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Surgical Science
Stärker sig emot kommande skifte inom kirurgin

Förvärvar Mimic

SUS förvärvar bolaget Mimic för USD 18m+ USD 15,6m i potentiell earnout. Genom förvärvet får SUS
ytterligare två större kunder inom robotkirurgi, Medtronic som väntas ansöka om CE- märkning Q1'21 och
Medicaroid, en utmanare med regulatoriskt godkännande i Japan. Utöver kundkontrakten förvärvar SUS ett
stark know how inom datainsamling och arti.ciell intelligens.

Estimatförändringar bortom prognosperioden

Vi sänker våra estimat för EPS 2021 med ca 4% då Mimic givet bolagets kostnadsbas. 22-24 höjer vi dock
EPS då SUS kommer att erhålla licensintäkter från Medtronic och Medicaroid. Att SUS nu samarbetar med
10 bolag inom robotkirutgi stärker oss i vår långsiktiga syn på bolaget och vi bedömer att 5 av bolagen når
en kombinerad marknadsandel om 85-95%. Vi bedömer således att SUS kan nå sina 2024 mål.

Vi höjer vårt långsiktiga motiverade värde

Vi anser att man bör blicka bortom den turbulens som Covid-19 inneburit under 2020 och inledningen
av 2021 för att värdera SUS. Givet den dominerande situation man kommer ha inom robotkirurgi höjer vi
vårt motiverade värde till 135-140 kr. Givet trenderna vi beskriver i analysen bedömer vi att SUS bör kunna
uppvisa en organisk tillväxt om 15-20% även efter vår prognosperiod som slutar 2024.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20e 0.84 0.84 0.0%

EPS, just 21e 1.31 1.36 -3.7%

EPS, just 22e 1.71 1.5 14.6%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 37.1m

Market cap 4,281

Nettoskuld (62)

EV 4,219

Free Float 31.00%

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

Reuters/Bloomberg SUS.ST/SUS.SS

 
Prognos (SEK)

 
19 20e 21e 22e

 
Sales,m 102 115 208 262

Sales Growth 54.5% 13.7% 64.2% 25.8%

EBITDA, m 30 55 75 92

EBIT, m 15.2 37.5 56.8 74.3

EPS, adj 0.37 0.84 1.31 1.71

EPS Growth NA% 129.9% 55.4% 31.3%

Equity/Share 10.8 11.7 13.0 14.5

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal NA% NA% 27.3% 28.4%

ROE (%) 3.1% 6.7% 9.4% 11.0%

ROCE 4.4% 10.3% 14.5% 18.3%

EV/Sales 41.56x 36.68x 20.30x 16.13x

EV/EBITDA 138.9x 76.7x 56.4x 45.7x

EV/EBIT 277.9x 112.5x 74.2x 56.8x

P/E, adj 315.9x 137.4x 88.4x 67.3x

P/Equity 10.7x 9.8x 8.9x 7.9x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield 1.3% 0.6% 0.6% 1.2%

Net Debt/EBITDA (1.8)g (1.2)g (1.2)g (1.4)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 135.00 - 140.00
  
Current price 115.40

Risknivå Low

Kursutveckling 12 mån
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Sammanfattning
Stärker sig emot kommande skifte inom kirurgin

Investment Case

Surgical Science rider på Jertalet makrotrender inom sjukvården där de två mest intressanta är ökade krav
på validering och övergången till robotkirurgi. Genom att vara världsledande på utveckling av medicinska
simulatorer inom laparoskopi är man positionerad för att möta en ökad efterfrågan till följd av ökade krav på
validering. Bolaget är även världsledande inom utveckling av simulatorer för robotkirurgi, en typ av ingrepp
som p.g.a. höga kostnader varit underanvänt trots överlägsna resultat. Genom Jer aktörer på marknaden där
SUS jobbar nära 5 av de ledande kommer användandegraden öka från 2% globalt till närmare 20% 2030.

Bolags pro3l

Verkar på en marknad som gynnas av starka makrotrender
Surgical Science rider på en stark strukturell tillväxt som har sin grund i att kirurgi är inne i ett
paradigmskifte. I appendix följer en tidslinje framtagen av det amerikanska bolaget Medtronic om hur
kirurgin utvecklats från 60-talet till idag. Genom sitt segment Educational Products har SUS ridit på
övergången från traditionell kirurgi till titthålskirurgi (minimally invasive surgery, MIS) och genom
aKärsområdet Industry/OEM får bolaget en exponering mot den växande robotkirurgin.

I dagsläget .nns det ca 39 000 kirurger utbildade för att genomföra robotkirurgiska ingrepp. De system som
.nns är dock underutnyttjade och endast 2% av möjliga ingrepp genomförs med robotkirurgi, trots stora
medicinska fördelar. Nedan redovisas de anledningar som det amerikanska bolaget Medtronic stött på i en
undersökning om varför inte robotkirurgi används mer.

Kostnad: Höga kostnader är den främsta anledningen till den låga nyttjandegraden av robotassisterad kirurgi
(RAS). Enligt australiensiska NHS krävs 150-200 ingrepp för att motivera investeringen om USD 0,5-2,5m.
Enligt Medtronics undersökning är det även den höga kostnaden per ingrepp som gör att RAS-system
underutnyttjas. Ett ingrepp med en da Vinci-robot kostar 700-3 500 USD.

Nyttjandegrad: Den största anledningen förutom kostnader till att nyttjandegraden är låg inom robotkirurgi
är att de system som för närvarande .nns på marknaden kräver en specialdesignad operationssal. Detta
begränsar användandet av RAS till stora kliniker med möjlighet att specialbygga operationssalar.

