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SpectrumOne
Data är guld värt

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e -0.04 -0.04 0.0%

EPS, just 22e 0.01 0.01 0.0%

EPS, just 23e 0.03 0.03 0.0%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 324.1m

Market cap 710

Nettoskuld 93

EV 803

Avg. No. of Daily Traded Sh. 2,449.8(k)

Reuters/Bloomberg SPEONE:SS

 
Prognos (SEK)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales,m 15 49 81 97

Sales Growth 57.0% 229.1% 66.9% 19.9%

EBITDA, m 5.9 1.1 17.2 25

EBIT, m (17.3) (12.5) 4.4 13.8

EPS, adj (0.08) (0.04) 0.01 0.03

Equity/Share 0.4 1.0 1.0 1.0

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal (75.8)% (18.6)% 4.4% 11.5%

ROE (%) (41.0)% (5.8)% 1.1% 3.4%

ROCE (20.3)% (5.2)% 1.3% 4.0%

EV/Sales 54.30x 16.50x 9.88x 8.24x

EV/EBITDA 136.5x 756.4x 46.8x 31.8x

EV/EBIT (46.5)x (64.1)x 180.8x 58.0x

P/Equity 6.1x 2.3x 2.2x 2.2x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (3.5)% (1.4)% (0.6)% (0.6)%

Net Debt/EBITDA (8.6)g (66.2)g (3.8)g (2.4)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 3.60 - 3.80
  
Current price SEK2.19

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån
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SPEONE OMX

Analytiker

 
rikard.engberg@penser.se

Data den nya oljan

SpectrumOne är ett bolag inom Martech och datavisualisering, två områden som växer kraftigt drivet av hög
avkastning på investerat kapital. 71% av tillfrågade beslutsfattare planerar investera i dataanalys kommande
år då man ser en hög ROI på denna typ av investeringar. SpectrumOne har genom förvärv och partnerskap
byggt en intressant position på den nordiska marknaden för dataanalys för små och medelstora bolag.

Partnerskap kan vara guld värt

Genom förvärv har SpectrumOne byggt en organisation för att hantera en kraftig tillväxt. Vi bedömer således
att kostnadsbasen till stor del är på plats. Den huvudsakliga drivkraften för intäkter kommande år är bolagets
partnerskap med Bisnode. Bisnode är en av Nordens ledande leverantörer av aBärsdata. SpectrumOne har
ett avtal där bolagets mjukvara säljs tillsammans med Bisnodes aBärsdata.

Hög potential i aktien

Vi ser ett motiverat värde om 3,6-3,8 kr i aktien. Vi bedömer att de huvudsakliga drivkrafterna är
partnerskapet med Bisnode där vi ser en stor potential, men en låg visibilitet, samt att intressebolaget Eniro
påbörjat en Cnansiell storstädning och vänt till lönsamhet. Vi ser en ytterligare uppsida i värderingen om en
strukturaBär mellan bolagen sker vilket vi bedömer som sannolikt de kommande två åren.
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Sammanfattning
Data är guld värt

Investment Case

SpectrumOne är aktiva inom martech, ett område inom mjukvara som växer kraftigt. Bolaget har genom
förvärv byggt en plattform anpassad för att möta behov hos nordiska små och medelstora företag, en
grupp som underanvänder denna typ av mjukvara då många produkter på marknaden är anpassade för
betydligt större bolag. För att underlätta försäljningen har bolaget inlett ett partnerskap med en av de ledande
aktörerna inom aBärsdata i Norden, Bisnode. Genom förvärv har man skaBat sig möjligheten att ge ett
helhetserbjudande till sina kunder. Vi ser även att SpectrumOnes intressebolag Eniro är undervärderat vilket
ger ytterligare uppsida i bolaget.

