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Optifreeze
Uppdaterad försäljningsprognos

Ny prognos för 2020 - 2022

OptiFreeze kommunicerar att man uppdaterar sin försäljningsprognos för 2020-2022. Från tidigare estimat
om en försäljning av 30 maskiner bedömer man nu att antalet kan uppgå till 45 maskiner inom snittbloms-
och sticklingsbenen för perioden. Tidigareläggningen kommer genom att bolaget identi%erat synergier av
den kommunicerade fusionen med ArcAroma, men också ett ökat intresse för OptiBoost från marknaden.

Tidigareläggning av intäkter

Den nya försäljningsprognosen motsvarar en tidigareläggning av intäkter om ca ett år baserat på våra estimat.
Givet den starka bedömda tillväxten och höga lönsamheten är en tidigareläggning om ett år ett tydligt
styrketecken.

Uppdatering efter konsolidering

Vi avvaktar stämmobeslut kring sammanslagningen innan vi integrerar fusionen i våra prognoser. Vi gör
en uppskattning av vad prognoshöjningen kan medföra för OptiFreeze i nuvarande konstellation. Vi ser
motiverat värde om 93 - 97 kr. Potentiell EBIT-e3ekt av synergierna är 66 mkr 2022e och det räcker med att
uppnå 70 % av den e3ekten för att multipelvärderingen skulle motivera ett värde upp mot 140 kr.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e 2.51 2.51 0.0%

EPS, just 22e 7.05 7.05 0.0%

Kommande händelser
 
Q4-rapport

Årsredovisning 2020

2021-02-16

2021-04-13

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 12.1m

Market cap 750

Nettoskuld (27)

EV 723

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 298.30x 9.03x 3.38x

EV/EBITDA (77.6)x 23.4x 6.9x

P/E, adj (75.5)x 24.7x 8.8x

P/Equity 20.5x 11.2x 4.9x

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 62.00

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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Investment Case

OptiFreeze: Nuvarande struktur

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. Kvaliteten i intäkterna kommer att
vara hög eftersom royaltymodellen innebär att merparten av intäkterna är återkommande.

Under 2020 har bolaget inlett samarbete med deTulp, MM Flowers och APH Svenska AB. OptiFreeze första
kommersiella avtal tecknades i förra veckan, med APH. 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.

OptiFreeze: Struktur efter fusion

Givet en intergration mellan bolagen ser vi att det nya bolaget kan nyttja resurser som idag %nns i respektive
bolag. Den primära e3ekten är nyttjandet är att OptiFreeze kan använda sig av ArcAromas organisation för
att snabba upp sin egen försäljning inom snittblomssegmentet. Detta ger två fördelar. För det första kan
OptiFreeze spara kostnader genom att använda sig av ArcAromas kompetens inom supplychain management,
administration och säljkanaler. För det andra skapar ArcAromas organisation bättre förutsättningar för en
snabbare utrullning av OptiFreeze maskiner. ArcAromas försäljning är fokuserad kring olivsäsongen vilket
innebär att bolaget under sommarmånaderna har en försäljningsstyrka som inte har full arbetsbelastning.
Denna kapacitet kan nyttjas för försäljning av OptiFreeze system. Vidare har OptiFreeze en stor kompetens
inom forskning och utveckling, vilket kan nyttjas för vidare utveckling av de projekt som idag ligger i
ArcAroma. En sammanslagning av bolagen bör därmed även ge bättre möjligheter att gå snabbare fram med
projekt inom livsmedelsindustrin.

Bolags pro4l

OptiFreeze. 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.

ArcAroma. ArcAromas CEPT-system används för att e3ektivisera biologiska processer för pumpbara
material. Den huvudsakliga inriktningen för bolaget är livsmedel, primärt livsmedelsoljor och färskpressade
juicer genom oliveCEPT och juiceCEPT. ArcAroma arbetar också med tillämpning inom vassleprotein och
havredryck samt utvärderar även ett stort antal andra potentiella marknader. CEPT-systemet nyttjar en
process som kallas elektroporation, en biologisk process som medför utökad extraktionsförmåga ur råvara,
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samt högre kvalitet och längre hållbarhet för slutprodukten. E3ekterna av processen är väldokumenterade
och systemet medför e3ektivitet och besparingar för företagets kunder.

Processen är till stora delar patenterad, men det know-how och den stora databas som ArcAroma besitter
avseende hur olika substanser ska behandlas och hur de beter sig i processen är sannolikt det som gör
inträdesbarriärerna stora för framtida potentiella konkurrenter med långdragna produktutvecklingscykler
som följd.