SUS samarbetar med fyra olika bolag som alla be.nner sig i olika stadier av utvecklingen.
Förutom marknadsledaren Intuitive Surgical med en marknadsandel king 90% har man utvecklat
simuleringsmjukvaran till den brittiska utmanaren CMR som börjat säljas under 2020. SUS kommer att
utveckla simuleringsmjukvaran åt J&J:s utmanare som ska inleda studier på människa H2 2022 och förmodas
ta en hög marknadsandel. Genom förvärvet av Mimic kommer man även ha Medtronic samt den japanska
utmanaren Medicariod som kunder. Medtronic väntas inleda process och erhålla CE- godkännande för sin
medicinska robot Hugo under 2021. Vi bedömer att de system där SuS utvecklar simuleringsmjukvaran
kommer att nå en marknadsandel på 85-95% under perioden 2021-2030.
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Sammanfattning
Stärker sig emot kommande skifte inom kirurgin

Värdering

Akten undervärderad givet starka långsiktiga trender

Vi har i värderingen tittat på ett antal bolag inom medicinteknik med liknande bruttomarginaler för att
hitta en målmultipel. Detta har resulterat i att vi bedömer att bolaget ska värderas på en EV/EBITDA-
multipel omkring 35x 2024 och höjer därför vår målmultipel till 35x från 30x vilket också reJekterar den
multipelexpansion som skett i marknaden.

SUS har följande .nansiella mål för 2024 vilka också ligger nära våra 2024-estimat:
• En omsättning om 400 mkr 2024
• EBITDA-marginal om minst 40%

Resonemanget ovan ger en kurs kring 194 kr om bolaget når våra estimat för 2024, vilket ger ett nuvärde
på 138 kr med en diskonteringsränta om 12%. Innan ramavtalet med Auris Health annonserades räknade vi
med en diskonteringsränta om 14%, men vi bedömer att Auris kommer bli en av de främsta konkurrenterna
till ISRG och att avtalet således sänker risken i bolaget. Längst bak i analysen presenteras känslighetstabeller
där försäljning, WACC och EV/EBITDA-multipelns betydelse för nuvärdet presenteras.

I estimaten som leder fram till vår 2024-försäljning räknar vi inte med några förvärv. Vi bedömer även att
nya, stora OEM-avtal kan göra att bolaget höjer målen vilket gör att vi ser att det kan .nnas en ytterligare
uppsida jämfört med vårt motiverade värde.

Motiverat värde

Resonemanget ovan ger ett motiverat värde om 135-140 kr.
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Operativa segment Q3 Geogra3ska segment (Q3)

Försäljning och EBIT y/y (mkr) Försäljning och EBIT q/q (mkr)

Bolagsfakta
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Introduktion

Huvudproblematiken i sjukvården i västvärlden cirkulerar kring en central frågeställning: hur levererar man
bättre vård till Jer, till en lägre kostnad. Tekniska framsteg i kombination med längre livslängd har lett till en
kostnadsexpansion inom vården. 1970 var de totala vårdkostnaderna per capita i USA 350 dollar, medan de 2017
var 10 739 dollar, en ökning med ca 30x. I dagsläget står sjukvård för ca 18% av USA:s BNP och Jertalet bedömare
anser att siKran kommer att stiga yttterligare. Vi ser ett antal anledningar till detta:

• Åldrande befolkning: I västvärlden väntas genomsnittsåldern stiga något. Ju äldre befolkning, desto Jer
ingrepp och högre kostnader för sjukvård. Den största orsaken till ökade kostnader enligt brittiska National
Health Service är dock inte livslängden utan att patienter lever längre med kroniska sjukdomar. Samtidigt är
det möjligt att genomföra komplexa ingrepp högre upp i åldrarna.

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

• Ojämn kompetensnivå i sjukvården: 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 sektorer eller delar av samhället. Utbildning inom
kirurgi bygger fortfarande på samma principer som vid sekelskiftet.

Surgical Science är med sin världsledande ställning inom laparoskopisk simulering och robotkirurgi välpositionerat
för att möta denna utmaning:

• Genom att inkludera simulering i utbildningen lär sig blivande läkare snabbare och bibehåller kunskap bättre.
Risken för komplikationer efter operationer har även visat sig minska när läkaren utbildats med simulering.

• Laparoskopi leder till kortare ledtider då man inom laparoskopi endast gör mindre ingrepp jämfört med att
öppna hela buken. Detta minskar risken för infektion avsevärt.

• Robotkirurgi minskar komplikationer: I en studie publicerad av EU-parlamentet uppskattas den årliga
kostnaden för kirurgi i USA till 170bn. Av denna utgör kostnaden för återbesök ca USD 40bn. Studien visar
att robotkirurgi kan minska återbesök med ca 50%.
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Drivkrafter simulering

Den första generella drivkraften för SUS 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. Fyra problem brukar nämnas 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 laparoskopiska ingrepp: laparoskopiska ingrepp är ofta unika vilket gör att varje
läkare får ett begränsat antal ingrepp för varje behandlingstyp. Detta i kombination med att utvecklingen
går snabbt med ständigt nya tekniker och att konsekvenserna vid fel blir stora gör att simulering blir ett
naturligt sätt för kirurger att upprätthålla kompetens, och inte bara som 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 på en mycket stor skillnad mellan de bästa och de sämsta i
studien. De patienter som behandlats av läkare med sämst resultat i studien hade en återinläggningsfrekvens och
en infektionsfrekvens som var drygt två respektive drygt fyra gånger så hög som för de patienter som behandlats av
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 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.