Bolags pro3l

SpectrumOne har genom förvärv byggt en mjukvaruplattform för datavisualisering och databehandling vid
namn PRISM. PRISM säljs till nordiska små och medelstora bolag, bl.a. genom ett partnerskap med Bisnode.
Vi bedömer att SpectrumOne nu byggt upp en kostnadsmassa och kommer att börja skala produkten. Vidare
anser vi att bolaget har hittat en intressant lucka på marknaden där man når kunder som inte har användning
för de amerikanska bolagens mer storbolagsfokuserade erbjudanden.

I en undersökning bland ca 500 bolag svarade nära 70% att de på grund av tidsbrist fått ge avkall på potentiellt
lönsamma tillämpningar av dataanalys. Hindret utgörs ofta av att datan måste genomgå manuell behandling
innan den blir verkligt användbar. Vi bedömer att SpectrumOnes plattform har möjlighet att överbrygga
detta hinder.

SpectrumOne förvärvade strax före nyår nästan 30% av Eniro. Vi betraktar detta som en intressant strategisk,
och Cnansiell placering. Eniro har genomgått en betydande omstöpning av sin kapitalstruktur samtidigt som
man vänt till lönsamhet. Vi bedömer dessutom att det Cnns en strategiskt bra Ct mellan SpectrumOne och
Eniro och att bolagen på sikt kan komma att samarbeta.

Värdering

Vi har valt att göra en så kallad sum of the parts-analys där vi värderar SpectrumOne och Eniro separat.
• Vi värderar SpectrumOne till ca 2,7 kr. Värderingen baseras på våra prognoser och hur svenska bolag

i sektorn handlar. Då SpectrumOne har en kraftig tillväxt framför sig väljer vi att titta på våra estimat
för 2024 och diskontera tillbaka dem.

• Vi bedömer att Eniro-aktien ska vara värd ca 1,40 kr jämfört med dagens kurs om 0,76 på Pref
A och 1,15 för stamaktien. Bolaget har nu städat balansräkningen och har en intressant strategi.
SpectrumOnes ägarandel i Eniro på dessa nivåer motsvarar ca 0,9 kr per SpectrumOne-aktie.

• Vi ser en ytterligare uppsida i estimaten om det sker en strukturaBär mellan bolagen, något vi ser
som sannolikt de kommande två åren.

Motiverat värde

Vi ser ett motiverat värde om 3,6-3,8 kr. Vi ser dock en relativt hög risk i våra estimat givet att bolaget beCnner
sig i en tidig kommersialiseringsfas. Kan bolaget bevisa värdet i partnerskapet med Bisnode för marknaden
ser vi en ytterligare uppsida om 0,4-0,5 kr.
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Kvartalsvis data Årsvis data

Bolagsfakta
SOTP-värdering
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Introduktion

Enligt den amerikanska venture capital-investeraren Andreessen Horowitz spenderar den genomsnittlige säljaren
endast en tredjedel av sin tid på försäljning, medan de andra två tredjedelarna spenderas på administration och
prospektering. Vi bedömer att plattformar för att hantera stora mängder data (s.k. martech) kan minska behovet av
administration samt att applikationer som bygger på artiCciell intelligens kommer att minska tiden säljare lägger på
prospektering. De tre huvudsakliga drivkrafterna bakom detta är följande:

• Tillväxt i mängden data: Den globala mängden data ökar exponentiellt då privatpersoner och företags
digitala fotavtryck sprids snabbt via t.ex. cookies. Genom att ha tillgång till en stor mängd data får du en
möjlighet att träna upp algoritmer för artiCciell intelligens.

• Flytt av data från on premise till datalake-/warehouse-miljöer: Genom att data rör sig ifrån lokala servrar
till att samlas i datalakes/warehouses blir data mer lättillgänglig vilket möjliggör vidare bearbetning.

• Sjunkande pris på processorkraft: Priset på processorkraft har i regel halverats vartannat år under en lång
tid. Detta har medfört att Her beräkningar kan göras och att Her användningsområden öppnas upp.

