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Mentice
Walking in Mentice

Hög strukturell tillväxt

Mentice utvecklar system för medicinsk simulering inom endovaskulära ingrepp. Denna typ av ingrepp
är på frammarsch då de förkortar vårdtid och rehab efter behandling kopplad till några av de vanligaste
folksjukdomarna i västvärlden. Genom simulering kan kvalitén i vården öka samtidigt som det utgör ett stöd
för utveckling av nya typer av ingrepp.

Breddar den adresserbara marknaden

Bolaget be"nner sig i en process att bredda sin adresserbara marknad genom bl.a. partnerskap med Siemens
Healthineers och Philips Healthcare . Dessa partnerskap innebär att Mentice får en licensintäkt per sålt cath
lab med tillhörande simulering. Dessa två har tillsamans en marknadsandel om 50% och det krävs att 10-20%
av deras system säljs med Mentice simuleringsplattform för att våra estimat ska nås.

Stark kursresa att vänta

Vi ser ett motiverat värde på Mentice om 110-115 kr. Vi bedömer det som sannolikt att bolaget kommer
kunna nå sina "nansiella mål på sikt givet den tydliga strategin för att bredda sin adresserbara marknad.
Detta kan ske redan nästa år om Covid-19 situationen inte förvärras. Vi ser en låg risk i aktien.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20e -0.39 -0.39 0.0%

EPS, just 21e -0.33 -0.33 0.0%

EPS, just 22e 1.34 1.34 0.0%

Kommande händelser
 
Q3'20 rapport 12/11/2020

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 24.1m

Market cap 1,956

Nettoskuld (49)

EV 1,907

Free Float 31.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 50.0(k)

Reuters/Bloomberg MNTC:SS

 
Prognos (SEK)

 
19 20e 21e 22e

 
Sales,m 153 165 200 303

Sales Growth (4.9)% 8.1% 21.4% 51.4%

EBITDA, m (12.9) (2.4) 7.8 59

EBIT, m (24.5) (15.7) (10.2) 40.8

EPS, adj (1.05) (0.39) (0.33) 1.34

EPS Growth -% -% -% (501.5)%

Equity/Share 7.7 7.7 8.1 10.5

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal NA% NA% (5.1)% 13.4%

ROE (%) (16.4)% (8.2)% (7.5)% 23.1%

ROCE (17.1)% (11.5)% (7.5)% 25.0%

EV/Sales 12.49x 11.55x 9.52x 6.29x

EV/EBITDA (147.6)x (786.7)x 243.2x 32.4x

EV/EBIT (77.9)x (121.6)x (187.6)x 46.7x

P/E, adj (77.1)x (206.7)x (242.5)x 60.4x

P/Equity 10.5x 10.5x 10.0x 7.7x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (1.7)% 1.3% 1.0% 2.3%

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 110.00 - 115.00
  
Current price SEK81.00

Risknivå Low

Kursutveckling 12 mån
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Sammanfattning
Walking in Mentice

Investment Case

Mentice rider på två starka makrotrender. Den första är ökade krav på validering och den andra ett skifte i
kirurgin från öppen kirurgi till endovaskulära ingrepp. Båda dessa trender innebär en ökad patientnytta vid
behandling av några av de vanligaste livsstilsjukdomarna och dödsorsakerna i västvärlden. Bolaget kan även
genom sin unika förmåga att återskapa virtuella patienter vara en viktig partner för andra medicintekniska
bolag i resan mot automatiserad kirurgi.

Bolags pro1l

Mentice tillhandahåller hård- och mjukvara för simulering av endovaskulära ingrepp. Endovaskulära ingrepp
innebär att man istället för att "öppna" kroppen för att genomföra ingrepp i nära koppling till hjärtat
eller hjärnan för in och styr instrument via blodomloppet. Detta innebär dramatiskt reducerade rehabtider
och sjukhusvistelser vilket är en nyckel för att möta framtida vårdbehov. Endovaskulära ingrepp kan
dessutom genomgöras på äldre patienter och mot Ier åkommor än öppen kirurgi. Ett stort problem i
dagens vårdsystem är misstag som leder till dödliga komplikationer. I USA är medicinska misstag den tredje
vanligaste dödsorsaken. Genom simulering kan risken för fel med dödlig komplikation som följd minska
med 20-30%.

Mentice jobbar nära bolag i den medicintekniska industrin och tillhandahåller lösningar både för FoU
(forskning och utveckling) och försäljningsavdelningar. FoU står för ca 10-15% av budgeten hos kunder. Vi
bedömer att Mentice kan ta en större del av denna budget vilket leder till en accelererande tillväxt. I dagsläget
har man en marknadsledande ställning med en marknadsandel om ca 50% men kommer genom partnerskap
att bredda den adresserbara marknaden vilket gör att bolaget kan nå sina mål om en tillväxt på 30-40%.

Mentice har slutit partneravtal med Philips och Siemens om att simuleringssystemet ska säljas tillsammans
med deras cath labs. Dessa två bolag har en marknadsandel om ca 50%. För varje sålt system till dessa kunder
får Mentice en återkommande intäkt vilket minskar volatiliteten i intäktsbasen. VI bedömer att på sikt kan
simuleringssystem vara en del i samtliga sålda cathlabs.

Vi bedömer att bolaget kommer spela en nyckelroll i övergången till robotassisterad/autonom kirurgi. Detta
då man genom sin teknik har möjlighet att skapa en virtuell kopia på en patient. Genom att skapa virtuella
kopior på patienter kan man tillhandahålla träningsdata för utveckling och upplärning av kirurgiska robotar.
VI bedömer att detta kommer ske om 3-5 år.

Värdering

Vi har genomfört en DCF-analys samt en multipelvärdering där vi jämfört bolaget med andra snabbväxande
mjukvarubolag inom medicinteknik. Våra prognoser indikerar ett värde på 110-115 kr. Vi ser dock ytterligare
uppsida i värderingen om bolaget slår våra estimat kring attachment rate i partnerskapen. Skulle denna nå
20% under prognostiden ser vi en betydande uppsida.

Motiverat värde

Baserat på våra estimat och värderingsantaganden ser vi ett motiverat värde på 110-115 kr.
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Bolagsfakta

Största aktieägare Röster Aktier

 Karin Howell-Bidermann 35,99% 35,99%

Bure Equity 15,09% 15,09%

Handelsbanken Fonder 6,19% 6,19%

Fjärde AP-fonden 5,49% 5,49%

Övriga 37,24% 37,24%

Ordförande

Verkställande direktör

Finansdirektör

Investerarkontakt

Hemsida

Lawrence Howell

Göran Malmberg

Elisabet Lund

Göran Malmberg

https://www.mentice.com/
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Bakgrund/frågeställning

Huvudproblematiken i sjukvården i västvärlden cirkulerar kring en central frågesättning: hur levererar man
bättre vård till Ier till en lägre kostnad. Tekniska framsteg i kombination med längre livslängd har lett till en
kostnadsexpansion för vården. 1970 var de totala vårdkostnaderna per capita i USA USD 350, 2017 var de USD 10
739, en ökning med ca 30x. I dagsläget står sjukvård för ca 18% av USA:s BNP och Iertalet bedömare anser att siLran
kommer stiga. Se nedan för tre anledningar till detta:

• Åldrande befolkning: I västvärlden stiger snittåldern. Ju äldre befolkning desto Ier ingrepp och högre
kostnader för sjukvård. Samtidigt är det möjligt att genomföra komplexa ingrepp högre upp i åldrarna.
Idagsläget går dett att reparera en aortaklaL för en patient i 95-100 års ålder, något som inte var möjligt
för 10-15 år sedan.

• Mer komplex vård/behandlingar: Ständiga framsteg inom vård och medicinteknik gör att ingrepp blir mer
komplexa och kostsamma.

• Ojämn kompetensnivå i skjukvrden: I dagsläget genomförs ca 50% av alla ingrepp av läkare som inte har
uppnått en optimal grad av erfarenhet för att utföra ingreppet i fråga.

• Brist på digitalisering: Vi bedömer att hälsovårdssektorn är ett fält där digitalisering av utbildning och
utveckling inte har utvecklats i samma takt som i andra industrier. Utbildning inom kirurgi bygger
fortfarande på samma principer som vid sekelskiftet.

Vi bedömer av följande skäl att Mentice med sin position som världsledande inom endovaskulär simulering kan
adressera problemen ovan:

• Endovaskulära ingrepp kräver mindre sjukhustid och ger färre komplikationer. Öppen kirurgi kräver att
patienten stannar på sjukhus i dagar efter ingreppet. Anledningen är bla infektionsrisken som uppkommer
vid öppna ingrepp då stora sår skapas. I USA kostar ett sjukhusdygn i snitt 2000-2500 USD och kostnaderna
ökat fördubblats de senaste 20 åren.

• Genom simulering blir utbildningen bättre och vården jämnare vilket leder till färre kostsamma
komplikationer och i ett privat sjukförsäkringssystem lägre premier.

• Genom patientspeci"k simulering kan kirurger minska operationstiden vilket frigör resurser för sjukhusen.
I en rapport skriven av Royal Collage of Surgeons kostar varje minut i operationssalen ca 20 pund

• Simulering kan även rädda liv då misstag i vården är en av de fem vanligaste dödsorsakerna i USA. I en
amerikansk undersökning visade det sig att mortaliteten var ca 4x högre hos patienter som behandlats av de
minst erfarna läkarna. Genom simulering kan detta spann minska markant.