VI 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 där mortaliteten varit nästan 4x hos de patienter
som behandlas av de minst skickliga läkarna. Vi bedömer att kvalitetsskillnaderna mellan läkare i kombination med
den höga dödligheten för medicinska fel kommer leda till att investeringar görs i utbildning och kvalitetssäkring
av kirurger.

Skillnaden mellan inlärningskurvorna för lärlingsmodellen jämfört med ett simulatorbaserat system illustreras
nedan, och av dessa framgår tydligt 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 och regelbundet tränar i en simulator sin kunskap längre.
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Inlärningskurva simulering

Mentice
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Sammanfattning laparoskopi/robotkirurgi

Kirurgi i bukregionen domineras av öppen bukkirurgi. WHO bedömer att antalet större kirurgiska ingrepp uppgår
till ca 232 miljoner per år. Av dessa genomförs endast 10 miljoner med titthålskirurgi. Tillväxten väntas konservativt
vara runt 8% per år i antal operationer. Titthålskirurgi eller laparoskopi innebär att man gör ett mindre hål i buken
och sedan använder sig av en kamera för att genomföra operationen.

Kirurgins utveckling och antal operationer

Titthålskirurgi innebär lägre infektionsrisk för patienter och minskar belastningen på sjukhus eftersom patienter
inte behöver ligga kvar lika länge på sjukhuset. En studie från John Hopkins-universitetet visar att om man ökade
antalet minimalinvasiva ingrepp (MIS) med 50% så skulle man kunna reducera antalet sjukhusdagar med 140 000
bara i USA. En studie gjord av NHS i Storbritannien visar att risken för bråck efter operation halveras och andelen
återbesök minskar från 52% till nära noll. Sammanfattningsvis ser vi fyra drivkrafter bakom övergången till MIS:

• Färre komplikationer – enligt NHS minskar risken för återbesök från 52% till nära noll

• Kortare tid på sjukhus – antalet sjukhusdagar i USA skulle minska med 140 000, bara i USA, om 50% av alla
ingrepp görs med MIS

• Kortare tid för återhämtning – enligt svenska Prostatacancerförbundet kunde Danderyds sjukhus kraftigt
höja antalet operationer då ett robotsystem införskaKades 2014. Anledningen var minskade blödningar då
operationerna blir mer exakta.

För att få en bild av tillväxtpotentialen har vi valt att titta på den amerikanska marknaden och olika typer av ingrepp.
Här ser vi tydligt att det .nns en stor potential i marknaden att öka robotkirurgins andel.
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Övergången till titthålskirurgi innebär dock ett nytt tillvägagångssätt att genomföra operationer och kräver därför
utbildning och träning. I dagsläget har de Jesta kirurger genomgått sin utbildning i traditionell kirurgi och behöver
”läras om”. Det är denna trend som Surgical Science kan utnyttja på många av sina nyckelmarknader. Brittiska NHS
menar att den nya generationen av kirurgisimulatorer som SUS utvecklar kommer vara en nyckel för att hantera
denna övergång.

I Kina är trenden mot titthålskirurgi stark. Kraven på sjukvården att vara mer eKektiv och att minimera sjukhustid,
för att höja kapaciteten, ökar. Här har titthålskirurgi vuxit kraftigt på grund av centrala politiska beslut och att
institutionellt motstånd mot förändringar inom medicinutbildning inte är lika stort som i västvärlden.

MIS leder övergången till RAS (Robot Assisted Surgary)

Den mest eKektiva metodiken för att genomföra MIS är s.k. robotassisterad kirurgi (RAS). Robotassisterad kirurgi
används idag för ca 2% av alla ingrepp.

Kirurgins utveckling och antal operationer

I vissa kategorier av ingrepp är det dock mer vanligt förekommande. Detta är framförallt ingrepp vid bråck och
kolorektala ingrepp där RAS har börjat få genomslag. Dessa typer av ingrepp utgör dock endast ca 23% av alla
kirurgiska ingrepp i USA. Vi bedömer att användandet av robotkirurgi är något lägre i Europa och Asien där det .nns
färre installerade robotsystem per capita än i USA.
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Marknadsöversikt

Den främsta anledningen till att använda RAS är, enligt brittiska NHS och dess australiensiska motsvarighet
(Australian NHS), att resultatet vid användandet av robotassisterad kirurgi blir bättre då ett robotassisterat system
levererar en precision och tillförlitlighet som är betydligt högre än traditionell MIS. Vidare är återhämtningstiderna
betydligt kortare än vid traditionell öppen bukkirurgi. RAS har även en kortare inlärningscykel än både MIS och
traditionell kirurgi vilket gör att bristen på kirurger kan adresseras. Här ser vi att simulering har en nyckelroll
att fylla. Ytterligare en aspekt som motiverar användandet av robotassisterad kirurgi är att det är betydligt mer
skonsamt för kirurger att utföra ingreppen. Enligt en studie genomförd i UK och USA är nästan 20% av alla kirurger
förtidspensioneras eller begära omplacering då bristande arbetsmiljö leder till rygg- och andra smärtor. Detta
motsvarar över 3 000 kirurger inom brittiska NHS.

Operationer genom RAS är betydligt mer skonsamma för kirurger då man istället för att stå vid patienten styr
roboten via en konsol. Dessa konsoler är, likt moderna skrivbord, höj- och sänkbara för att möjliggöra variation och
god ergonomi. Detta gör att kirurger är drivande i införskaKandet av robotkirurgiska system. Dessutom .nns en
förbättrad samhällsnytta i att installera systemen.

RAS-marknaden öppnas upp

RAS har funnits i ca 20 år, men används fortfarande endast i 2% av de ingrepp där det är möjligt. I USA är siKran
något högre och uppgår till ca 10%. Marknaden i dagsläget uppgår till ca USD 4bn enligt Medtronic. Av dessa USD
4bn räknar vi med att ca USD 2bn avser nyförsäljning av system och USD 2bn avser support samt försäljning av
förbrukningsvaror för att utföra operationen.