SpectrumOne har utvecklat en plattform vid namn PRISM. PRISM säljs som en white label-lösning och hjälper bolag
att eBektivisera sin datahantering. Med ett reducerat behov av administration kan fokus kan ligga på analys och
arbete med en hög ROI.

I en undersökning gjord av Dimensional Research hävdar 68% av alla dataanalytiker att de har idéer med positiv ROI
som inte kan implementeras p.g.a. tidsbrist. Vidare menar 34% att deras tid går åt till att hitta rätt data och att endast
50% av tiden läggs på analys. Vi bedömer således att det Cnns en hög strukturell efterfrågan på PRISM. SpectrumOne
är positionerade för att möta efterfrågan då deras produkt säljs via det ledande norska aBärsdatabolaget Bisnode.

Den totala globala marknaden för denna typ av mjukvara (martech) uppgår till USD 125bn och väntas växa med
ca 12-15% per år. Marknaden domineras av större amerikanska aktörer som dock har problem att lyckas på den
europeiska marknaden. Vi tror därför att det Cnns plats för en mindre nischaktör likt SpectrumOne att växa minst
i takt med marknaden.
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Historik

SpectrumOne grundas 2006 under namnet Ironroad. Bolagets initiala verksamhet var tjänster kopplade till
videosamtal. Namnet ändrades senare till TargetEveryone. I ett tidigt skede hade bolaget avtal med ett antal
internationella operatörer.

Bolaget fortsatte att växa inom B2B-tjänster där fokus blev att tillhandahålla tjänster för mobil marknadsföring.
Exempel på tjänster som bolaget tillhandahöll var SMS-marknadsföring och kundlojalitetsprogram. Dessa tjänster
visade sig ha en relativt hög ROI för bolagets kunder. 2017 gjorde bolaget den första av en rad M&A-aBärer vilka
lade grunden för den nuvarande koncernen.

• 2017: TargetEveryone förvärvade 30% av det norska bolaget Cloud Explorers. Bolaget har utvecklat en
plattform vid namn PRISM. PRISM är ett verktyg inom marketing technology, d.v.s. ett sätt att underlätta
prospektering och administration för säljorganisationer. Resterande del av bolaget förvärvades 2020.

• 2019: Bolaget placerar sin gamla plattform i ett av dotterbolagen, TargetEveryone AS, och säljer non-core
assets för att fokusera på Cloud Explorers och plattformen PRISM. Beslutet togs då nuvarande ledning ansåg
att det saknades skalbarhet och att kostnadsplattformen var för hög i det gamla bolaget. Genom försäljning
av alla gamla tillgångar i bolaget blev det skuldfritt och kunde fokusera på innehavet i Cloud Explorers.

• 2020: Bolaget börjar bygga en ny företagsgrupp genom förvärv. Under året har totalt fyra mindre bolag
förvärvats. Bolaget har även förvävat samtliga akter i Cloud Explorers och 30% av aktierna i Eniro. De mindre
bolagen har olika verksamheter men kompletterar PRISM och ger ett mer komplett erbjudande till kunder:

• Bizwell: Är ett bolag som levererar aBärsdata i form av kontaktuppgifter och förhandsinformation. Genom
att bearbeta denna information med PRISM kan prospektering och administration underlättas. Bizwell
tillhandahåller även tjänster för mail- och sms-utskick.

• Trigger Company: En digital marknadsföringsbyrå med fokus på sociala medier. Användare på sociala
medier lämnar många spår som kan bearbetas med PRISM.

• Ådata: Bolaget utvecklar ekonomisystem åt mindre kommuner. Databehandling kan hjälpa dessa kommuner
i beslutsfattande.

• Qbim: En IT-konsult som utvecklat ett antal lösningar inom dataanalys. Lösningarna innefattar bl.a. tjänster
till operatörer av skidanläggningar och olika tillämpningar av dataanalys inom detaljhandeln.

