
Penser Access | Teknik | Sweden | 15 January 2021

Optifreeze
Kommersiellt avtal bekräftar a;ärsmodell

APH Svenska blir första referenskund

OptiFreeze meddelar att man ingått ett avtal med svenska blomstergrossist�rman APH Svenska AB. Avtalet är
OptiFreeze första kommersiella och kommer efter att APH utvärderat OptiFreeze system under 2020. Avtalet
sträcker sig över 36 månader och OptiFreeze bedömer att avtalet är värt 10 - 30 miljoner under perioden.

Färdigt avtal minskar risken

Vi bedömer att ett färdigt avtal bidrar till att minska risken i bolaget. Det är sedan tidigare bekräftat att
tekniken fungerar men detta avtal indikerar även att OptiFreeze teknik är kommersiellt gångbar. Vi väljer
dock att förskjuta intäktsestimaten något givet att vi bedömer att royaltygenereringen för 2021e inleds något
senare än vår tidigare bedömning.

Lägre risk motiverar högre värde

2021e och 2022e justerar vi ned intäkterna till 80 mkr (109 mkr) respektive 214 mkr (282 mkr). Detta
grundas i estimatförskjutningar och ändrar inte vår bedömning av potentialen för tekniken. Avtalet sänker
risken i bolaget. En multipelvärdering indikerar ett motiverat värde om 93-97 kr (43-45 kr). Värderingen
understryks även av en DCF. Vi ser hög risk givet det tidiga skedet i bolagets kommersiella fas.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e 2.51 3.66 -31.5%

EPS, just 22e 7.05 9.03 -21.8%

Kommande händelser
 
Q4-rapport

Årsredovisning 2020

2021-02-16

2021-04-13

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 12.1m

Market cap 784

Nettoskuld (27)

EV 757

Free Float 100.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 40.0(k)

Reuters/Bloomberg OPTI:SS

 
Prognos (SEK)

 
20e 21e 22e

 
Sales,m 2 80 214

Sales Growth (30.4)% 3,203.1% 167.3%

EBITDA, m (9.3) 31 105

EBIT, m (9.9) 30.3 104.7

EPS, adj (0.82) 2.51 7.05

Equity/Share 3.0 5.5 12.6

Dividend 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal (192.2)% 36.6% 48.4%

ROE (%) (27.1)% 45.3% 56.0%

ROCE (27.1)% 45.3% 68.7%

EV/Sales 312.27x 9.45x 3.54x

EV/EBITDA (81.2)x 24.5x 7.2x

P/E, adj (79.0)x 25.9x 9.2x

P/Equity 21.4x 11.7x 5.1x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (3.1)% 4.8% 22.2%

Net Debt/EBITDA 2.5g (1.0)g (0.9)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 93.00 - 97.00
  
Current price 64.80

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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Investment Case

Cept-teknologin har en stor marknadspotential både för tillämpning inom sticklingar och snittblommor.
Blomsterindustrin tillämpar också ofta en royaltybaserad ersättningsmodell, vilket underlättar i
förhandlingar med potentiella kunder. Även om vi ser potential i Ier tillämpningsområden, ser vi för
tillfället att OptiFreeze har störst potential inom segmentet för snittblommor. Vi bedömer att bolagets
målsättning om att minst sälja 30 maskiner under 2020 - 2022 är trovärdig. Kvaliteten i intäkterna kommer
att vara hög eftersom royaltymodellen innebär att merparten av intäkterna är återkommande. Vi bedömer
att royaltyintäkterna kommer att börja genereras huvudsakligen under 2021.

Under 2020 har bolaget inlett samarbete med deTulp, MM Flowers och APH Svenska AB. Vi uppskattar
att deTulp omsätter ca 100 mkr och MM Flowers omsätter ca GBP 140 m. Våra estimat drivs till stor del
av intäkter inom OptiFlower-segmentet, där Syngenta tillsammans med MM Flowers och deTulp är viktiga
kunder. OptiFreeze har indikerat att MM Flowers har ett behov av upp till 10 maskiner, vilket medför att det
avtalet är av stor betydelse. För att uppnå de utsatta målen krävs dock sannolikt ytterligare kunder under
prognosperioden.

Bolags pro4l

OptiFreeze är ett teknikföretag med en patenterad teknologi som tillämpas inom bland annat konservering
och tillför egenskaper som utökad hållbarhet och bibehållen arom för råvaror inom växt- och
livsmedelsindustrin. Även om tekniken har Iera tillämpningsområden är bolagets uttalade fokusområden
för tillfället OptiFlower och OptiDry.

Värdering

Vi bedömer att bolaget kan växa kraftigt de kommande åren. 2022 bedömer vi att bolaget kan ha en
bruttomarginal efter delning om 57 %, samtidigt som rörelsemarginalen kan stärkas till 48 % 2022. Sett
till kassaIöden bedömer vi att OptiFreeze kan generera positivt kassaIöde på helårsbasis 2021. Emissionen
som genomfördes under juni 2020 tillförde 25 mkr före emissionskostnader. Vi ser att beloppet stärker
balansräkningen och gör att OptiFreeze har tillräckligt kapital för att kunna nå positivt kassaIöde.