Värdering

OptiFreeze: Nuvarande struktur

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 a3ärsmodellen 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
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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Fusion och nya prognoser: Synergier

När avsikten att fusionera ArcAroma och OptiFreeze kommunicerades bedömde vi att fusionen kunde
innebära tidigareläggning av intäkter och ge synergier på kostnadssidan. Vi bedömde att merparten av
resultate3ekterna fanns på intäktssidan genom att dra nytta av ArcAromas organisation för att kunna
tidigarelägga utrullningen av maskiner med omkring ett år. Dagens kommunikation indikerar att vår
bedömning var korrekt i och med att bolagets nya försäljningsprognos motsvarar en tidigareläggning om ett
år i våra estimat. OptiFreeze anger att tidigareläggningen av antal maskiner ute hos kunder kommer som
ett resultat både av uppskattade synergier från fusionen, och ett större intresse från diverse nya potentiella
marknader.

Vi noterar samtidigt att nyttjandegraden för maskiner sålda under 2021 bör justeras ned då estimaten inte
längre är för helåret 2021. Vi bedömer att OptiFreeze i nuvarande struktur (innan fusion med ArcAroma) kan
nå synergier i storleksklassen 10 mkr i minskade kostnader 2022e. Vi tror att dessa besparingar kommer att
fördelas jämnt mellan direkta kostnader och rörelsekostnader och att e3ekten därmed syns både i brutto- och
rörelsemarginal. Tabellen nedan illustrerar e3ekterna av dagens prognoshöjning och potentiella synergier
från fusionen med ArcAroma.

2021e 2022e

Installerade maskiner (st) 12 32 16 (+4 st) 50 (+18) 45 maskiner cut flowers & sticklingar

Intäkter 80 mkr 214 mkr 83 mkr (+3 mkr) 326 mkr (+112 mkr) Nedjusterad nyttjandegrad 2021e

Bruttomarginal (post-delning) 56% 57% 58% (+2%) 58% (+1%) Kostnadssynergier delvis direkta

EBIT 30 mkr 105 mkr 34 mkr (+4 mkr) 171 mkr (+66 mkr)

EBIT-marg (%) 37% 48% 39% (+2%) 52% (+4%) Stärks genom större andel royalty

2021e (diff)

Pre-fusion

Effekter av tidigareläggning & fusion

Post-fusion
Kommentar

2022e (diff)

Tabellen ovan illustrerar de e3ekter som kan komma av en tidigareläggning och fusion för OptiFreeze i
nuvarande form. Intäkterna ökar genom en tidigareläggning där antalet maskiner för 2022e höjs med 18
maskiner. Vi räknar med 45 maskiner från segmenten för snittblommor och sticklingar. I samband med
det justerar vi ned nyttjandegraden för 2021. Sammanlagt blir e3ekten av den potentiella fusionen och av
den uppdaterade prognosen att intäkterna för 2022e stiger med 112 mkr. Bruttomarginalen stärks med en
procentenhet och EBIT stiger med 66 mkr, motsvarande fyra procentenheter i ökad marginal.

I dagsläget har OptiFreeze kostnader om ca 12 mkr per år, varav 7,5 mkr i övriga externa kostnader och 3
mkr i personalkostnader. Vi bedömer att kostnadssynergierna från fusionen inte kommer genom minskade
kostnader i absoluta tal, utan snarare att kostnaderna inte stiger i samma utsträckning som vår bedömning
innan fusionen meddelades. Vi antar att den totala e3ekten för 2022e är 10 mkr i minskade kostnader
fördelade på 5 mkr i direkta kostnader och 5 mkr i rörelsekostnader.

Synergier utgår från OptiFreeze i nuvarande struktur

Våra beräkningar angående synergier ovan är beräknade under förutsättningen av fusionen mellan ArcAroma
och OptiFreeze blir realiserad, eftersom tidigareläggningen baseras på synergierna. Synergierna som
vi belyser ovan är för OptiFreeze som ensamstående bolag i nuvarande struktur. Nuvarande struktur
men med synergierna från fusionen medför en förstärkning av rörelseresultatet i enlighet med tabellen
ovan. Tidigareläggningen höjer rörelseresultatet för estimatperioden. Ett motiverat värde för OptiFreeze i
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nuvarande struktur men med 70 % av OptiFreeze-synergierna från fusionen medräknade uppgår till omkring
140 kr. Den hypotetiska värderingen baseras på en relativvärdering mot sektorkollegor med samma metod
som vi tillämpat på OptiFreeze innan fusionen. Värderingen baseras som tidigare på en multipelvärdering
mot sektorkollegor.