• På sikt kan Mentice teknik för att replikera patienter bidra till utvecklingen av helt eller delvis automatiserad
kirurgi. I dagsläget kan den data Mentice tillhandahåller om patienter fungera som beslutsstöd men
utvecklingen rör sig emot högre grad av automation.

Kostnad sjukhusdygn i USA

https://www.k�.org/health-costs
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Drivkrafter simulering

Den första generella drivkraften för Mentice är att medicinsk utbildning i dagsläget är baserad på den s.k.
lärlingsprincipen, d.v.s. att blivande läkare tränas av äldre läkare genom bl.a. AT-tjänstgöring och träning på
djurkadaver. Denna metod sträcker sig långt bak i tiden och har en del uppenbara begränsningar, framförallt inom
kirurgi kopplad till hjärt-kärlsjukdomar. Se nedan för tre problem med metoden:

• Oetisk: Operationer på levande djur är inte tillåtet i USA eller andra västerländska länder av etiska skäl

• Begränsad möjlighet till övning: Då det sker en "nit mängd operationer varje år "nns det få tillfällen då en
läkarstudent kan närvara. Som vi presenterar nedan krävs ett relativt stort antal ingrepp med regelbundenhet
för att uppnå en stabil kunskapsnivå

• Den mänskliga anatomin varierar: Genom simulering kan operationer på ovanliga anatomier övas. Vid
traditionell upplärning blir antalet tillfällen en läkarstudent kan vara med vid en operation begränsat vilket
leder till att ingreppen övas på de vanligaste anatomierna

• Komplexiteten inom endovaskulära ingrepp: Endovaskulära ingrepp är ofta unika vilket gör att varje
läkare får ett begrensat antal igrepp för varje behandlingstyp. Detta i kompination med att utvecklingen går
snabbt med ständigt nya tekniker och att konsekvenserna vid fel blir höga gör att simulering blir en naturlig
del för kirurger att upprerätthålla kompetens och inte bara en del i en grundutbildning.

Utöver en begränsad utbildning har det nuvarande systemet lett till en stor diskrepans mellan läkare. I en studie
genomförd i USA 2013 testades 20 erfarna läkare. Deras ingrepp graderades 1-5 av en jury bestående av 20 experter
och komplikationsgraden mättes. Resultatet visade att det fanns en mycket stor skillnad mellan de bästa och de
sämsta i studien. De patienter som behandlats av läkare med sämst resultat i studien en återinläggningsfrekvens och
en infektionsfrekvens som var drygt två respektive drygt fyra gånger så hög som för de patienter som behandlats av
de läkarna med högst betyg i studien.Statistiken är slående och visar varför det nuvarande systemet med utbildning
och arbete kring operationer inte fungerar.

Skillnaden i läkarkompetens som beskrivs ovan kan vara en bidragande orsak till att medicinska fel var den
tredje vanligaste dödsorsaken i USA under 2016 enligt data från bl.a. Johns Hopkins Medicine. Statistiken visar
att medicinska fel orsakar nästan dubbelt så många dödsfall som olyckor, och ungefär sex gånger så många som
njursjukdomar.

Dödsorsaker USA Kvalitetsskillnad bland läkare

För att förklara diskrepansen mellan läkare har ett antal större studier gjorts. Vi har valt att titta på en studie från
2011 där 2339 kirurger utförde totalt 24701 ingrepp. Ingreppet i fråga var att ge en patient som behandlas med stent
(vidgande av blodkärl) en embolisk skyddsanordning (EPD).
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Studieresultaten visade på ett tydligt samband mellan antalet operationer genomförda i närtid och om ingreppet
kunde genomföras. Dödligheten var ca 30% högre hos patienter som behandlades av de kirurger som genomförde
ingreppet färre än 6 ggr per år än hos de som gjorde ingrepp regelbundet. Studien visade att ca 50% av ingreppen
genomfördes av kirurger som hade otillräckliga övningsvolymer. Det behövs därför ett system/struktur för att
garantera patienter att kirurger har relevant kompetens. Simulering fyller här en viktig funktion.

Mentice har genom att studera medicinska rapporter från sjukhus i Illinois i USA sett en oroväckande stor skillnad
i mortalitet hos patienter som behandlas av olika erfarna läkare, mortaliteten är nästan 4x hos de patienter som
behandlas av de minst erfarna/skickliga läkarna. Vi bedömer att studieresultaten i kombination med dödsorsaker och
kvalitetsskillnader mellan läkare kommer leda till att investeringar görs i utbildning och kvalitetssäkring av kirurger.

Variation i erfarenhet får komplikationer

Mentice

Frekvens inverkar på resultatet

Menitce

Virtuell simulering minskar risken för kliniska misstag då övningen görs i säkra virtuella miljöer istället för på
operationsbordet. Feedback sker dessutom i realtid och skapar en mer interaktiv miljö än den traditionella modellen
då studenten/läkaren har större möjlighet att bygga upp sin egen kursplan. En virtuell simulator ger därutöver
möjlighet för kirurger att upprätthålla sina kliniska färdigheter då många typer av ingrepp genomförs relativt sällan.

En erfaren läkare kan utföra en operation snabbare och därmed också reducera stråldosen vid en röntgen.
Simuleringsmjukvaran möjliggör för läkare att öva i en strålningsfri miljö och att lära sig minimera stråldosen i
samband med verkliga operationer. Detta minskar risken för strålskador hos både läkare och patient. Vid operationen
används även en kontrastvätska vars användning bör minimeras, vilket också det övas genom simulering.

Skillnaden mellan inlärningskurvorna illustreras nedan, och av dessa framgår med all tydlighet att den
simulatorbaserade utbildningen, över tid, resulterar i högre klinisk kompetens. De som tränas i en simulator lär sig
betydligt snabbare än de som går en traditionell utbildning. Dessutom bibehåller de studenter som är upplärda i
en simulator sin kunskap längre.

Mentice – 3 November 2020 6 Erik Penser Bank



Simulerings inverkan på inlärningskurva

Mentice

Drivkrafterna ovan förklarar tillväxten i marknaden för medicinsk simulering i utbildningsyfte som uppgår till ca
15%. På den här marknaden har Mentice en marknadsandel om ca 50% vilket gör att för att nå sina tillväxtmål måste
bolaget bredda sin adresserbara marknad och hitta andra drivkrafter för tillväxt. Vi bedömer detta som möjligt
genom att jobba nära den medecintekniska industrin.
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Drivkrafter endovaskulär kirurgi

Mentice är global marknadsledare inom simulering av endovaskulära interventionella procedurer, en metod som
används istället för traditionell öppen kirurgi vid behandling och ingrepp kopplade till hjärt- och kärlsjukdomar eller
andra sjukdomar kopplade till hjärt- och kärlsystemet.

Endovaskulära interventionella procedurer är bildstyrda genom t.ex. röntgen, ultraljud eller MR och innebär att
kirurgen styr instrument genom att följa dem i bild. Detta innebär att en öga-hand-koordination måste övas upp
som skiljer sig väsentligt ifrån den som används vid traditionell kirurgi. Dessutom kan misstag ofta bli fatala då
ingreppen görs i närheten av hjärtat, hjärnan eller större blodkärl.

Instrumentet äntrar kroppen genom ett mindre hål i hanleden, axeln eller ljumsken. En vanlig typ av ingrepp rör
kärl som p.g.a. kärlkramp måste vidgas. Tidigare gjorde man s.k. bypass surgery då et blodkärl från en annan del
av kroppen opererades in för att leda om blodet. Med endovaskulär kirurgi har man möjlighet att öpnna upp och
stärka kärlet genom ballong expansion och stentning. Anordningen för att vidga kranskärlen kring hjärtat förs då
in i blodomloppet och styrs genom vajrar tills den når platsen där den ska opereras in. Läkaren studerar hela tiden
proceduren via en röntgenbild.

Olika tekniker för kirurgi

Den främsta fördelen med endovaskulära ingrepp är att risken för komplikationer är betydligt mindre. Patienter kan
dessutom skrivas ut efter en till ett fåtal dagar vilket innebär stora kostnadsbesparingar för sjukvården. I USA kostar
ett sjukhusdygn mellan 2 000 och 2 500 dollar per dag. Nackdelen med ingreppen är att tekniken är relativt ny vilket
gör att kirurger måste skolas om och är en av anledningarna till marknadstillväxten den marknadstillväxt Mentice
drar fördel av. Endovaskulär kirurgi kan förekomma i behandlingen av sjukdomar som utgör några av de vanligaste
dödsorsakerna i världen. Nedan följer förekomsten av några av dessa enligt WHO:

• Kardiovaskulära sjukdomar: 17,9 m
• Cancer: 9 m
• Luftvägssjukdomar: 3,9 m
• Diabetes: 1,6 m

Ett typexempel på ingrepp där bildstyrning används är byte av hjärtklaL. Ingreppet kallas för TAVR (Transcatheter
Aortic Valve Replacement), tar enligt Karolinska Institutet ca 1-2 timmar att genomföra och innebär att patienten är
på sjukhus i 1-3 dagar efter operationen. Patienter opererade med minimalinvasiv teknik har visat sig uppleva mindre
blödningar, bröstsmärtor och andra komplikationer än de som opererats med öppen kirurgi. I en studie publicerad i
läkartidningen 2014 spås att denna typ av ingrepp kommer ersätta traditionell öppen kirurgi. Detta håller på att ske
i USA som diagramet nedan visar. Vi tror dock att öppen kirurgi fortfrande har en viss roll att fylla i b.l.a. akutfall
då det inte är möjligt att förbereda ett endovaskulärt ingrepp.
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Tillväxttakt bildstyrda ingrepp

Generellt sett bidrar användandet av endovaskulära ingrepp i förhållande till traditionell öppen kirurgi till förhöjd
livskvalitet för patienten i anslutning till ingreppet, vilket illustreras av nedanstående tabell. Bl.a. så kräver ett TAVR-
ingrepp endast 1-2 veckors rehabiliteringstid jämfört med 1-3 månader för öppenkirurgi.