• Eniro: SpectrumOne förvärvade nyligen strax under 30% av det svenska bolaget Eniro. Eniro har historiskt
sett varit känt för sina telefonkataloger, men under senare år har bolaget ändrat inriktning och fokuserar
idag på att sälja digitala marknadsföringstjänster.

• OY Cemron (MyInfomonitor): Ett Cnskt bolag som jobbar med visualisering av data och utveckling av
dashboards. Dessa dashboards kan användas för att göra ett dataset mer överskådligt och för att producera
content. Förvärvades under Q1'21

Erik Penser Bank 5 SpectrumOne – 25 March 2021



Erbjudande

Det centrala inom SpectrumOnes kunderbjudande är behandling och analys av data. Denna data kan senare användas
för olika former av digital marknadsföring.

SpectrumOne har inriktat sig på bolag av medelstor karaktär. Detta av två huvudsakliga skäl:

• Mindre konkurrens: Vi bedömer att konkurrensen på detta område inte är lika hård som i det större
enterprise-segmentet som domineras av amerikanska storbolag. För startups och dylikt Cnns det ett antal
enklare tjänster. Små- och mikrobolagsmarknaden kännetecknas dessutom av en hög churn vilket gör att
den inte är lika attraktivt att vara på som bolag.

• Låg cloud-penentration: Vi bedömer även att cloud-användandet bland dessa bolag är relativt lågt. Vi
bedömmer att en stor del av potentiella kunder inte använder sig av någon form av datavisualiseringsverktyg
i dagsläget.

Flödesschema över industrin

Det första steget i all teknikbaserad marknadsföring är att segmentera datan. Segmentering kan ske på många sätt
och innebär sortering av data. Exempel på segmenteringsmetoder är transaktionshistorik, geograCskt område eller
demograCska faktorer. All data som samlas bygger på samtycke ifrån kunder vilket gör att produkten är GDPR-
kompatibel.

Vi ser två möjligheter för att använda den behandlade och segmenterade datan, dels för internt bruk och dels för
externt bruk.

Internt bruk: Vi anser att en nyckelfunktion hos den segmenterade datan ligger i sammankopplingen med en kunds
ekonomistöd eller styrningsprogram. Den segmenterade datan kan då användas för att t.ex. fatta budgetbeslut. Vi
bedömer att en bra segmenterad data är en nyckel i att automatisera beslutsprocesser.

Externt bruk: Nästa steg i processen, om datan är tänkt att användas för extern kommunikation, är att
producera marknadsföringsmaterial i form av utskick t.ex. bilder, mail eller promotion codes. SpectrumOnes
användargränssnitt är drag and drop-baserat vilket gör att inga kunskaper i kodning behövs.
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Olika typer av data
Flödesschema över data

Exempel ur produkten exempel på produkt

Den segmenterade datan används sedan för att hitta vilken mottagare som är lämplig för materialet. Detta sker
genom integration med kunders CRM-system. Denna process är en del av marketing automation och kan reducera
den tid som säljare lägger på prospektering, ett arbete som är tidskrävande och som har relativt låg ROI.

Distribution: I detta steg distribueras det innehåll som skapats med hjälp av den tidigare segmenterade datan till de
mottagare som valts ur CRM-systemet. Detta steg går under benämningen A2P eller application to person. Innehållet
kan med fördel skräddarsys eller ges ett mer personligt uttryck. Vi har noterat att en hög grad av personalisering
av content ger en god ROI på marknadsföringsinvesteringar. SpectrumOne tillhandahåller distribution genom SMS,
mailkoder, QR-koder och notiCkationer.

Resultatet av distributionskampanjen analyseras sedan, varpå kampanjdatan kan användas för att ytterligare
segmentera rådatan och tillse att rätt content hittar rätt mottagare. På detta vis reduceras prospekteringstiden för
en organisation och mer tid kan användas för försäljning.