I dagsläget är ca 39 000 kirurger utbildade för att genomföra robotkirurgiska ingrepp och det .nns ca 5 000
installerade system globalt. Dessa består till största delen av olika varianter av Intuitive Surgicals da Vinci-system
som kontrollerat ett antal nyckelpatent som löpte ut under 2018. Dagens installerade bas används dock <1 gång per
dag. Nedan följer de anledningar som det amerikanska medicinteknik bolaget Medtronic stött på i en undersökning
om varför inte robotkirurgi används mer.

Kostnad: Höga kostnader är den främsta anledningen till den låga nyttjandegraden av robotassisterad kirurgi (RAS).
Enligt australiensiska NHS krävs 150-200 ingrepp för att motivera investeringen om USD 0,5-2,5m. Enligt Medtronics
undersökning är det även den höga kostnaden per ingrepp som gör att RAS-system underutnyttjas. Ett ingrepp med
en da Vinci-robot kostar 700-3 500 USD.

Nyttjandegrad: Den största anledningen förutom kostnader till att nyttjandegraden är låg inom robotkirurgi är
att de system som för närvarande .nns på marknaden kräver en specialdesignad operationssal. Detta begränsar
användandet av RAS till stora kliniker med möjlighet att specialbygga operationssalar.

Problemen ovan adresseras av utmanare på marknaden vilka diskuteras i ett senare stycke.
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I samband med lanseringen av sin nya kirurgiska robot gjorde Medtronic en undersökning bland över 250 kirurger
och beslutsfattare inom sjukhusindustrin. Undersökningen bestod av två delar och visade att närmare 80% av alla
beslutsfattare inom sjukvården är intresserade av RAS och strax under 70% kommer förespråka investeringar i RAS
system om kostnaderna är i paritet med traditionell MIS.

Resultat av Medtronics undersökning bland beslutsfattare inom sjukvården

Lyckas de två problemen ovan adresseras så skulle nästan 70% av tillfrågade beslutsfattare förespråka införskaKandet
av ett RAS-system. Detta visar att marknaden är underpenetrerad för en aktör som CMR som adresserar dessa
problem. Vi bedömer att problematiken med höga kostnader har lett till att marknader med hög andel oKentligt
.nansierad sjukvård, likt Europa, underanvänder RAS.

Underanvändandet av RAS gör att vi ser att de aktörer som stöds av SUS system konkurrerar på en marknad om USD
9bn, d.v.s. marknaden för MIS snarare än den begränsade robotkirurgimarknaden som i dagsläget domineras av ISGR.

Vi bedömer att andelen ingrepp genomförda med robotsystem kommer stiga från knappt 2% idag till närmare 20%
2030. Vi ser att de robotkirurgiska ingreppen växer på bekostnad av traditionell kirurgi och MIS och, till stor del,
utförs av nya aktörer på marknaden.

Antalet kirurgiska ingrepp globalt Fördelning av operationer
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Aktörer och hur långt de kommit på robotmarknaden

I och med förvärvet av Mimic Technologies samarbetar SUS med ca 10 olika utvecklare av robotkirurgiska system.
Man samarbetar med samtliga ledande utvecklare samt ett antal utmanare. Nedan följer en genomgång av de största
aktörerna på marknaden.

Intuitive Surgical (ISGR) – da Vinci

Bolaget grundades 1995 och har genom ett antal nyckelpatent varit den dominerande aktören på marknaden. Bolagets
produkt är ett s.k. master slave-system och systemet består av tre delar:

• Kirurgikonsol: Platsen där kirurgen sitter och styr roboten. Kirurgen har, till skillnad från vid traditionell
kirurgi, en ergonomisk arbetsplats vilket förlänger den aktiva karriären för en kirurg. I en rapport skriven av
brittiska NHS påpekas att en stor del av Storbritanniens kirurger tvingas byta arbetsuppgifter i förtid p.g.a.
ryggproblem och dylikt. I en annan undersökning gjord av det brittiska robotkirurgibolaget CMR säger 20%
av kirurgerna i UK och 15% i Tyskland att de tror att de kommer behöva skolas om eller pensioneras i förtid
p.g.a. rygg- eller andra problem.

• Patientvagn: På denna vagn ligger patienten och här .nns även robotens armar som styrs av kirurgen. Ett
problem med da Vinci-systemet är att vagnen är integrerad med armarna vilket gör att systemet binder
upp en hel operationssal. Det gör, enligt australiensiska NHS, att endast sjukhus och kliniker som genomför
100-150 ingrepp per år kan. av kostnadsskäl, motivera en investering i ett robotsystem.

• Datakonsol: På denna vagn står den enhet som utför beräkningar.

ISRG ser tillgången till utbildningsmaterial som ett starkt försäljningsargument. Under 2020 har över 12 000 nya
användare registrerats i bolagets databas. Genom att ha ett omfattande simuleringsprogram och tillgång till hur
kirurger utvecklas kan da Vinci kontinuerligt förbättra sitt erbjudande för att möta konkurrensen ifrån de aktörer
vi beskriver nedan.

da Vinci Simuleringsmjukvara
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ISRG är marknadsdominanta med starkast marknad i USA där ~10% av de ingrepp som genomförs sker med
robotkirurgi. Den snabbast växande kategorin inom robotkirurgi är allmänkirurgi.