Jämförelse mellan olika typer av kirurgi

https://valveadvice.org/

Precis som ovan är dessa ingrepp tämligen komplexa och kräver en relativt stor erfarenhet för en kirurg att behärska.
Våra källor gör bedömningen att det krävs mellan 25-30 ingrepp och för vissa mer komplexa ingrepp närmare 100 för
att en kirurg ska kunna behärska och utföra dem. (Se stycket om medicinsk simulering). Ytterligare en aspekt som
talar för regelbunden simuleringsträning och marknadstillväxt är att tekniken för endovaskulära ingrepp utvecklas
snabbt. Detta gör att kontinuerlig uppdatering av simuleringarna är en viktig del av Mentice verksamhet.
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Mentice positionering och strategi

Mentice erbjuder en av marknadens mest avancerade simulatorer för endovaskulär kirurgi. En simulator består av
hårdvara och mjukvara. Hårdvaran kombineras med nyckeln i Mentice erbjudande, bolagets mjukvara för simulering.
Mjukvaran omfattar i dagsläget ca 42 procedurer/ingrepp och ca 520 verkliga virtuella fall. Genom ett stort antal
verkliga virtuella fall kan en kirurg välja en modul/fall som liknar ingreppet i en kommande operation. De virtuella
fall som Mentice tillhanda håller innefattar vanliga och mindre vanliga anatomiska virtuella modeller. I dagsläget
innefattar Mentice system följande ingrepp:

• Neurovaskulära ingrepp: Ingrepp kopplade till hjärnan.
• Kardiovaskulära ingrepp: Ingrepp kopplade till hjärtat.
• Perifera vaskulära ingrepp: Andra ingrepp kopplade till blodomloppet främst i nedre bål.

De Iesta av de ingrepp och patientfall som "nns tillgängliga i Mentice system är kopplade till att behandla några av
västvärdens vanligaste folksjukdomar och dödsorsaker likt hjärtattacker, stroke, diabetes och cancer.

Mentice har sedan bolaget grundades rört sig från att vara ett bolag som tillhandahållit generell träning till att bli ett
verktyg för att planera och simulera individspeci"ka ingrepp. Nästa steg i bolagets strategi är aktivt förbättra ingrepp
och vara ett närmare stöd både till kliniska utövare och utvecklare av medicintekniska produkter. Vi bedömer att
denna resa är nödvändig för att nå de "nansiella mål som presenteras senare i analysen. Vi anser att bolaget har
kommit relativt långt i resan mot att bli en patenter för att göra sjukvård/medicinteknik mer eLektivt.

Mentice strategi (I/II) Mentice strategi (II/II)

Menitce

Vår och bolagets bedömning är att den endovaskulära kirurgin inom kort kommer att genomgå ett paradigmskifte
där Mentice kommer att kunna vara en nyckelaktör. Detta eftersom man har möjlighet att skapa virtuella patienter
som kan användas i utvecklingssyfte och som beslutsstöd för medtechbolag och läkare.

Dessa virtuella patienter kan sedan bli en viktig del i den resa mot autonom robotkirurgi som börjat. Enligt en rapport
skriven av brittiska Royal College of Surgeons i samband med NHS (National Health Service) 70-års jubileum kommer
stora delar av kirurgin att robotiseras de kommande tio åren. Rapporten räknade med att robotar självständigt
kommer att kunna utföra enklare uppgifter inom fem år och aktivt assistera kirurger inom tio år.

För att bättre förstå resan emot autonom kirurgi kan en liknelse med självstyrande bilar göras. I dagsläget klarar
personfordon aktivt "gripa in" när en mänskligförare gör ett misstag t.ex. kör över i fel körfält. Vi bedömer att detta
är nästa steg inom robotkirurgin. För att nå detta steg är virtuella patienter/fall en nyckel. Dessa kan användas för
att "träna" maskiner och utveckla/vara ett stöd vid förbättring av annan medicinteknisk utrustning Ett exempel på
ett koncept som kommer bidra på resan emot autonom kirurgi är Vascular Twin. Vascular twin innebär att Mentice
skapar en virtuell kopia av en patient som sedan kan användas för att förbereda ett ingrepp eller som stöd i utveckling
av nya verktyg/ingrepp.
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Resan emot autonom kirurgi enligt Mentice

Självkörande bilar, steg i utvecklingen
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Ett steg på vägen emot mer autonom kirurgi skedde när Siemens 2019 förvärvade det amerikanska bolaget Corindus,
för ca USD 1,1bn. Corindus är det första bolaget att erhålla FDA- och CE-godkännande för robotassisterade
endovaskulära ingrepp. Systemet möjliggör för läkare att styra roboten från distans för att minimera exponeringen
mot radioaktivitet. Genom användandet av Corindus kan ett kirurgteam minska mängden strålning man utsätter sig
för med nästan 90%. Vi bedömer att roboten via koncept likt Vascular Twin kan tränas upp för att assistera eller
utföra delar av ingrepp. Konceptet kan även hjälpa kirurger att träna om sig till robotoperatörer.

Vascular Twin Corindus

Vi bedömer att nyckeln till att utveckla mer arti"ciell intelligens inom sjukvården och kirurgin ligger i att
tillhandahålla virtuella patientfall och information om ingrepp för potentiella autonoma system att träna och
interagera med. Vi bedömer att detta kommer vara ett nyckelområde för Mentice de kommande åren.

Figuren ovan visar fem olika utvecklingsfaser för självkörande bilar, vilket kan jämföras med Mentice strategi och
tidslinje emot autonom kirurgi. Värt att notera är att den stämmer väl överens med den tidslinje som Royal College
of Surgeons presenterade för utvecklingen inom kirurgi 2018.

Det första steget emot autonom kirurgi, Case-It, innebar att Mentice tillhandahöll simulering baserat på en speci"k
patients anatomi vilket underlättar vid svåra ingrepp. Nästa steg i resan mot autonoma operationer är att snabbare
och bättre skapa virtuella kopior mänskliga anatomier. Dessa kan sedan användas som beslutsstöd eller träningsdata
för robotar, detta tror vi kommer att vara klart i slutet av vår estimatperiod.

Får att nå de "nansiella mål som bolaget satt är en breddning av den adresserbara marknaden nödvändig då Mentice
har en marknadsandel på närmare 50% på sin kärnmarknad. Bolagets koncept Vascular Twin är centralt för att på
påbörja denna resa och ta steget in i fas III i bolagets strategiska plan.
Sammanfattningsvis har Mentice gått från att vara ett simuleringsbolag, till att vara ett simuleringsbolag fokuserat
på endovaskulär simulering, till att bli ett bolag som fokuserar på att främja utveckling och prestanda hos
medicintekniska bolag.
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Kunder

Mentice delar upp sina kunder i tre segment. Nedan följer en kort beskrivning av dessa. Efter beskrivningen följer
även en översikt över hur de tre olika segmenten utvecklats över tid.

Medicinteknisk industri

Medicinteknisk industri är bolagets största segment som 2019 utgjorde ca 64% av omsättningen. Kunderna i
segmentet består av globala bolag inom medicinteknik.Målet med produkten är att kunden ska kunna förbättra sin
produktutveckling samt öka sin försäljning genom demonstrationer. Mentice har en en nyckelroll i att bidra till
att ny utrustning, terapier och tekniker når sjukvården och impementeras säkert. I dag sker mycket av inlärningen
genom skarpa ingrepp vilket kan innebära en patientrisk. I tabellen nedan följer en kort beskrivning av bolagets fyra
största kunder de senaste fem åren. Vi beskriver förutom kunden det samarbete Mentice har med bolagen ifråga.

Akademi och universitetssjukhus

Mentice har några av världens ledande utbildningsinstitutioner som kunder. Totalt "nns man på ca 400
utbildningsinstanser globalt. Vi bedömer att Mentice är överlägsen marknadsledare och har en marknadsandel på
närmare 40-60% inom utbildningssystem. På den japanska marknaden "nns Mentice system installerade på 40 av
80 universitetssjukhus. Vi uppskattar att den marknaden utgör en bas men inte en av drivkrafterna för att nå
försäljningsmålet. Försäljning till utbildningsinstitutioner skyndar dock på omställningen till endovaskulära ingrepp
samt bidrar till validering och skyddar bolagets marknadsställning. Vi bedömer även detta segment som en ingång
till försäljning av sjukhussystem som beskrivs nedan. 2019 stod detta segment för ca 28% av omsättningen.

Sjukhussystem

Ett tillväxtområde för Mentice är att sälja sina system till större sjukhus som inte är utbildningsinstitutioner. Ett
exempel på en kund skulle vara Amerikanska Ascension som driver ca 150 sjukhus. Denna marknad är betydligt
större än än marknaden inom akademin. Mentice har möjlighet att bli en stark partner till sjukhus och kliniker då
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man blir ett stöd för dessa inför operationer. Här samarbetar Mentice med Simens och Philips. Bolaget har börjat
sälja sin simuleringsmjukvara i kombination med dessa bolags produkter. (se avsnitt om marknad)

Nedan följer en illustration av Mentice relation till sina viktigaste kunder inom medicintekniska system. Värt att
notera är att relationerna är långa och att bolaget samarbetar med några av de största bolagen inom industrin. Dessa
kunder har under perioden 2014-2018 stått för ca 30% av omsättningen.