SpectrumOne har med sina förvärv under 2020 lyckats bygga en relativt komplett pipeline för kunder inom martech.
Nedan följer en kort genomgång av de olika dotterbolagen i koncernen.
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SpectrumOnes olika dotterbolag

Trigger Co: Trigger grundades 2016 och är en digital mediebyrå. Bolaget fokuserar på tre huvudaspekter av digital
marketing;

• Programmatic Advertisering: Begreppet innebär att en annonsör kopplar samman sitt annonsmaterial med
tillgänglig data på en digital plattform. Denna plattform tar en avgift om ca 10% och budar sedan på annonser
på en digital marknad i realtid. Som säljare av annonser digitalt kan du välja hur mycket som ska ske helt
automatiskt och om det Cnns begränsningar i vilka plattformar du vill synas på.

• Sociala medier: Att köpa annonser på sociala medier är extremt datastyrt då dessa plattformar erbjuder
riklig användardata. Med bra content och avancerad dataanalys går det att nå brett på sociala medier.

• CRO (Conversion Rate Optimization): CRO-analys handlar om att analysera och optimera hemsidor utifrån
heatmaps och kundbeteende. Genom att se var kunder hovrar med datamusen går det att optimera
exempelvis placeringen av köpknappen i en webbshop.

Bolaget är det som ligger närmast slutkund genom att använda den segmenterade datan i ett syfte att kommunicera
utåt med kunder genom t.ex. sociala mediekampanjer. Vi tror att det Cnns en stor automatiserings- och
förbättringspotential i bolagets processer.

Cloud Explorers: Bolaget förvärvades 2019 och är ett mjukvarubolag som stått för lejonparten av utvecklingen av
bolagets mjukvaruplattform PRISM. I dagsläget består bolaget främst av utvecklare. Vi bedömer att huvudfokus för
detta dotterbolag är att utveckla Her applikationer och öppna upp Her API:er för mjukvaran. Försäljningen av PRISM
genomförs via samarbeten med bland annat Bisnode i Norge. Våra industriella källor är tydliga med att produkten
uppskattas. Tjänsten används i huvudsak i samband med prospektering och analysarbete.

Qbim och Ådata: Dessa två bolag är mindre IT-konsulter och jobbar med utveckling av och applikationer
för plattformen PRISM som genomförs via samarbeten med bland annat Bisnode. Qbim har utvecklat följande
applikationer:
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• SupplyAnalytics: En tjänst för att visualisera ett bolags leverantörsHöden. Genom visualisering får kunden
en överblick över leverans, reklamation och inköp.

• MachineHealth: Ett beslutstöd för att planera driftsstopp i maskiner. Mjukvaran räknar ut sannolikheten
för att olika komponenter ska orsaka ett driftsstopp. Service kan därefter planeras.

• SkiAnalytics: Ett beslutstöd för operatörer av lift- och skidsystem. Sammanställer och visualiserar data från
en skidanläggnings olika delar och underlättar planering av verksamheten.

• SupplyChain4.se: En tjänst för att visualisera distributionskedjor som t.ex. lagersaldon. För bolag som är
beroende av råvarupriser erbjuder Qbim ett verktyg för att visualisera hur exempelvis metallpriser påverkar
COGS och lagerutveckling.

• OrderDelayPrediction: En plattform som genom att behandla historiska mönster i leverantörskedjan
förutspår förseningar av olika komponenter.

• RetailAnalytics: Denna tjänst analyserar och visualiserar data inom detaljhandel, exempelvis data från
butikers kassor och aBärssystem.

Ådata: Ett bolag som utvecklat ekonomisystem åt kommuner och oBentlig sektor. Dessa aktörer kan ha stor nytta
av att bli bättre på att bearbeta och visualisera data.