Installerad bas Antal ingepp genomförda med RAS i olika
kategorier

ISRG har tre intäktsslag:

• Systemintäkter: Intäkt för varje sålt da Vinci-system. Går under slutkunders CAPEX-budgetar. Har således
haft det tuKt under 2020 p.g.a. Covid-19. Vi bedömer dock att efterfrågan kommer tillbaka i närtid.

• Instrument och tillbehör: Förbrukningsvara vid operationer, kostar ca 700-3500 USD per operation.
Enligt en studie gjord av Medtronic i samband med lanseringen av deras robotkirurgiska system samt
australiensiska NHS är kostnaden per ingrepp en av de främsta anledningarna till att RAS-adaptionen är låg
i oKentligt .nansierad sjukvård. Vi anser detta vara den huvudsakliga förklaringen till att robotsystem är
vanligare i USA än Europa.

• Service: Återkommande serviceintäkter som betalas av kunden.

Sammanfattningsvis bedömer vi att ISRG kommer att ha en fortsatt stark marknadsandel och att många av
de be.ntliga da Vinci-systemen kommer att ersättas med nya da Vinci-system. Vi bedömer att de aktörer som
presenteras nedan främst kommer att öka RAS-penentrationen snarare än att ersätta ISRG:s system. Vi bedömer
således att ISRG:s marknadsandel kommer att falla från ca 92% i dagsläget till runt 50% 2030.
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CMR

CMR (Cambrige Medical Robotics) var en av SUS första kunder inom OEM. Bolaget grundades 2014 vid universitet i
Cambridge och är det medicintekniska start-up i Europa som tagit in mest riskkapital. Bolaget är bl.a. .nansierat av
GE Healthcare, LGT och Zhejiang Silk Road Fund. Bolaget värderas i denna .nansieringsrunda till ca USD 1bn.

Översikt Versius

Vi bedömer att CMR:s robotkirurgiska system Versius besvarar många av de frågeställningar som togs upp i
Medtronics stora undersökning bland beslutsfattare inom sjukvården om vad som krävdes för att en investering i
ett RAS-system skulle rättfärdigas:

• Bristen på ?exibilitet: Som illustrationen visar är CMR:s system Versius betydligt mer Jexibelt än ISRG:s
da Vinci-system. Systemet kan Jyttas mellan operationssalar och är tämligen modulärt. I akut fall kan t.ex.
endast en av de tre robotarmarna användas separat. Det gör att systemet kan användas på mindre sjukhus
och inte bara stora universitetssjukhus.

• Kostnaden per ingrepp/CAPEX: Vi bedömer att kostnaden är lägre än ISRG:s system. Vi har noterat att
många slutkunder till CMR är mindre sjukhus i Frankrike och Storbritannien. Dessa sjukhus skulle inte ha
möjlighet att investera i ett da Vinci-system då dessa kräver 150-200 operationer årligen för att investeringen
ska motiveras rent ekonomiskt.

Ett exempel på kostnadseKektiviteten hos CMR:s system är att det franska Argenteuil-sjukhuset är det första franska
publika sjukhuset att erbjuda CMR:s system. Sjukhuset har som mål att 100% av de operationer där nu MIS används
ska utföras med system från CMR. Utifrån antalet anställda är sjukhuset ca hälften så stort som Danderyds sjukhus
i Stockholm. Detta visar att CMR når en ny marknad där ISRG tidigare inte funnits.

Vi bedömer att CMR, även framgent, kommer att ha en stark position på den franska marknaden. Den 14 januari slöt
man ett samarbetsavtal med IRCAD, en organisation som utbildar över 6 200 kirurger varje år. IRCAD är baserad
vid universitetssjukhuset i Strasbourg med en .lial i Taiwan. Genom att vara närvarande vid utbildning ökar CMR
chansen att väljas vid upphandlingar.
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Auris Health

Auris Health ingår i Johnson & Johnson-koncernen och utvecklar i dagsläget en kirurgisk robot med fokus på
bronkoskopi med namnet Monarch. Bolaget förvärvades av J&J för USD 3,4bn 2019.

Tidigare har J&J även utvecklat en kirurgisk robot i samarbete med Google i ett JV som gick under namnet Verb. J&J
valde dock under inledningen av 2020 köpa ut Google. I november 2020 presenterades slutligen namn och prototyp
för systemet. Systemet kommer att heta Ottava och bär många likheter med Versius, bl.a. kommer systemet ha lösa
armar som Jyttas för att frigöra operationssalsutrymme.

Konceptbild Ottava

SUS kommer att under 2020 och 2021 erhålla ca 10 mkr i konsultavgifter för tillpassning av systemet. J&J räknar
med att kunna inleda mänskliga studier under H2 2022. Vi bedömer således att systemet kommer nå marknaden
under slutet av vår prognosperiod. Vidare bedömer vi att systemet kommer vara en av de utmanare som plockar
mest marknadsandelar av ISRG under perioden 2025-2030.
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Medtronic Hugo

I samband med ett kapitalmarknadsevent i september i år lanserade Medtronic sitt RAS-system med namnet
Hugo. Systemet påminner en hel del om CMR:s Versius. En likhet är att systemet är Jyttbart och Jexibelt, vilket
bilden nedan visar. Medtronic har även adresserat problemet med höga ingreppskostnader. Prognoserna som .nns
tillgängliga tyder på att kostnaderna för ingrepp med Medtronics system kommer vara i paritet med traditionell
MIS-kirurgi.

Medtronic Hugo

De fem huvudaspekterna med Hugo är:

• Modulariteten: Samtliga delar av systemet som syns ovan är mobila vilket gör att de inte binder upp
operationssalar. Samtidigt gör de separata armarna det möjligt att bättre anpassa uppsättningen inför olika
typer av ingrepp.