Mentice

Segment
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A?ärsmodell och erbjudande

Förutom de operativa segmenten vi redogjort för följer här en beskrivning av de tre olika intäktsströmmarna hos
Mentice. Graferna nedan visar intäktsströmmarna i absoluta tal, respektive de olika intäktsströmmarnas fördelning
per år.

Mentice
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Systemintäkt: Omfattar både mjuk- och hårdvara för ett simuleringssystem, t.ex. VIST G7. Här skiljer sig aLären
beroende på vilken slutkund som gör förvärvet. En utbildningsinstitution köper oftast ett system med basutförandet,
en kund inom medicinteknik köper ett bassystem och köper sedan till skräddarsydda simuleringar. Nyckeln i
systemet är den simuleringsmjukvara som utvecklats i sju generationer.

Antalet installerade system är drivkraften för samtliga andra intäkter vilket gör att vi anser att antalet sålda system
är det viktigaste nyckeltalet i bolaget. Nedan följer en uppskattning över bolagets installerade bas över tid.
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Mjukvara: Historiskt sett har bolaget sålt mjukvaran på evig licens, tillsammans med hårdvaran och systemen.
Detta kan jämföras med en on-premise-modell som tillämpas i mjukvarubranchen. Historiskt har be"ntliga kunder
kompletterat hårdvaran med nya mjukvarulicencer 1-3 ggr/år. Ett typexempel på en mjukvaruaLär är att en kund
ska lansera en ny produkt. Bolaget kontaktar då Mentice inför lansering och ber Mentice utveckla en modul för
denna produkt.

Support: Påminner också om traditionell on-premise-mjukvara. Varje kund erbjuds teckna ett supportavtal efter
det att garantin om 1 år har löpt ut. I Europa och USA väljer ca 40% av alla kunder att förlänga supportavtalen.
Intäkten är således återkommande och beroende av den installerade basen, och kommer successivt att ersättas av
en SaaS-modell.
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Genomgång av mjukvarumoduler

Nedan följer en kort beskrivning av ett urval av bolagets mjukvarumoduler.

Strokebehandling: Bolaget tillhandahåller en modul för behandling av den
näst vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Behandlingar i hjärnan kräver
en extrem precision vilket gör simulering till en viktig komponent för att
förbereda operationer.

Transplantation/ersättning aortakla?ar: Ett ingrepp som tidigare gjorts
med öppen kirurgi. Mentice har utvecklat en simulator för att genomföra
ingreppet.

Mentice Endovascular Aortic Repair (EVAR): Ett ingrepp som utförs
på bukaortan för att underlätta cirkulation och undvika brock. Ingreppet
genomfördes tidigare med öppen kirurgi men redan 2010 genomfördes 78%
av alla ingrepp endovaskulärt.

Ovan gavs exempel på tre olika ingrepp. Nedan följer ett antal översiktsbilder
på olika ingrepp/anatomier där Mentice är aktiva:

Ingrepp kopplade till aorta Ingrepp kopplade till kranskärl

Ingrepp kopplade till hjärta Neurokirurgi

För de senaste modellerna har en SaaS-liknande lösning börjat tillämpas vilket kommer att ändra intäktsdynamiken
i bolaget. För de system Mentice säljer via sina partners Siemens och Philips har bolaget valt att tillämpa en SaaS-
modell. Mentice kommer därför se en växande ARR kommande år.
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Produkter

Mentice simuleringsplattformar är indelade i tre grupper: VIST G-Series, VIST One och SimMan Vascular. Nedan följer
sex olika produkter ifrån de serierna.

Vist G7

Är grunden i Mentice simuleringsplattform. Systemet är portabelt och möjliggör praktisk ingreppsträning för läkare
och sjukhuspersonal. Modulen är kompatibel med samtliga moduler vi beskriver ovan. Nytt för denna generation
är ett antal ombyggnationer som möjliggör vissa former av specialingrepp. Vi och bolaget bedömer att det främst
är tre aspekter som gör systemet unikt:

• The VIST Physics Engine: Den del i operativsystemet som beräknar och möjliggör en extremt realistisk
haptisk feedback. Haptisk feedback innebär att användaren av simulatorn känner skillnad på olika typer av
vävnad.

• The VIST OS: Operativsystemet tillåter integrering av hundratals olika instrument från ett antal större
medicintekniska bolag. Detta möjliggör för läkare att genomföra ingrepp med engångsinstrument som har
en extremt hög kostnad.

• APIs: Genom att ha relativt öppna APIs har bolaget lyckats integrera sin simuleringsmjukvara i bl.a. Siemens
och Philips cath labs. Vi tror att detta kommer vara ett tillväxtområde för bolaget framöver.

Vist-Lab

Visit-Lab kombinerar systemet ovan med en station för att öva ingrepp mer
verklighetstroget. LAB efterliknar en cath-lab-miljö med en fullkroppsdocka
för att skapa en verklighetstrogen miljö. Genom att efterlikna ett cath lab
kan ett helt kirurgteam träna.

VIST One TEE

En bärbar ultraljudstränare som gör det möjligt att öva grundläggande
ekokardiogra"ska färdigheter. Ekokardiogra" är en metod för att studera
hjärtat och är en viktig del i många komplexa ingrepp. Samtliga övningar
är baserade på verklig data vilket gör systemet till ett av de mest
välrenommerade på marknaden.

VIST Virtual Patient

Virtual Patient kan integreras med marknadsledande angiogra", en form av
röntgenundersökning som kartlägger blodkärlen. Kirurger kan sedan träna
i en verklighetstrogen miljö utan att utsätta sig för strålning.

Radiation Safety Trainer

En bärbar simulator som kombinerar träning inom strålsäkerhet med
grundläggande ingrepp och träning inom angiogra". Systemet innehåller en
modul för att hantera dosnivåer och minimera dessa. De ingrepp som kan
övas är användning av kateter och vajrar.

SimMan Vascular

Produkten är utvecklad tillsammans med Laerdal Medical och säljs
via Laerdal. I systemet tränas endovaskulära procedurer på en
människoliknande docka i syfte att träna kirurgteam. Systemet går att
integrera med VIST G5.
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Konkurrentanalys

Vi bedömer att en stor del av de bolag som är aktiva inom medicinsk simulering är fokuserad till och sprungen ur
akademin, d.v.s. universitet och lärosäten globalt. Detta symboliseras i diagrammet av X-axeln. Y-axeln i diagrammet
visar på teknisk komplexitet. Nedan följer även en kort beskrivning av sju olika bolag inom medicinsk simulering och
hur de förhåller sig till Mentice. Vi går även igenom några bolag som specialiserat sig på endovaskulär simulering.

Limbs&Things: Ett brittiskt bolag som fokuserar på dockor och fysiska repliker av kroppsdelar. Bolaget kunder är
främst utbildningsinstitut världen över.

Simulaids: Ett annat brittiskt bolag med fokus på simulering. Bolaget jobbar likt Limbs&Things med fysiska repliker
av kroppsdelar. Man tillhandahåller även enklare virtual reality-lösningar (VR) samt olika patientsimulatorer.

Surgical Science: Ett svenskt bolag med fokus på laparoskopisk simulering. Bolaget är sprunget ur akademin men
har ingått samarbetsavtal med Iertalet aktörer inom robotkirurgi, vilket gör att bolagets verksamhet påminner om
Mentice, men med fokus på andra ingrepp.

Gaumard: Ett amerikanskt bolag grundat 1946. Huvudfokus har varit olika former av dockor och modeller för att
öva simulering. Bolaget har vissa inslag av VR. Man fokuserar tydligt på utbildningsinstitutioner.

Laerdal Medical: Laerdal är ett norskt bolag inom medicinsk simulering. Bolaget är en samarbetspartner till Mentice
då man tillsammans utvecklat en docka integrerad med Mentice simuleringssystem.

Vi ser inte att något av bolagen direkt konkurrerar med Mentice då deras produkter främst är riktade mot
utbildningsinstitutioner eller är fysiska replika. De direkta konkurrenter vi identi"erat är Simbionox och CAE
Systems.

Simbionix: Ett israeliskt bolag som grundades 1998 och sedan 2014 ägs av det amerikanska bolaget 3D systems.
Bolaget har en mängd olika simuleringar och fokuserar inte på en speci"k anatomi. I dagsläget "nns det ca
3000 system installerade globalt på olika sjukhus och utbildningsinstitutioner. Vi bedömer att bolaget är det som
verksamhetsmässigt ligger närmast Mentice.

CAE systems: Ett kanadensiskt bolag med en bred Iora av simuleringsmjukvara. Vi bedömer att bolagets spretiga
fokus och inriktning mot akademisk verksamhet gör att Mentice kan hantera konkurrensen från dem.
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Vi bedömer att Mentice har en mycket stark marknadsställning och ser därtill att höga inträdesbarriärer på
marknaden talar för att Mentice kan bibehålla eller ytterligare stärka sin position. Bland inträdesbarriärerna "nns
i bolagets bedömning t.ex. ett ledande varumärke och medecinsk/akademisk validering, vilka ytterligare beskrivs i
diagrammet nedan.
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Marknad

Som tidigare diskuterats bedömer vi att Mentice behöver bredda sin adresserbara marknad för att nå sina "nansiella
mål. Vi delar in Mentice adresserbara marknad i tre delamarknader:

• Ingångsmarknaden: Här har Mentice en marknadsandel om ca 40% på en marknad som växer med ca 15%
• Tillgänglig marknad: Bolaget utökar sitt erbjudande till kunder inom medicinteknik
• Totalt adresserbar marknad: Bolaget börjarerbjuda produktionsförbättrande lösningar utöver simulering

Här beskriver vi schematiskt Mentice adresserbara marknadenoch hur den har utvecklats över tid beskrivas. Vi följer
upp det genom att diskutera de olika segment som Mentice är aktiva inom.