Avtalet med APH bekräftar att a;ärsmodellen i OptiFreeze är kommersiellt gångbar. Därmed sänks risken i
bolaget, vilket skapar underlag för en värdering mot mer mogna bolag inom samma sektor.

Våra jämförelsebolag är i bolag med liknande sektorexponering. AgroFresh (AGFS) är ett amerikanskt Food
Tech-bolag som tillhandahåller kemiska lösningar för att begränsa etylen-utsöndringen i livsmedel och
förlänga hållbarheten för exempelvis frukter och grönsaker. Bolaget grundades 1996 och har nåt en mogen fas
med stark �nansiell ställning. AgroFresh har en förväntad tillväxt under 2021 om 8 % och en rörelsemarginal
om 8 %. GEA Group (G1A) är ett tyskt bolag som tillhandahåller olika slags nedkylningsteknologier med
syftet att förlänga hållbarheten för råvaror. Konsensusestimat för bolagets försäljning indikerar en tillväxt
om 2 % för 2021, och en rörelsemarginal kring 8 %. Bolagen värderas i spannet 13-14x EV/EBIT för 2022e.
Båda bolagen är i mer mogna faser med positiva rörelseresultat, men avsevärt lägre tillväxt än OptiFreeze.

Vår värderingsansats är en multipelvärdering relativt bolag med samma sektorexponering och en DCF-
modell. Våra antaganden för DCF-modellen baseras på fortsatt expansion bortom 2022 med stark tillväxt och
en långsiktig EBIT-marginal om 40 %. Diskonteringsräntan om 15 % är relativt hög i modellen men återspeglar
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att OptiFreeze fortfarande är i tidigt skede i kommersialiseringsfas. En värdering i linje med sektorkollegor på
14x EV/EBIT för 2022e ger ett värde om 120 kr. OptiFreeze har snabbare tillväxt än dessa bolag, men eftersom
jämförelsebolagen är mogna har vi valt att sätta en rabatt om 20% mot dessa bolag i EV/EBIT värderingen.
DCF-modellen indikerar ett värde om 97 kr per aktie. Sett till dessa två värderingsmetoder är vår bedömning
att det motiverade värde för aktien är 93 - 97 kr.

Vi prognostiserar kraftigt tillväxt under kommande år inom primärt snittblommor och sticklingar. Bolaget
kan stärka sina marginaler för prognosperioden. Modellen indikerar ett värde om 93-97 kr, vilket medför en
uppsida mot nuvarande kurs. Risken i aktien är fortsatt hög eftersom värderingen bygger på att bolaget når
sin målsättning om 30 installerade maskiner inom tre år.
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APH Svenska första referenskund

APH Svenska sålde ca 50 miljoner rosor under 2019 och är en av sveriges största blomstergrossister. Vi ser därmed
APH som en mycket viktig referenskund. Samtidigt bedömer vi att APH inte kommer att behandla samtliga blommor.
Vi ser det som mycket positivt att APH dessutom kommer att agera som referenskund för framtida förhandlingar.
Anläggningen hos APH kommer inom kort att testköras och installeras, och vi bedömmer att installationen kommer
att vara färdigställd under Q1.

Estimatändringar

För 2021e och 2022e justerar vi ned intäkterna till 80 mkr (109 mkr) respektive 214 mkr (282 mkr). EBIT för samma
perioder justeras till 30 mkr (43 mkr) respektive 105 mkr (139 mkr). Justeringarna är grundade i att vi bedömmer
att bolaget kan komma att generera royaltyintäkter 2021 något senare än vi tidigare räknat med. Justeringarna
återspeglar ingen förändring i vår syn på teknikens potential, eller den långsiktiga tillväxten för OptiFreeze. Vi noterar
att bolaget fortsatt bedriver förhandlingar med Syngenta angående royaltymodellen och avvaktar därmed ytterligare
besked kring e;ekterna för avtalet med Syngenta.

Fortsatt en stor potential långsiktigt

Den höga marginalen i OptiFreeze maskiner kombinerat med de återkommande intäkterna ger att bolaget har en
attraktiv intäktsmodell. Bortom prognosperioden går det att hypotetiskt konstruera ett scenario där OptiFreeze får
royaltyintäkter från 30 maskiner, fördelade så att 10 är inom sticklingssegmentet och 20 inom snittblomsbenet.

Vi räknar med en kapacitet om 40 miljoner behandlade blommor per maskin och år inom snittblomssegmentet,

och bedömer en något högre kapacitet inom sticklingar, ca 50-60 miljoner behandlingar per maskin och år. Till

det tillkommer vissa säsongsvariationer där alla maskiner inte konstant brukas för full kapacitet, utan potentiellt

nyttjas till 75 %.