• Universal Use: Systemet stödjer både laparoskopi samt även viss form av öppenbukskirurgi.

• Upgradable: Systemet kommer kunna uppdateras och kompletteras med olika patchar. Bolaget har en
pipeline på mjukvara kommande år vilket ökar möjligheten till repetitiva intäkter. Det gör även att den aktör
som utvecklar simuleringsmjukvara får möjlighet till ökad andel återkommande intäkter.

• Öppen konsol: Genom att kontrollkonsolen är öppen kan kirurgen kommunicera med sitt team samt bättre
följa omröstningsförfarandet.

• Know-how: Medtronic kommer att kunna dra nytta av sin expertis inom det kirurgiska området och
integrera be.ntligt produktsortiment i sitt roboterbjudande.

Medtronic ger en relativt detaljerad tidsplan över lansering och försäljningsestimat de kommande åren. Bolaget
räknar med att börja lanseringen av systemet i H2 2020. Här kommer klinisk data börja samlas in för att lämna in
ansökan för CE-märkning i Q1 2021. Senare under H2 2021 kommer processen för ett amerikanskt regulatoriskt
godkännande att inledas.

Bolaget bedömer att RAS kommer ha en inverkan på topline-tillväxt under 50 bps FY21, mellan 100-150 bps FY22 och
200-250 bps FY23. Detta skulle innebära en försäljning om USD 330m 2022 och 650m 2023. Givet våra antaganden
om CAPEX per system skulle det innebära att Medtronic säljer ca 300 system 2022 och 600-700 2023. Detta går att
jämföra med ISRG som väntas sälja ~1 250 system 2021 och ~1375 system 2022.
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MeereCompany

Revo-i är ett system utvecklat av det koreanska bolaget MeereCompany. Systemet skiljer sig ifrån Versius och Hugo
då samtliga robotarmar är kopplade till en modul snarare än självständiga (se bild nedan). Detta gör att vi bedömer
att den inte är lika Jexibel som Versius. Roboten har hittills bara fått regulatoriskt godkännande i Korea.

Revo-i

Medicaroid Corporation

Genom förvärvet av Mimic får SUS det japanska bolaget Medicariod som kund. Bolaget grundades 2013 som
ett JV mellan Kawasaki Heavy Industries och Sysmex, ett japanskt bolag inom medicinteknik. 2020 .ck bolaget
regulatoriskt godkännande för sitt system Hinotori och väntas lanseras i Japan under 2021 och internationellt under
2022. Vi bedömer att Medicaroid kommer vara marknadsdominant i Japan och på sikt bli lika viktigt för SUS som
CMR.
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Transenterix

Vi bedömer att en mindre utmanare till CMR är det amerikanska bolaget Transenterix som utvecklat systemet
Senhance. Senhance har för närvarande regulatoriskt godkännande i USA, Europa och Japan. 2020 genomfördes 1
450 ingrepp med Transenterix system. Som bilden nedan visar påminner systemet om CMR och Hugo då det är
Jexibelt och kan Jyttas mellan operationssalar. Systemen har likt CMR och Hugo full haptisk feedback. Ytterligare en
intressant aspekt med Senhance-systemet är att man jobbar med eye tracking-styrning av kameran under ingreppen.
Bolaget har nyligen vunnit ett CE-godkännande för sin ''Intelligent Surgical Unit'' som möjliggör viss AI-styrd
assistans under operationer.

En intressant aspekt som Transenterix presenterat för investerare är att kostnaden för olika ingrepp med detta system
ligger 50-70% lägre än motsvarande ingrepp med ett da Vinci-system. Detta gör att vi tror att även CMR kommer
ha en liknande kostnad per ingrepp. Vi anser att kostnadsreduktion per ingrepp är den viktigaste drivkraften om
andelen RAS-ingrepp ska öka från 2% de kommande åren.

Bolaget har kommit längre än CMR i regulatoriska godkännanden men är inte lika välkapitaliserat (marknadsvärde
på bolaget är ca USD 500m). Vi bedömer att detta gör att bolaget får svårare att möta efterfrågan samt ha ett aktivt
försäljningsarbete på Jera marknader. En annan aspekt som lyfts i de undersökningar bland kirurger vi tagit del av är
att ett system inte utesluter ett annat. Ett exempel var att kirurger föredrog da Vinci för mer komplexa operationer,
men för enklare ingrepp använde sig av Senhance för att hålla nere kostnaderna. Vi ser därför att marknaden, de
kommande åren, inte är en ”winner takes it all”-marknad utan snarare har plats för 4-5 aktörer.
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Slutsats

Vi bedömer att SUS har en väldigt god position för att möta den kommande omställningen till robotkirurgi. Genom
sitt avtal med ISRG som är marknadsledare samt fyra av de största utmanarna Auris, Medtronic, CMR och Medicariod
har man exponering mot Jertalet utmanare.

Vi tror även att robotkirurgi kan komma att accelerera i tillväxt då vi bedömer det vara nyckeln till att implementera
en högre grad av automation inom kirurgin. Robotkirurgin gör det dessutom enklare att mäta och utvärdera kirurger
genom data. Ett exempel på detta är att ISRG har ett utvecklat system för att samla data från operationer i syfte
att guida och utvärdera ingrepp. Att samla in data är nyckeln till resan mot att kirurgin ska bli "robotassisterad"
snarare än helt mänskligt styrd. Här ser vi att Mimic bidrar med ett stort ''know how'' där bolaget kan JeK Berkley
är ledande inom utvecklandet av framtida AI-applikationer inom robotkirurgin.