Utbildningsverksamheter

Vi bedömer att den adresserbara marknaden för simulatorsystem uppgår till ca 1000 system varav ca 50% "nns i
USA. Värdet av den globala marknaden väntas uppgå till ca USD 600m 2023. Vi gör bedömningen att ca USD 100m
är kopplade till endovaskulär simulering. Marknaden väntas växa med ca 15% kommande år och Mentice har en
marknadsandel om ca 50%. Vi bedömer således att detta segment kommer att växa i takt med marknaden.

Hälsosystem

Vi bedömer att den huvudsakliga drivkraften i segmentet Sjukhussystem är den globala marknaden för
kateteriseringslaboratorier (cath labs), d.v.s. labb- och undersökningsrum för visualisering av det endovaskulära
systemet.

Systemen omfattar röntgen och opereras av ett team på 3-4 personer, en läkare, en radiolog och en sjuksköterska.
Mentice skulle med sin mjukvara och sina system bidra till en ökad patientsäkerhet och möjlighet för teamet att
träna på olika former av ingrepp.

Varje timme i ett cath lab kostar 3000-5000 dollar och utsätter personalen för strålning vilket är en riskfaktor och
gör att systemen underutnyttjas. I ett försök som gjordes i USA kunde Mentice reducera tiden i cath lab med 50%.

I dagsläget "nns det ca 40 000 cath labs globalt, och marknaden har vuxit med ~7% per år senaste åren. Vi bedömer
att större delen av denna försäljning är ersättningar av äldre system. Marknadstillväxten under kommande år bedöms
enligt Mordor Research vara 5-6%.
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Global försäljning cath labs
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I dagsläget samarbetar Mentice med Philips Healthcare och Siemens Healthineers som tillsammans har en
marknadsandel om ca 50%. Nedan följer en kort beskrivning av Philips och Siemens senaste cath labs.

Siemens Artis Icono: Är Siemens senaste cath lab. Systemet har roterande kameror för att kunna återskapa 3D-bilder
av patienten och snabbt byta mellan 3D och 2D, detta för att kirurger enklare ska kunna orientera sig vid ingreppen.
Detta gör att kirurger kan spara i snitt 34 minuter vid ett strokeingrepp, vilket i sin tur har tre positiva eLekter:

• Minskad kostnad för sjukhus/försäkringsbolag
• Minskad risk för komplikationer hos patienten
• Minskad radioaktiv exponering för kirurger

Sammanfattningsvis ser vi att Siemens med detta system kommer bli en nyckelaktör i övergången mot
robotassisterad endovaskulär kirurgi. I stycket ovan om vision/strategi för Mentice presenterar vi en hypotetisk
tidsplan på vägen emot robotassisterad/automatiserad kirurgi.

Philips Azurion: Philips konkurrerande plattform heter Azurion. Azurion har precis som Artis Icono roterande
kameror vilket möjliggör ett friktionsfritt byte mellan 3D- och 2D-bilder. Vi ser precis samma fördelar med att
integrera simulering som i Artis Icono, nämligen möjlighet att förkorta ingrepp och för kirurger att förbereda sig
bättre på ingrepp.

Utöver de aktörer som beskrivits ser vi aktörer som GE-Healthcare och Canon som potentiella kunder till Mentice.
Skulle dessa välja att samarbeta med Mentice kommer den adresserbara marknaden att växa ytterligare.

För att få grepp om storheterna på marknaden har vi valt att titta på den amerikanska marknaden speci"kt. På denna
marknad görs ca 2 miljoner ingrepp årligen och av dessa är ca 5% så pass komplexa att patientspeci"ka simuleringar
adderar mervärde.

Vi bedömer därför att den potentiella marknaden för Mentice är ca 2 000-3 000 system årligen, men siLran kan
öka genom nya avtal. Vi räknar med att varje system genererar en intäkt om 0,6-0,8 mkr vilket ger en marknad för
hårdvara om 1 400 mkr.

Mentice Har valt att sälja sin simuleringsmjukvara som en SaaS-lösning vilket gör att de återkommande intäkterna
kan växa kraftigt, givet att man kommer upp i en kritisk massa. På sikt har den återkommande intäktsbasen från
detta segment potential att blir lika stor som Mentice nuvarande försäljning .
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Antal system sålda av Mentice partners
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Utöver potentialen kopplad till cath labs ser bolaget en marknad om ca USD 300m kopplat till 3D-segmentering.
Här är Mentice med i en process att ta datortomogra" till simulering vilket skyndar på den nuvarande processen där
2D-bilder behandlas manuellt för att få en 3D-modell som senare kan användas vid simulering.
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Breddning av försäljning till medicinteknisk industri

Mentice största segment i dagsläget är medicinteknisk industri. I dagsläget utgörs denna marknad av ca 1 400 system.
Vi bedömer att denna marknad på sikt kommer att kunna breddas med Ier tillämpningsområden. Mentice bedömer
att marknaden på sikt kan uppgå till 5 000 system vilket den schematiska bilden av hur detta är möjligt beskriver.
Vi går även summariskt igenom de olika strategierna för breddning av marknaden.

Mentice ser tre olika områden där man kan växa hos sina be"ntliga kunder:

• Marknadsavdelningar: Mentice säljer ca 100 system årligen till sina kunders marknadsavdelningar. En av
bolagets största kunder, Edwards Lifesciences köpte 2018 produkter till ett värde av 20 mkr. Detta utgjorde
ca 0,5% av uppskattad marknadsbudget. Dessa avdelningar brukar även ansvara för träning och utbildning för
användandet av Mentice slutkundsprodukter. Anställda på marknadsavdelningar står för ca 3-5% av anställda
hos Mentice slutkunder.

• Försäljningsavdelningar: Bolaget har sett en stor efterfrågan på mer Iexibla, mindre system från kunders
försäljningsorganisationer. Försäljningsorganisationer står för ca 10-20% av anställda hos slutkunder. Vi
bedömer att dessa kunder kommer att efterfråga ca 4 000-6 000 system på sikt. Dessa system har dock ett
något lägre pris vilket gör att den totalt adresserbara marknaden på sikt uppgår till USD 120-160m.

• FoU-avdelningar: FoU utgör ca 10-15% av budgeterna hos bolagets kunder. Vi bedömer att simulering
kommer spela en större roll i denna process, av både etiska och regulatoriska skäl, i synnerhet i utvecklingen
av autonom kirurgi där simulering blir robotens nyckel för att kunna "lära" sig att genomföra ingrepp.
Genom simulering kan ett robotsystem träna upp sig på de 42 procedurer och ca 520 verkliga virtuella fall
som Mentice tillhandahåller.

Vi bedömer att den främsta drivkraften bakom en breddning av marknaden är ökade investeringar inom
medicinteknik hos bolagets kunder. Vi bedömer vidare att Mentice kunder kommer att fortsätta skala upp R&D-
satsningar kommande år. Utöver intäkterna från sålda system tillkommer mjukvaruintäkter och serviceintäkter.

Mentice – 3 November 2020 24 Erik Penser Bank



Estimat/1nansiella mål

I samband med noteringen 2019 satte Mentice styrelse två "nansiella mål, ett med fokus på tillväxt och ett med
fokus på lönsamhet:

• Tillväxt: Bolaget ska på kort till medellång sikt (3-5 år) växa intäkterna med 30-40% per år

• Lönsamhet: EBITDA-marginalen ska uppgå till 30% på kort till medellång sikt (3-5 år)

Här visar vi hur tillväxten och lönsamheten har utvecklats under de senaste 5 åren.
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Utvecklingen under 2019 är främst hänförlig till två aspekter:

• En försening i ramp-up av strategiska samarbeten: I bolagets Q3-rapport meddelades att denna skulle
genomförts i H2'19 men blev uppskjuten till H1'20. Siemens började leverera system till slutkund i Q1'20
vilket gör att vi är kon"denta i att tillväxten kommer att ta fart.

• Fördröjningar av produktlanseringar hos kunder: Under 2019 såg bolaget en viss eftersläpning i order ifrån
medicinteknisk industri. Detta ledde till att bolag i samband med Q3-rapporten övergav sin guidance för
tillväxt.

Mentice har sett en klar Covid-19-eLekt på försäljningen, men under H1'20 såldes Ier system via Siemens och Philips
än under hela 2019. Vi ser därför att detta segment kommer vara en klar tillväxtmotor under perioden 2021-2025.
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Estimat

Vi har valt att fokusera våra topline-estimat på att följa utvecklingen i antalet sålda system. Vi bedömer antalet
system vara basen för övriga intäktsslag, mjukvara och service.

Den första modulen i våra estimat för antalet sålda system bygger på marknadstillväxten och ersättning av äldre
system kopplande till utblidning. Precis som vi diskuterade i vårt avsnitt om marknadstillväxt har Mentice här en
dominant ställning med en marknadsandel på 40-50% och kan därför inte väntas växa snabbare än marknaden.
Tillväxten kommer således att komma från bräddning av marknaden. I graferna nedan beskriver vi antalet sålda
system respektive intäkterna från dessa. Vi har utgått ifrån den installerade basen vid årsskiftet 2019 när vi räknat
på utvecklingen för installerad bas. Grafen visar även hur många system som kommer att behöva säljas utöver
marknadstillväxten för att våra mål ska nås.
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För att nå bolagets tillväxtmål om 30-40% krävs således att bolaget breddar sin adresserbara marknad och tar en
större "share of wallet" hos sina kunder. Vi har valt att fokusera på två områden där vi tror detta är möjligt, försäljning
via partnerskap och samarbete med medicintekniska bolag.

