnader n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Övriga kostnader n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0

EBITDA n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8

Avskrivningar n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -10

Goodwillnedskrivningar n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0

EBIT n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2

Jämförelsestörande poster n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0

EBIT (justerad) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2

Finansiella intäkter n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0

Finansiella kostnader n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0

Resultat före skatt n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2

Skatter n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2

Minoritetsintressen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0

Nettoresultat (rapporterat) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -4

Nettoresultat (justerat) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6

Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20

Omsättningstillväxt n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15%

EBIT-tillväxt (justerad) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Bruttomarginal n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

EBITDA-marginal (justerad) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14%

EBIT-marginal (justerad) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -3%

Skattesats (justerad) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 22%

-47

Not: Finansiell data för 2019 baseras på Exsitecs reviderade koncernredovisning, inklusive fusionse�ekt vid förvärv
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veriGerade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i Gnansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera Gnansiella instrument såsom till exempel kassaHödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassiGceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiGceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaHöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaHöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassiGceringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en IntressekonHiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonHikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonHikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett Gnansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas a�ärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade Gnansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se
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