En jämförelse kan göras med bilar – om nästa steg inom kirurgin är att robotsystemen varnar kirurger och aktivt
föreslår beslut, skulle det i bilbranschen motsvara aktiv farthållning eller varningar när en förare vinglar vid ratten.
Nedan följer en bild från det svenska bolaget Mentice som presenterar tidslinjen mot autonom kirurgi.
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Finansiella mål

Surgical Science lanserade tre nya .nansiella mål strax efter förvärvet av Sensegraphics år 2019.

• Omsättning om 400 mkr 2024. Detta motsvarade en CAGR kring 20% om man utgick ifrån proformasiKrorna
2019.

• Lönsamhet: EBITDA-marginal som överstiger 40% de kommande åren.

• Educational Products ska växa 15% årligen under perioden 2020-2024.

Dessa mål är grunden för våra antaganden om omsättningstillväxt och lönsamhet kommande år. Vi har valt att dela
upp intäktsestimaten i tre delar: Educational Products, försäljning till ISRG samt försäljning till övriga industriella
partners.

Educational Products

Vi bedömer att marknaden för Educational Products kommer att växa ca. 15% de kommande åren. Det baserar
vi på tillgänglig marknadsdata samt SUS målsättningar. Försäljningen ifrån detta aKärsområde har en något lägre
bruttomarginal än övriga aKärsområden. Givet att övriga delar av SUS implicit växer mer än 15%/år och har
högre bruttomarginaler bedömer vi därför att bruttomarginalen kan komma att stiga något de kommande åren.
Anledningen till den lägre bruttomarginalen inom Educational Products är att försäljningen innefattar både mjuk-
och hårdvara.

Försäljning och tillväxt (mkr) Andel av totalförsäljning

Sammanfattningsvis ser vi att Educational Products kommer att bidra med en stabil del av tillväxten kommande år.
Vi ser dock övrig försäljning som den främsta drivkraften om bolaget ska nå sina .nansiella mål för 2024. De största
riskerna kopplat till detta segment är en generell minskning av CAPEX hos universitetssjukhus till följd av ändringar
i budget. Potentiell uppsida .nns i estmaten om Jer länder, likt Danmark, väljer att göra simulering obligatoriskt
för läkare.
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Försäljning till ISRG

Den främsta drivaren bakom tillväxten de kommande åren är försäljningen till ISRG. Här har vi skattat antalet sålda
system kommande år samt den s.k. attachment rate, d.v.s. hur hög andel av systemen som säljs med tillhörande
simuleringsmjukvara. I Q3'19 hade något över 3 200 av de totalt 5 400 installerade systemen simuleringsmjukvara
kopplad till sig. Det motsvarar ca 60%. Vi bedömer dock att siKran är högre i nyförsäljning. Vi bedömer att
försäljningen från ISRG kommer att se en ökning i tillväxttakten under 2021/2022 för att reJektera uppdämd
efterfrågan som en följd av Covid-19.

Sålda da Vinci-system

Försäljning till ISRG (mkr) Andel av totalförsäljning

De största riskerna kopplat till försäljningen till detta segment är en sjunkande attachment rate eller minskade
budgetar vid sjukhus globalt och under en längre tid, till följd av Covid-19. En möjlig uppsida .nns i estimaten om
SUS gör simuleringspaketet mer omfattande.
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Försäljningar till övriga OEM:s

Försäljningen till andra OEM:s kommer i huvudsak ifrån tre olika kundgrupper vilka är:

• Försäljning ifrån CMR: Vi bedömer att CMR kommer ha en nyckelroll i att öka penetrationen för
robotkirurgi på den underpenetrerade europeiska marknaden. Under 2020 genomfördes ca 1 000 ingrepp
med CMR-system. Det kan jämföras med de ca 1,2 miljoner ingrepp som genomfördes med da Vinci-system
under 2020. CMR har således en marknadsandel under 1%.

• Samarbetsavtal med Auris Health: I oktober tidigare i år tecknade SUS ett avtal med Auris Health, en del av
Ethicon inom Johnson & Johnson-koncernen. Avtalet innebär att SuS får konsultintäkter om ca 10 mkr under
2020-2021 och sedan en licens för varje sålt Auris-system. Vi bedömer att ett regulatoriskt godkännande för
detta system är att vänta sena 2022 eller tidiga 2023.

• Kunder tillkommna genom Mimic: Genom förvärvet av Mimic knyter man till sig Medtronic och japanska
Medicaroid Corporation som kunder. Vi räknar med att dessa två bolag kommer tillhöra top fem på
marknaden kommande 10 år

• MeerComoany och övriga kunder: SUS har ett avtal med det koreanska bolaget MeereCompany där man
utvecklat simulering åt bolaget. Vi bedömer att MeereCompanys system Revo-i kommer att fokusera på
den koreanska marknaden. Utöver försäljning till robotbolagen bedömer vi också att SUS har försäljning
till SenseGraphics gamla kunder. Genom förvärvet av Mimic tillkom även kontrakt med ett antal mindre
robottillverkare vi tror dock att ISRG och bolagen nämnda ovan kommer ha en marknadsandel kring 85-95%
kommande år.

Försäljning till övriga OEM:s (mkr) Andel av total

Vi bedömer att SUS får en högre ersättning per sålt system från sina övriga partners ex ISRG då simuleringen blir
en viktigare del av erbjudandet då produkten är helt ny för slutkund. Vidare bedömer vi att attachment rate uppgår
till 100%.

Vi bedömer det även som troligt att Surgical Science skriver avtal med ytterligare en aktör inom robotkirurgi i
närtid, då man genom samarbetena med ISRG, CMR och Auris bevisat att man är världsledande inom utveckling
av simuleringssystem.