Partnerskap

Vi bedömer att en stor del av merförsäljningen kommer att ske med utgångspunkt i de partnerskap som Mentice
har med bolagen Siemens och Philips. För att uppskatta försäljningen ifrån dessa två aktörer har vi använt oss av
följande antaganden:

• Antalet cath labs 2019 var ca 40 000
○ Antalet växer med 5% globalt
○ ca 5-10% ersätts varje år
○ Mentice partners har en marknadsandel om 50%

Nedan följer schematiska diagram över det totala antalet system på marknaden och hur många nya som säljs drivet
av marknadstillväxt och ersättning av äldre system.
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Ersättning för äldre system Nya

För att därefter uppskatta Mentice intäkter från aLärsområdet modellerar vi kring en s.k. attachment rate, d.v.s.
hur hög andel av systemen som säljs med ett tillhörande simuleringssystem. Nedan följer våra antaganden för
prognosperioden. För att fåperspektiv på siLrorna går det att jämföra med Surgical Science som har sin mjukvara
som en standardkomponent hos en av sina kunder. Får denna blir attatchment rate således 100%. Hos SuSstörsta
kund gör vi uppskattningen att attatchment rate är ca 60-70%.
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Utöver intäkterna ifrån varje sålt system får Mentice en årlig SaaS-intäkt om USD 20 000vilket innebär att i takt med
att hårdvaruförsäljningen ökar, ökar Mentice successivt sina återkommande intäkter. Tidigare har återkommande
intäkter utgjorts av serviceavtal på be"ntlig stock. I graferna nedan visar vi värdet på abonnemangsstocken i slutet av
varje år (ARR)samt de totala intäkterna ifrån intäktsmodulen partnerskap. Bolaget har via detta segment en möjlighet
att bygga in en återkommande intäktsbas (ARR) som överstiger nuvarande försäljning.
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Intäkt sålda system SaaS Cath labs

Känslighetstabellerna visar att våra estimat ligger i den nedre delen av attachment rate. Vi har en hög kon"dens
i antalet sålda system av Mentice partners och osäkerheten ligger således i attachment rate. Vi ser därför en hög
potentiell uppsida i estimaten om vi får positivt avvikande indikationer på vilka nivåer attachment rate ligger på.
Vidare ser vi en stor potential för Mentice att växa den återkommande intäktsbasen via detta försäljningsben.

Hårdvaruintäkter intäkter 2022

Attach rate (X) sålda Cath Labs av Mentice kunder (Y)

41,6745 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5%

1850 16,7 33,3 50,0 66,6 83,3

1900 17,1 34,2 51,3 68,4 85,5

1950 17,6 35,1 52,7 70,2 87,8

2000 18,0 36,0 54,0 72,0 90,0

2050 18,5 36,9 55,4 73,8 92,3

2100 18,9 37,8 56,7 75,6 94,5

Hårdvaruintäkter intäkter 2023

Attach rate (X) sålda Cath Labs av Mentice kunder (Y)

43,75823 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0%

1950 35,1 52,7 70,2 87,8 105,3

2000 36,0 54,0 72,0 90,0 108,0

2050 36,9 55,4 73,8 92,3 110,7

2100 37,8 56,7 75,6 94,5 113,4

2150 38,7 58,1 77,4 96,8 116,1

2200 39,6 59,4 79,2 99,0 118,8

SaaS-intäkter 2023

Attach rate (X) sålda Cath Labs av Mentice kunder (Y) Hårdvaruintäkter intäkter 2023

60,7 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0%

1950 55,9 65,6 75,4 85,1 94,9

2000 56,4 66,4 76,4 86,4 96,4

2050 56,9 67,1 77,4 87,6 97,9

2100 57,4 67,9 78,4 88,9 99,4

2150 57,9 68,6 79,4 90,1 100,9

2200 58,4 69,4 80,4 91,4 102,4

Breddning av försäljning till medicinteknisk industri

Nästa intäktsmodul vi skattar är den från breddning av försäljning till medicinteknisk industri. Vi de"nierar denna
adresserbara marknad som ca 5000 system globalt, utöver de system som utgör kärnmarknaden för Mentice. Se
nedan för vår uppskattade försäljning ifrån detta segment. Vi räknar med att Mentice kan nå strax under 10% av
denna installerade bas under vår prognosperiod.
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Sammanfattning systemintäkter

Vi bedömer att den viktigaste drivkraften i Mentice försäljning är antalet sålda system. Nuvarande markad växer
ca 15% och på denna marknad har Mentice en marknadsandel om ca 40-50%. För att bolaget ska nå sina "nansiella
mål om att växa 30-40% krävs således att bolaget lyckas bredda sin adresserbara marknad. Vi tror detta är möjligt
av två anledningar:

• Partnerskap: Utökar den adresserbara marknaden med ca 2000 system per år. För våra estimat ska bli
en realitet krävs att 5-10% av dessa nås under prognosperioden. Dessa bygger även upp en återkommande
intäktsbas som agerar som en kudde i estimaten

• Nya system sålda till medicintekniska bolag: Vi bedömer att denna marknad på sikt kan uppgå till 5 000
system. Mentice behöver nå ca 7% av dessa för att nå våra estimat och därmed uppfylla de "nansiella målen.
Nedan följer en sammanfattning av varifrån tillväxten inom segmentet sjukhussystem kommer komma de
följande åren.
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Mjukvaruintäkter

Nästa intäktsben för Mentice är mjukvaran. Historiskt har bolaget sålt sin mjukvara på en evig licens. Mentice
simulatorer har uppdaterats vart 3-5 år och 1-3 ggr per år släpps nya ingrepp. Bolaget har historiskt sett sålt moduler
för USD 15 000-28 500. Mentice har dock inlett en process att bli mer SaaS-orienterade, vilket presenteras i avsnittet
om strategiska samarbeten ovan.

Vi har valt att dela upp mjukvaruintäkterna i två delar, SaaS-intäkter kopplade till partnerskap med Siemens och
Philips och tredimensionella licenser kopplade till installerad bas, ex. system sålda via Siemens och Philips. Vi har
sedan applicerat en intäkt per sålt system på 30 000-40 000. Se nedan för utveckling av installerad bas och en
uppdelning av mjukvaruintäkterna framöver. Vi bedömer att intäkt per installerat system kommer stiga marginellt
under de kommande åren.
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SaaS intäkt Licencs intäkt

I känslighetstabellerna nedan jämför vi intäkten per system med installerad bas. Vi har en god kon"dens i dessa
estimat då de till stor del bygger på redan installerad bas.

Mjukvaruintäkter ex. SaaS  2021

Installerad bas ex partners(x) Intäkt (mkr) 

58,2 1142 1202 1265 1328 1395

0,042 47,4 49,9 52,6 55,2 58,0

0,044 49,9 52,6 55,3 58,1 61,0

0,046 52,6 55,3 58,2 61,2 64,2

0,048 55,2 58,1 61,2 64,2 67,4

0,051 58,0 61,0 64,2 67,4 70,8

0,053 60,8 64,1 67,4 70,8 74,3

Mjukvaruintäkt ex. SaaS  2022

Instalerad bas ex partners(x) Intäkt (mkr) 

67,6 1264 1330 1400 1470 1544

0,042 52,5 55,3 58,2 61,1 64,1

0,044 55,3 58,2 61,2 64,3 67,5

0,046 58,2 61,2 64,5 67,7 71,1

0,048 61,1 64,3 67,7 71,1 74,6

0,051 64,1 67,5 71,1 74,6 78,3

0,053 67,3 70,9 74,6 78,3 82,3
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Service/supportintäkter

Vi baserar våra estimat för service/supportintäkter på en
fast intäkt per installerat system, ex. system sålda via
partnerskap. Vi bedömer att detta intäktsben successivt
kommer att minska som del av helheten då Mentice
försöker att sälja en högre del av sina system med en SaaS-
lösning.
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Kostnadsbas

Bruttomarginal: Mentice har historiskt visat en god bruttomarginal som Iuktuerat kring 80-85%. Vi bedömer
att den kan stiga något kommande år då bolaget får en högre andel SaaS-intäkter. Se diagram ovan för historisk
bruttomarginal och våra estimat för marginalen framöver.
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Övriga externa kostnader
Vi bedömer att övriga externa kostnader kommer att utvecklas i linje med historiska mönster. Vi ser inte att bolaget
har behov av att öka kostnadsbasen i närtid.
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Personalkostnader
Vi ser ett visst rekryteringsbehov hos bolaget kommande år för att möta efterfrågan på bolagets produkter.
Kostnadsbasen kommer dock att utvecklas långsammare än intäktssidan.
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Brygga EBIT till EPS

Vi bedömer att bolagets skattekostnader kommer att utveckla sig i linje med EBIT. Vidare bedömer vi att bolaget
inte har några större "nansiella kostnader. EPS-utvecklingen kommer därför att följa trenden nedan.
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Summering av estimat

Vi bedömer att de strategiska initiativ som bolaget tagit under 2019-2020 kommer att bidra till att man rör sig emot
sina långsiktiga "nansiella mål. Nedan har vi jämfört våra estimat mot bolagets "nansiella mål kommande år. Vi
bedömer scenariot nedan som sannolikt, men nyckeln för att nå dit blir att bolagets partners börjar sälja system
med Mentice mjukvara påkopplad. När detta börjar hända kommer dessutom intäktsbasen att bli mer stabil, vilket
som nedan berörs kan leda till en multipelexpansion. Vi ser en potentiell uppsida i våra estimat för H2'20 och 2021
om Covid-19 situationen förbättras.
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Värderingsansats

Vi har valt två metoder för att värdera Mentice, en diskonterad kassaIödesanalys och en multipelvärdering. Nedan
följer vårt peer set och en kort beskrivning av bolaget inom det.