Motiverat värde

93 - 97 kr
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Ny organisation kan underlätta kommersialisering

OptiFreeze och ArcAroma har organisatoriska likheter som gör att ett nytt bolag kan dra nytta av vissa synergier.
Även om det nya OptiFreeze skulle kunna dra nytta av att dela operationella kostnadsposter, ser vi att de största
synergierna kommer på intäktssidan.

Intäktssynergier genom snabbare expansion

OptiFreeze är i en fas där man arbetar mot ett kommersiellt genomslag inom snittblomssegmentet och bolaget har
nyligen ingått sitt första kommersiella avtal med APH Svenska AB. OptiFreeze har ett försäljningsmål om 45 maskiner
under perioden 2020 - 2022. För att uppnå målet måste bolaget ingå avtal utöver de redan kommunicerade, och
försäljningen måste även expanderas och involvera globala motparter. Vi bedömer att ArcAromas säljorganisation
kan vara starkt bidragande till en expansion. ArcAroma har även bred erfarenhet av arbete med distributionskedjan,
vilket kan vara användbar kompetens i den fortsatta expansionen.

Vi bedömer att CEPT-systemen har en hög efterfrågan och att ett kommersiellt genomslag snarare är ett resultat
av att kunna hantera aspekter relaterade till distribution, installation och underhåll av systemen. Vi ser därmed att
synergierna från en sammanslagning kan förkorta tiden till ett kommersiellt genomslag, eftersom fusionen medför
ytterligare resurser inom områden som marknadsbearbetning och distribution.
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Fördjupning: ArcAroma

Olivoljan är grunden i a9ären

Marknaden för olivolja uppgår till ca 11 mdr USD per år och domineras på länderna kring medelhavet. ArcAroma
fokuserar på aktörer i Grekland, Spanien, Portugal, Italien och Marocko där de har distributörer, men även på Kina.
ArcAroma har 15 st oliveCEPT hos producenter, varav 13 i Europa och 2 i Kina, vilket ger en god grund för framtida
tillväxt inom detta segment. ArcAroma har identi%erat ca 7,500 produktionslinjer i Europa, vilket potentiellt sett
skulle innebära försäljning om ett värde på 14 mdkr, ej inräknat potentiell eftermarknad. Att även Kina satsar på
olivoljeproduktion kan sannolikt driva på produktutvecklingen i branschen totalt sett, och ArcAroma %nns där på
plats.

Juice - Enorma marknader för såväl Extended Shelf Life som för Enhanced Extraction

Den totala marknaden för juice är enorm, och bedöms uppgå till totalt nära 100 mdr USD per år. Segmenten som
inte är från koncentrat utgör ca 12% i volym räknat, och det är här ArcAroma fokuserar inititalt med juiceCEPT
+ avseende extended shelf life. Detta innebär en total marknadspotential om ca 7,500 enheter endast för denna
applikation och segment. Används även juiceCEPT för enhanced extraction så kan dock i princip hela marknaden
bearbetas, vilket potentiellt sett skulle innebära ytterligare 17,800 enheter. En mycket stor potential således, och
kan ArcAroma penetrera en liten del denna marknad så är uppsidan stor och det kommer snarast att handla om i
vilken takt ArcAroma kan leverera på sikt.

Övriga applikationsområden i olika steg av utvecklingen

Utöver olivolja samt juicer så ligger behandling av vassleprotein närmast kommersialisering. Här är ArcAroma för
närvarande aktivt med en utvärdering hos ett ledande mejeri i Sverige, vilket nyligen förlängts till utgången av Q1'21.
Övriga marknader som utvärderas inkluderar bland andra vin, avokadoolja, Iytande ägg, pesto, té, havre, öl och
kokosmjölk. Fokus för den kommersialisering vi ser framför oss under de närmaste åren kommer dock sannolikt att
ligga på olivolja, juicer samt möjliga applikationer inom mejeriindustrin.

Erik Penser Bank 7 Optifreeze – 29 January 2021



Intäkter och tillväxt
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Röster Aktier

Avanza Pension 7,3% 7,3%
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Frederico Gómez Galindo 3,1% 3,1%

Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak 2,9% 2,9%
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Verkställande direktör
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Hemsida
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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

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
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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

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 a3ärer. 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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