Bizwell: Ett bolag som jobbar med att ta fram s.k. leads för försäljning. Leads innebär att man sköter enkel
prospektering åt sina kunder och tillhandahåller kontaktuppgifter (mailadresser, telefonnummer, befattningshavare
i bolag et c). Denna data blir sedan in-data till PRISM och gör prospekteringen mer soCstikerad.

OY Cemron: Ett Cnskt bolag som jobbar med utveckling av datavisualisering. Vi bedömer att bolagets erbjudande
stärker PRISM.

Sammanfattningsvis ser vi att SpectrumOne genom de senaste förvärven har byggt en kompetens för att serva
kunder som nyttjar dataanalys för såväl externt som internt bruk. Vi bedömer att bolaget nu har plattformen för
en tillväxtresa och att man längs vägen har jobbat efter konceptet "nail it before you scale it", d.v.s. se till att hela
organisationen är på plats innan försäljnings- och tillväxtarbetet drar igång.
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Eniro

SpectrumOne förvärvade vid årsskiftet 28% av Eniro, ett svenskt bolag inom digitala marknadsföringstjänster.
SpectrumOnes Eniro-aktier har ett börsvärde om ca 152 mkr. Nedan följer först en beskrivning av Eniro och därefter
ett avsnitt om potentiella synergier mellan Eniros och SpectrumOnes verksamhetsområden.

Eniro har tre aBärsområden. Ett av dessa har ett stort antal nordiska små och medelstora bolag (SME, small and
medium-sized enterprises) som kunder, Dessa kunder är potentiella prospekts för många av SpectrumOnes tjänster.
Eniro har även möjlighet att bidra med in-data till SpectrumOne analystjänster iform av aBärsdata.

Eniros största aBärsområde heter Marketing Partner. ABärsområdet har ca 50 000 små och medelstora bolag som
kunder. Historiskt har detta aBärsområde dominerats av intäkter ifrån Eniro.se där bolag betalat för att lägga
upp information. Denna aBär har successivt krympt då Google och internationella sökmotorer stegvis tagit bort
incitamentet för företag att betala för att dela med sig av aBärsdata på en lokal plattform likt Eniro. Vi bedömer att ca
2/3 av intäkterna i detta område beCnner sig i en negativ strukturell tillväxtstrend, då småföretagare och användare
väljer att lämna det gamla Eniro.se. Resterande delen av verksamheten visar dock en tillväxtpotential. I det "nya"
Eniro säljer bolaget abonnemangstjänster där man hjälper SME:s att synas på internet. Dessa tjänster kan i viss mån
klassas som konsulttjänster men säljs som tre typer av abonnemang.

Eniro saluför tre olika erbjudanden till sina kunder:

• Behåll mina kunder (1 400 kr/månad): Tjänsten hjälper bolag att först skapa en fungerande hemsida, varefter
hemsidan optimeras för att vara aktuell på de Hesta större sökmotorer. Ett exempel är att Eniro hjälper bolag
att göra sidan mobilanpassad eller uppdatera sidan så att säkerheten är högre. En gammal hemsida riskerar
t.ex. att blockeras av besökarens virusprogram.

Test av Hemsida

• Hitta nya kunder (3 577 kr i månaden): Tjänsten hjälper SME:s att sökordsoptimera sina hemsidor. Paketet
gör även att bolag stiger på Eniros egna rankning och på deras tjänst Eniro.se. Tjänsten ska ses som en
påbyggnad av det abonnemang som beskrivs ovan. Vi bedömer att efterfrågan på sökmotoroptimering och
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marknadsföring via Google Ads är tämligen hög i Norden och ser därför en potentiell kundbas till Eniro på
området.

• Bli nummer ett på min marknad (4 998 kr i månaden): Tjänsten hjälper SME:s att marknadsföra sig via
sociala medier (Facebook och Instagram) och lokala annonser i digitala medier. Reklamen är s.k. banner-
reklam och inte marknadsföring via s.k. inHuencers.