Kurs MV EV/Sales (just.) EV/EBITDA (just.) EV/EBIT (just.) P/E (just.) Gross Margin Kursutveckling

(lokal) (mdkr) 20e 21e 22e 20e 21e 22e 20e 21e 22e 20e 21e 22e 20e 21e 22e 1mån 6mån

Medtech

Sectra AB Class B 540 SEK 21 11 11 10 40 35 32 68 59 50 82 77 67 82,7% 82,7% 82,7% -8% 30%

Syntetic MR 290 SEK 1 20 20 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 252 47 32 n/a n/a n/a -8% 41%

RaySearch Laboratories AB Class B 72,1 SEK 2 3 3 3 n/a n/a n/a 42 21 12 66 42 26 94,9% 94,9% 94,9% -14% 1%

CellaVision AB 278,6 SEK 7 14 14 11 48 40 36 56 37 30 73 51 41 67,0% 67,0% 67,0% -22% -2%

Surgical Science 82,6 SEK 3 25 25 16 94 44 32 131 55 40 176 72 53 85,6% 85,6% 85,6% 3% 25%

Medel 14,6 14,6 10,6 60,6 39,8 33,4 74,2 43,1 33,1 129,7 57,7 43,8 83% 83% 83%

Median 13,7 13,7 11,1 47,8 40,2 32,2 61,9 46,2 34,9 81,8 50,8 41,5 84,1% 84,1% 84,1%

Sectra är ett relevant jämförelseobjekt, trots att det är betydligt större. Bolaget tillhandahåller digitala lösningar
och tjänster för att lagra, visa och arbeta med medicinska bilder. Sectras lösningar underlättar diagnos, planering
och uppföljning av patienter, men även samarbeten mellan olika vårdavdelningar. Sectra har även produkter för
medicinsk utbildning och cybersäkerhet. Försäljning sker genom egen säljorganisation och distributionspartners.
Även om Sectra inte enbart levererar mjukvarulösningar så är produkterna behäftade med höga marginaler som
påminner om mjukvarubolagsmarginaler. Bolagets starka position och "na historik belönas med att aktien handlas
till höga multiplar.

SyntheticMR utvecklar och säljer mjukvarulösningar för magnetresonanstomogra"utrustning och produkterna ger
utökade möjligheter att studera bilddata samt potential att förkorta undersökningstiden. Produkterna säljs främst
via sina samarbetspartners GE Healthcare, Siemens och Philips, men även i viss mån på egen hand. Programvaran
"nns även som en plug-in i Sectras PACS-lösningar. Bolaget har mjukvarumarginaler och använder sig av liknande
försäljningskanaler, vilket gör det till ett bra jämförelsebolag till Mentice.

Raysearch är fokuserat på utveckling och försäljning av dosplanerings- och onkologiinformationssystem. Bolagets
produktlicenser och support säljs via partners, distributörer och direkt till slutkunder. Produkterna har höga
marginaler, men det har inte återspeglats i lönsamheten senaste åren till följd av omfattande investeringar i forskning
och utveckling. Raysearch agerar i en konkurrensutsatt miljö där omfattande investeringar i FoU varit nödvändiga
för att kunna utmana aktörer som Elekta och Varian, vilka kan inkludera sina dosplaneringssystem vid försäljning
av strålterapiutrustning.

Cellavision är inriktat på automatiska system för analys av blod och andra kroppsvätskor, där man är en ledande
aktör. Försäljningen sker huvudsakligen via distributörer runt om i världen. Med digital bildteknik, IT och AI syftar
CellaVisions produkter till att ersätta traditionella och manuella mikroskop. Utifrån en stark ställning inom sitt
område har bolaget levererat hög tillväxt (>15%) och bra marginaler, vilket uppskattas av marknaden.

Surgical Science: Sus är ett bolag som fokuserar på utveckling av simuleringsmjukvara för endoskopiska ingrepp.
Bolaget skiljer sig ifrån Menitce då SuS historiskt har haft en betydligt närmare koppling till utbildning än vad
Mentice haft. SuS har dock genom förvärv ökat sin andel av försäljning till medicintekniska partnerbolag drastiskt
de senaste åren.

I dagsläget samarbetar SUS med Inntuitive Surgical där en SuS utvecklad simulator är tilläggsval på ISRGs system
för robotkirurgi vid namn Da Vinci. Detta system är marknandsledande med en marknadsandel om 90-95%. SuS har
även slutit avtal med utmanaren CMR Surgical om att sälja SuS simulatorer som en del i deras roboterbjudande.
Även J&J har skrivit ett partnerskaps avtal med SUS där SUS kommer tillhandahålla simuleringsmjukvara för deras
kirurgiska robot som be"nner sig i utvecklingsstadiet. Vi bedömer att Mentice på sikt kan handlas på en premium
mot SuS då man har högre andel återkommande intäkter och kommit längre i segmentet industriella samarbeten.
Mentice tillväxt kommer dessutom, till skillnad från SuS, till stor del från industriella samarbeten etablerade i närtid.
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Gemensamt för samtliga bolag ovan är att de tillhandahåller mjukvarubaserade lösningar till sjukvården vilket
resulterar i höga bruttomarginaler. Vi ser även att samtliga aktörer ovan be"nner sig i en hög strukturell tillväxt.

Diskonteringsränta (x-axel) EV/EBITDA multipel 2025

98 15% 18% 20% 23% 25%

15 81,1 74,4 68,4 63,0 58,1

17,5 94,9 87,1 80,0 73,7 68,0

20 108,7 99,7 91,7 84,4 77,8

22,5 122,5 112,4 103,3 95,1 87,7

25 136,2 125,0 114,9 105,8 97,6

27,5 150,0 137,7 126,6 116,5 107,5

30 163,8 150,3 138,2 127,2 117,4

För att hitta ett nuvärde för Mentice väljer vi att titta på bolaget några år framåt i tiden då vi anser att man be"nner
sig i mer av ett steady state. Vi bedömer då att försäljningen ifrån partnerskap nått en stabil nivå.
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DCF

Vi har även valt att värdera bolaget med en traditionell kassaIödesanalys (DCF). Se nedan för våra antaganden för
DCF:en och en utökad prognosperiod.

Antaganden för DCF

Calculation of WACC Output

Used WACC 11,0% Terminal Value 4 432

Risk Premium theoretic WACC 6,2% PV terminal 1 267

Calculated WACC 4,8% % in terminal value 49%

ROE PV forecast 1 337

BETA 0,6x % in forecast 51%

Risk free rate 2,0% Less current net debt -49

Expected market return 7,0% Equity value 2 653

Beta (market risk) 1,00 Adjustments 0,0

Beta (operational risk) 1,20 Per share 109,9

Cost of equity 8,0%

Weight of equity 100%

DCF

Estimat period Calculation of terminal Value

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Sales 161 200 303 411 531 669 803 964 1 156 1 330 1 463 1 609 1 738 1 772

Sales growth -67% 24% 51% 36% 29% 26% 20% 20% 20% 15% 10% 10% 8% 2%

EBIT -16 -10 41 94 149 214 261,0 313,2 375,8 432,2 475,4 522,9 564,8 576,1

EBIT margin -9,7% -5,1% 13,4% 23,0% 28,0% 31,9% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5%

tax rate 22,0% 22,0% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

Capex (-) -15 -15 -15 -15 -15 -15 -16 -16 -19 -20 -20 -20 -20 -20

Depr&Amort 13 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 22 22 22

Net WC to sales 8,2% 9,0% 5,9% 4,4% 3,4% -2,5% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0%

Change in WC (-) 2,5 -6,6 -12,4 -12,9 -14,3 -16,6 -2,7 -3,2 -3,9 -3,5 -2,7 -2,9 -2,6 -0,7

FCFF -11 -12 23 65 106 156 206 247 295 339 374 413 447 458

NPV factor 1,110 1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352 0,317 0,286

PV of FCF -12,7 -11,5 20,7 52,6 77,8 102,4 122,3 132,0 142,0 147,0 146,1 145,5 141,7 130,8

Bolaget handlas i dagsläget på en implicit Wacc om ca 14,5%. Vi anser att 11% reIekterar risken och bolagsvärdet
bättre. Sammanfattningsvis ser vi ett motiverat värde om 110-115 kr på aktien. Vi ser en potentiell uppsida i estimat
och värde om bolaget kan se en högre attachment rate på sålda cath labs än vi räknat med i våra estimat.
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Scenario kring attatchment rate

Vi har i våra estimat varit relativt konservativa i attachment rate på system sålda tillsammans med Siemens och
Philips. Anledningen till detta är att produkten är ny för marknaden. Vi har noterat att under H1’20 var intäkterna
från detta aLärsområde lika höga som under hela 2019. Räknar vi med att attachment rate når 50% under vår
prognosperiod kommer Mentice återkommande intäkter vara högre än de totala intäkterna de senaste tolvmånaders
redan 2023.