Sammanfattningsvis ser vi en hög tillväxt driven av 2 faktorer de kommande åren:

• Uppdämd efterfrågan till följd av Covid-19: Vi bedömer att SUS kommer se en uppdämd efterfrågan under
2021-2022. Detta då slutkunder till SUS samarbetsbolag har skjutit på CAPEX p.ga. Covid-19. Vi bedömer
att detta kommer synas ifrån Q2'21.

• Ökat användande av robotkirurgi: Vi bedömer att andelen ingrepp utförda med robotkirurgi kommer
att röra sig ifrån ca 2% 2018 till närmare 20% 2030. SUS kommer genom att ha både marknadsledare och
utmanare som kunder att kunna rida på denna tillväxtvåg.
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Försäljning segment (mkr)

Andel av total
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Kostnadsbas

Vi bedömer att bruttomarginalen kommer att stiga något framöver och uppgå till ca. 85% de kommande åren. En
viktig drivkraft kommer, enligt vårt förmenande, att vara att OEM:s tar en större del av försäljningen.

Försäljningskostnader (mkr)

Administration (mkr)

FOU (mkr)

Försäljningskostnader
Vi anser att bolagets försäljningskostnader kommer att utvecklas i linje med
försäljningen kommande år. Kostnaderna har kommit ned rejält under 2020
p.g.a. inställda mässor och resor varför vi bedömer de historiska siKrorna
som en bättre proxy för dessa framöver. Vi ser dock vissa skalfördelar
kommande år, med en positiv eKekt på försäljningskostnadernas andel av
försäljningen.

Administrationskostnader
Vi bedömer att administrationskostnader kommer att ha en liknande
utveckling som försäljningskostnader under prognosperioden och utvecklas
i linje med försäljning, men med vissa skalfördelar.

R&D
R&D-kostnaderna kommer att öka kommande år till följd av att man
utvecklar simuleringsmjukvaran till Auris. Vi bedömer även att Jer liknande
projekt kan tillkomma under 2021-2022.
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Sammanfattning

Vi bedömer att SUS kommer att leverera en tillväxt kommande år som gör att man kommer i närheten av sitt
.nansiella mål om en försäljning om 400 mkr 2024. Vi tror dock att Covid-19 har gjort att detta förskjuts ca 1-2
år framåt i tiden.

Vi bedömer att SUS kommer att klara sitt marginalmål med råge kommande år. Den främsta anledningen till detta
är den höga skalbarhet och kostnadskontroll man visat under 2020. Vidare tror vi att det .nns en viss potential i
bruttomarginalen givet att andelen mjukvara ökar.

Omsättning och tillväxt (mkr) EBITDA- marginal

Vi bedömer att avskrivningarna kommer att stiga något ifrån dessa nivåer och att bolaget inte har några större
balanserade skattereserver vilket gör att vi får en EPS-utveckling som går i linje med EBITDA-tillväxten. Vi bedömer
att de .nansiella kostnaderna kommande år blir negligerbara.

EPS-översikt (kr)
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Värdering

Vi har valt två metoder för att värdera SUS, en diskonterad kassaJödesanalys och en relativvärdering. Nedan följer
vårt peer set och en kort beskrivning av bolagen inom det.

Peer set

Sectra 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 marginaler hos mjukvarubolag. Bolagets starka
position och .na historik belönas med att aktien handlas till höga multiplar.

SyntheticMR utvecklar och säljer mjukvarulösningar för magnetresonanstomogra. och produkterna ger utökade
möjligheter att studera bilddata samt potential att förkorta undersökningstiden. Produkterna säljs främst via deras
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.

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 de 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.

Mentice är det bolag som är mest likt SUS på Stockholmsbörsen. Bolaget är aktivt inom simulering och fokuserar på
endovaskulära ingrepp. Endovaskulära ingrepp är precis som robotkirurgi en typ av ingrepp i hög strukturell tillväxt
då de innebär en mindre belastning på sjukvården.

ISRG, se ovan för introduktion.

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.

Vi anser att den bästa metoden för att göra en relativvärdering på SUS är att se på bolaget utifrån våra 2024-estimat.
Vi bedömer att bolaget då kommer vara i en liknande fas som bolagen ovan. Vi har antagit följande för att värdera
bolaget 2024.
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Vi bedömer att om endast en relativvärdering används ska SUS handlas i spannet 144-147 kr. Relativvärderingen är
dock beroende av att sektorn är fortsatt högt värderad. Vi väljer därför att komplettera vår relativvärdering med
en DCF.

DCF

Utöver en relativvärdering har vi valt att använda oss av en diskonterad kassaJödesanalys. I stycket om estimat
presenterar vi våra antaganden för estimaten för perioden 2021-2024. Vi dömer att tillväxten kommer vara fortsatt
hög då andelen ingrepp som utförs med robotkirurgi väntas röra sig ifrån 2% 2018 till närmare 20% 2030. För
perioden 2025-2030 har vi således räknat med en CAGR strax över 20%. Vi bedömer att bolaget ska ha en konstant
marginal efter vår prognosperiod.

WACC och resultat DCF

Antaganden kassa?öden

Vi anser att de båda metoderna ovan ska tas i beaktning när motiverat värde beräknas men vi bedömer att bolaget i
närtid kommer att värderas på relativ basis vilket gör att vi ser ett motiverat värde om 135-140 kr.
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Resultaträkning

Kassa?ödesanalys
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Balansräkning
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Finansiella nyckeltal

Kvartalsvisdata
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Robotkirurgiska ingrepp Utveckling robotkirurgi

Kirurgins utveckling
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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 kassaJödesmodeller, 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 kassaJöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaJöde 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 IntressekonJiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonJikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonJikter 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 aKärer. 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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