Med vad vi bedömer som royaltyintäkter om 50 och 10 öre för snittbloms- respektive sticklingssegmentet (båda

efter delning) skulle snittblomsmaskiner kunna generera 20 miljoner, och en maskin inom sticklingsbenet skulle

kunna generera 4 miljoner. Givet bolagets kommunicerade bruttomarginal efter royaltydelning om 60 %, skulle

bruttoresultat kunna uppgå till 264 mkr. Med rörelsekostnader strax över 20 mkr kan EBIT i ett sånt hypotetiskt

scenario uppgå till 240 mkr. Ett sånt scenario kräver dock genomslag hos ett antal kunder utöver de som OptiFreeze
redan har kommunicerat.
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Resultaträkning

2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E

Nettoomsättning 0 1 3 2 80 214

Övriga intäkter 1 1 2 3 3 2

Kostnad sålda varor 0 0 -4 -1 -8 -17

Bruttovinst 1 2 2 2 46 123

Försäljningskostnader -3,5 -4,2 -4,5 -3,3 -4,5 -4,9

Övriga externa kostnader -6,5 -4,6 -4,9 -7,7 -9,3 -11,1

Rörelseresultat (EBITDA) -9 -6 -8 -9 31 105

Avskrivningar -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7

Goodwillnedskrivningar

Resultat (EBIT) -9,0 -6,8 -8,3 -9,9 30,3 104,7

Extraordinära Poster

Justerat Resultat (EBIT) -9,0 -6,8 -8,3 -9,9 30,3 104,7

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt -9,0 -6,8 -8,3 -9,9 30,3 85,4

Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3

Minoritetsintressen 

Nettoresultat Rapporterat -9,0 -6,8 -8,3 -9,9 30,3 85,4

Nettoresultat (just) -9 -7 -8 -10 30 85

Kassaflödesanalys

2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E

EBITDA -9 -6 -8 -9 31 105

Förändringar i rörelsekapital 0 -1 -1 -2 -19 -23

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 0 0 -43

Kassaflöde från den operationella verksamheten -8 -7 -9 -12 12 40

Investeringar -3,0 -2,1 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Avyttringar 0 0 0 0 0 0

Fritt Kassaflöde

Utdelningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyemission/återköp 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0

Förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lånefinansiering och övriga justeringar 16,4 0,3 18,2 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde

Icke kassaflödespåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoskuld (just) -16 -7 -14 -23 -32 -93
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Balansräkning

2017A 2018A 2019E 2020E 2021E 2022E

TILLGÅNGAR

Goodwill 0 0 0 0 0 0

Övriga immateriella tillgångar 4 6 8 8 8 8

Materiella anläggningstillgångar 2 2 1 3 5 7

Räntebärande anläggningstillgångar

Innehav i intresseföretag och andelar

Övriga anläggningstillgångar 1 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 7 8 10 12 14 16

Varulager 0,0 2,1 0,6 1,5 20,7 43,3

Kundfodringar 1 1 1 1 13 35

Övriga omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Likvida medel 16 7 14 23 32 93

Summa omsättningstillgängar 17 10 15 26 66 171

SUMMA TILLGÅNGAR 23 18 25 37 80 187

Eget Kapital och skulder

Eget Kapital 22 15 23 37 67 152

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0

Summa Eget Kapital 22 15 23 37 67 152

Långfristiga finansiella skulder 0 0 0 0 0 0

Pensionsavsättningar 0 0 0 0 0 0

Uppskjutna skatteskulder 0 0 0 0 0 0

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0

Summa Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga finansiella skulder 0 0 0 0 0 0

Leverantörsskulder 1 3 2 1 13 35

Skatteskulder 0 0 0 0 0 0

Övriga Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0

Summa kortfristiga skulder 1 3 2 1 13 35

Summa Eget Kapital och skulder 23 18 25 37 80 187

Resultaträkning

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

Nettoomsättning 1 0 0 3 0 0 0 0 0

Kostnad sålda varor 0 0 0 -3 0 0 0 -1 0

Bruttovinst 1 1 0 0 0 1 0 0 1

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Övriga kostnader -1,0 -0,9 -1,1 -0,8 -1,0 -2,0 -1,7 -2,2 -2,2

Rörelseresultat (EBITDA) -0,7 -1,5 -1,8 -1,7 -1,8 -2,3 -2,1 -2,9 -2,0

Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2

Resultat (EBIT) -0,9 -1,6 -2,0 -1,9 -2,0 -2,5 -2,3 -3,0 -2,1

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

Justerat Resultat (EBIT) -0,9 -1,6 -2,0 -1,9 -2,0 -2,5 -2,3 -3,0 -2,1

Netto finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt -0,9 -1,6 -2,0 -1,9 -2,0 -2,5 -2,3 -3,0 -2,1

Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Nettoresultat Rapporterat -0,9 -1,6 -2,0 -1,9 -2,0 -2,5 -2,3 -3,0 -2,1

Nettoresultat (just) -0,9 -1,6 -2,0 -1,9 -2,0 -2,5 -2,3 -3,0 -2,1
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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 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 �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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