Vi bedömer att det är främst den första tjänsten som kräver manuell handpåläggning och gör att bolagets marginal
pressas av höga försäljningskostnader. Utöver tjänsterna ovan bedriver Eniro kurser och webinars för småföretagare
i hur man optimerar sin närvaro på internet. Eniro har även ett stort register med kontaktuppgifter och information
om bolag som ett arv efter tiden som katalogbolag. I dagläget är det kostnadsfritt för bolag att publicera och
uppdatera sina avgifter i Eniros databaser vilket gör att Eniro får tillgång till beskrivningar och kontaktuppgifter till
närmare 50 000 små och medelstora bolag i Sverige.

Vi bedömer att bolagets aBärsområde Marketing Partner har två utmaningar för att växa:

• Automatisera tillväxtprocessen och utöka andelen intäkter ifrån de olika prenumerationerna. Vi bedömer
att Eniro måste börja automatisera en större del av sina processer för att nå upp till marginaler i nivå med
mjukvarubolag i samma sektor.

• Få bättre kontroll på churn. Vi bedömer att Eniro har en betydligt högre churn-rate, d.v.s. andel kunder som
säger upp sina abonnemang per år, än många andra mjukvarubolag som vänder sig emot SME:s. Anledningen
är att Eniro riktar sig emot betydligt mindre bolag än t.ex. Upsales och andra mjukvarubolag. Vi bedömer
att churn ligger i spannet 12-15%, att jämföra med normalen på ca 7-9%.

Eniros andra stora aBärsområde heter Eniro Voice. ABärsområdet var tidigare fokuserat på nummerupplysning,
men sedan den tekniken digitaliserades är man en outsourcing-partner inom kundtjänst och svarsservice. Bolaget
förvärvade 2018 den Cnska telefonoperatören Elisas outsourcing-verksamhet vilket gör att man är den största aktören
inom support call centers.

Eniro har ett tredje mindre aBärsområde som heter Eniro Ventures. Här kommer guldägget "Eniro på sjön" att ligga
kommande år. Eniro på sjön är en app för sjökort med ca 800 000 användare. Appen Cnns i både en gratis- och en
betalversion. Eniro undersöker olika möjligheter att öka intjäningen på den stora användarbasen.
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SpectrumOne + Eniro = Sant?

Vi bedömer att det skulle Cnnas potentiella synergier mellan främst Eniro Marketing Partner och SpectrumOnes
mjukvara PRISM. Vår illustration visar hur Eniro kan bidra både med mer data till PRISM-tjänsten och med
segmentering och sortering av leads-data. Vidare tror vi att många av de 50 000 SME-kunder som Eniro har skulle
kunna ha användning av PRISM-mjukvaran.

Eniro i SpectrumOnes ekosystem

Vi bedömer således att SpectrumOne har ett incitament att som storägare samarbeta med Eniro inom Eniros segment
Marketing Partner. Här Cnns tydliga synergier både inom kundstock och input till analysverktyg. Vi bedömer att
en potentiell strukturaBär hade varit att SpectrumOne förvärvar hela eller delar av Eniro och säljer aBärsområdena
Ventures och Voice för att Cnansiera transaktionen. Vi ser i dagsläget inga större synergier mellan de tre olika
aBärsområdena.

Marketing Partner (försäljning mkr) Voice (försäljning mkr)
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Ett problem som tidigare funnits i Eniro har varit en hög skuldsättning och en komplex kapitalstruktur
med oproportionerligt stor pensionsskuld. Bolaget har dock under det senaste året genomgått en större
företagsrekonstruktion och har nu en mer passande kapitalstruktur. Givet den intjäning bolaget visat kan
värderingen klassas som låg. Vi bedömer detta vara en följd av att Eniro varit ett av Stockholmsbörsens största
problembarn under det senaste decenniet.