Attachment rate Teoretiska intäkter vid höjd attachment rate (mkr)

För att göra en jämförelse med andra simuleringsbolag, bedömer vi att Surgical Science har en attachment rate på
60-70% på sin försäljning till Intuitive Surgical och 100% i sin försäljning till CMR Surgical. Skulle dessa siLror uppnås
leder det till en kurs i spannet 180-200 kr i vår DCF.
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Historik

Nedan följer en tidslinje över Mentice sedan bolaget grundades 1999. Under H2 har bolaget var aktvt och gjort
ytterligare två förvärv:

Vascular Simulations Inc: Mentice förvärvade bolaget för USD 5,6m med en potentiell tilläggsköpeskilling om
USD 0,4m. Bolaget möjliggör för Mentice att bredda sitt erbjudande till att tillhandahålla simuleringar på 3D-
utskrivna modeller. Detta är vanligt som förberedelse inför mycket komplexa ingrepp. Tekniken kan även användas
i produktutveckling.

Equip: Förvärvades för 1,6 mkr med en potentiell tilläggsköpeskilling om ca 0,6 mkr. Bolaget tillhandahåller
produkten Myirlog. Produkten ger läkare och vårdgivare ett sätt logga och göra uppföljning på de Iesta ingrepp
inom interventionell radiologi. Sedan starten har närmare 120 000 fall loggats av omkring 1 000 läkare. Genom att
kontrollera "loggböckerna" för kirurger har Mentice möjlighet att se hur ingrepp kan förbättras och vilken typ av
ingrepp som utförs.

Vi bedömer att Mentice kan fortsätta göra förvärv framöver. Den mest intressanta typen av förvärv är de som kan
sälja Ier tjänster till be"ntlig kund, exempelvis om ett bolag specialiserar sig på en viss typ av ingrepp eller sitter
på en intressant kundstock.
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Resultaträkning

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E

Nettoomsättning 165,8 152,7 165,1 200,3 303,3

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära intäkter

Kostnad sålda varor -29,5 -22,5 -26,7 -30,1 -45,5

Bruttovinst 136,3 130,2 138,4 170,3 257,8

Andra externa kostnader -40,8 -50,8 -56,2 -60,1 -91,0

Personalkostnader -92,3 -84,6 -102,4 -108,0 -113,7

 Extraordinära kostnader

Rörelseresultat (EBITDA) 20,8 -12,9 -2,4 7,8 58,8

Avskrivningar -4,7 -11,6 -13,3 -18,0 -18,0

Goodwillnedskrivningar

Resultat (EBIT) 16,1 -24,5 -15,7 -10,2 40,8

Extraordinära Poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Justerat Resultat (EBIT) 16,1 -24,5 -15,7 -10,2 40,8

Finanisella intäkter 0,5 0,2 2,9 0,0 0,0

Finasniella kostnader -2,8 -2,0 -3,6 0,0 0,0

Resultat före skatt 13,8 -26,2 -16,4 -10,2 40,8

Skatter 6,3 5,6 3,4 2,1 -8,4

Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat Rapporterat 20,1 -20,6 -13,1 -8,1 32,4

Nettoresultat (just) 20,1 -20,6 -13,1 -8,1 32,4

KassaFödesanalys

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E

Nettoresultat Rapporterat 20,1 -20,6 -13,1 -8,1 32,4

Icke kassaflödespåverkande poster -5,5 -43,0 32,7 27,3 8,5

Förändringar i rörelsekapital 1,4 25,6 -9,9 -13,8 -11,3

Kassaflöde från den operationella verksamheten 16,0 -38,0 9,7 5,4 29,6

Investeringar -12,4 -4,0 -15,0 -15,0 -15,0

Avyttringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fritt Kassaflöde 3,6 -42,0 -5,3 -9,6 14,6

Utdelningar 0 0 0 0 0

Nyemission/återköp -1 72 0 0 0

Förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lånefinansiering och övriga justeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde 3 30 -5 -10 15

Icke kassaflödespåverkande poster 0 0 0 0 0

Nettoskuld (just) -17,8 -48,0 -42,7 -33,1 -47,7
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Balansräkning

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E

TILLGÅNGAR

Goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga immateriella tillgängar 33,4 31,7 33,5 30,5 27,5

Materiella anläggningstillgängar 6,5 7,9 7,9 11,8 14,8

Räntebärande anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Övriga anläggningstillgångar 9,6 32,4 32,4 32,4 33,8

Summa anläggningstillgångar 49,5 72,0 73,8 74,7 76,1

Varulager 5,0 9,3 8,3 10,0 15,2

Kundfodringar 42,3 37,4 41,3 50,1 75,8

Övriga omsättningstillgångar 16,0 20,4 20,4 27,0 39,3

Likvida medel 17,8 48,0 42,7 33,1 47,7

Summa omsättningstillgängar 81,1 115,1 112,6 120,2 178,1

SUMMA TILLGÅNGAR 130,6 187,1 186,4 194,9 254,1

Eget Kapital och skulder

Eget Kapital 67 126 116 108 140

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0

Summa Eget Kapital 66,7 125,5 116,0 108,0 140,4

Långfristiga finansiella skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionsavsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjutna skatteslunder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga långfristiga skulder 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa Långfristiga skulder 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Kortfristiga finansiella skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leverantörsskulder 11,4 7,1 8,3 10,0 15,2

Skatteskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga Kortfristiga skulder 52,2 54,5 62,0 76,9 98,6

Summa kortfristiga skulder 63,7 61,6 70,3 86,9 113,8

Summa Eget Kapital och skulder 130,6 187,1 186,3 194,9 254,1

Nyckeltal
Aktiedata

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E

EPS, rapporterad 0,83 -1,05 -0,39 -0,33 1,34

EPS Justerad 0,83 -1,05 -0,39 -0,33 1,34

FCF/aktie 0,15 -1,74 -0,22 -0,40 0,61

Utdelning/aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EK/Aktie 2,8 5,2 4,8 4,5 5,8

Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15

(Choice) Snitt antal aktierefter utspädning

Värdering

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E

P/E, justerat 97,1 -77,1 -206,7 -242,5 60,4

P/EK 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0

P/FCF 541,3 -46,6 -368,0 -204,5 133,7

Direktavkastning 0% 0% 0% 0% 0%

Utdelningsandel, justerad 0% 0% 0% 0% 0%

EV/Sales 11,9 13,1 12,1 9,9 6,6

EV/EBITDA 95,0 -155,2 -824,7 253,7 34,1

EV/EBIT 122,4 -81,9 -127,4 -195,8 49,1

Aktiekurs, årets slut

EV, årets slut 1973,7 2003,9 1998,6 1989,0 2003,6

Tillväxt och marginaler

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E

Omsättningstillväxt 44% -8% 8% 21% 51%

EBIT, tillväxt n/a -252% -36% -35% -501%

EPS just, tillväxt n/a -226% -63% -15% -501%

EBITDA marginal 13% -8% -1% 4% 19%

EBIT marginal 10% -16% -9% -5% 13%

Skattesats -46% 21% 20% 21% 21%

Lönsamhet

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E

ROE 30% -16% -11% -7% 23%

ROCE 12% -13% -8% -5% 16%
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Kvartalsvisa data
Resultaträkning

Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Q419 Q120 Q220

Nettoomsättning 35,6 69,1 29,1 33,2 31,6 60,2 37,7 24,3

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnad sålda varor -5,6 -15,1 -4,2 -5,9 -3,2 -9,3 -5,1 -6,1

Bruttovinst 30,0 54,0 25,0 27,3 28,4 50,9 32,5 18,2

Övriga externa kostnader -8,2 -10,8 -10,9 -12,0 -12,2 -17,2 -10,7 -10,9

Personalkostnader -20,5 -18,9 -22,0 -25,4 -23,0 -21,9 -22,3 -19,4

FOU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Choice) Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat (EBITDA) 1,3 24,3 -7,9 -10,1 -6,7 11,8 -0,5 -12,0

Avskrivningar -0,9 -1,6 -2,9 -2,6 -2,7 -3,3 -3,1 -3,2

Goodwillnedskrivningar

Resultat (EBIT) 0,4 22,7 -10,8 -12,7 -9,4 8,4 -3,6 -15,1

Extraordinära Poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Justerat Resultat (EBIT) 0,4 22,7 -10,8 -12,7 -9,4 8,4 -3,6 -15,1

Finansiella intäkter 0 0,2180 0 0,254 0 1,9 0,3 2,6

Finansiella kostnader -0,7 -1,8 -0,8 -1,2 -2,0 0,0 -3,3 -0,3

Resultat före skatt -0,3 21,1 -11,6 -13,6 -11,3 10,3 -6,6 -12,9

Skatter 0,0 6,6 3,1 2,8 2,4 -2,6 1,6 1,8

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat Rapporterat -0,3 27,8 -8,5 -10,8 -9,0 7,7 -5,0 -11,1

Nettoresultat (just) -0,3 27,8 -8,5 -10,8 -9,0 7,7 -5,0 -11,1

Tillväxt och marginaler

Q120 Q120 Q120 Q120 Q120 Q120 Q120 Q120

Omsättningstillväxt nmf nmf nmf nmf -11% -13% 29% -27%

EBIT, tillväxt nmf nmf nmf nmf nmf -63% nmf nmf

Bruttomarginal 84% 78% 86% 82% 90% 84% 86% 75%

EBITDA marginal 2% 40% nmf nmf nmf 20% nmf nmf

EBIT marginal 1% 38% nmf nmf nmf 14% nmf nmf

Skattesats nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf
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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 veri"erade. 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 "nansiella 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 "nansiella instrument såsom till exempel kassaIödesmodeller, 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 klassi"ceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassi"ceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaIöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaIöde 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 riskklassi"ceringen 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 IntressekonIiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonIikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonIikter 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 "nansiellt 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 aLärer. 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 "nansiella 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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