Förändring i skuldsättning hos Eniro

Sammanfattningsvis bedömer vi det som sannolikt att det kommer att börja ske samarbeten mellan Eniro och
SpectrumOne. Vi ser en större strukturaBär som relativt sannolik. Eniro har dock ett enterprise value som är betydligt
högre än SpectrumOne givet pensionsförpliktelserna. Dessa kompenseras dock till viss del av att bolaget har en stark
nettokassa om ca 218 mkr.
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Marknaden

Marknaden för martech uppgår till ca USD 12bn och väntas växa ca 12-15% kommande år. Vi ser att denna utveckling
drivs av ett antal olika trender:

• Högt användande av BI-data (Business Intelligence): Enligt en undersökning av Dimensional Research
använder 98% av alla bolag någon form av BI-data. I undersökningen deltog totalt 486 deltagare globalt.
Vilken avdelning som på det enskilda bolaget har tillgång till BI-data varierar (se diagrammet nedan). Analys
är dock en efterfrågad funktion och i samma undersökning svarade 71% att de planerar att expandera inom
dataanalys.

Vilka avdelningar använder sig av BI-mjukvara
idag?

Hur många dataanalytiker väntas ni anställa
kommande 12 månader?

• Behov av förbättring/automatisering: Av de nästan 500 deltagarna i undersökningen hävdade nära
70% att de har idéer med positivt ROI som de inte har haft tid att implementera, eftersom rådatan
fordrar tidskrävande manuell bearbetning innan den blir verkligt användbar. Vi bedömer att SpectrumOnes
plattform har möjlighet att överbrygga problemet med att tvätta och sortera stora datamängder.
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Marknadsundersökning

• Övergången till SaaS (Software as a Service) och IaaS (Infrastructure as a Service): FörHyttningen
vidgar användarbasen och gör att Her bolag investerar i mjukvara för att öka produktiviteten. Tidigare har
mjukvaruinvesteringar varit betydligt mer kapitalkrävande vilket gjort att små och medelstora bolag inte
investerar i enterprise software i lika stor utsträckning som storbolag. Enligt den amerikanska venture
capital-investeraren Bessemer Venture Partners kan andelen molnbaserad mjukvara växa från dagens ca 30
% till 50% år 2025.

SaaS vs on-premise

• Har valt rätt segment: SpectrumOne har valt att inrikta sig på SME:s i Sverige och Norge. Vi bedömer att
denna strategi gör att man möter en lägre konkurrens ifrån internationella aktörer då dessa har inriktat sig på
större enterprise-kunder. Vi bedömer att användandet av martech-verktyg har ungefär samma nyttjandegrad
som CRM-system bland SME:s, d.v.s. att endast 40% av alla bolag använder någon form av CRM-verktyg och att
endast 1/3 av de som använder sig av CRM-system har en SaaS-baserad lösning. SaaS-användandet är således
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endast strax över 12%. SiBran är något högre för användandet av tjänster för marknadsautomatisering. Vi
bedömer att ca 60% av alla B2B-bolag använder sig av någon form av marknadsautomatisering.

• Erbjuder hela värdekedjan: Vi har noterat att SpectrumOnes erbjudande till bolag täcker alla tjänster inom
dataanalys, från hantering av in-data genom Bizwell och partneravtal till att erbjuda distribution via t.ex. mail
eller andra former av utskick. Detta gör att bolaget har goda möjligheter för att sälja till små och medelstora
bolag.

Som vi har beskrivit ovan Cnns det Hertalet olika tillämpningar inom martech. Dessa har olika underliggande tillväxt
då de har kommit olika långt avseende mognadsgrad och penetration bland slutkunder. Figurerna nedan visar antalet
bolag i sektorn samt hur många nya lösningar som uppkommit inom de olika områdena sedan 2011. Vi bedömer att ju
högre tillväxt i antal bolag aktiva på marknaden, desto högre underliggande marknadstillväxt och lägre användargrad
bland slutkund.

Antal bolag i sektorn Utveckling i sektorn

Dessutom indikerar antalet bolag var det är lättast för ett bolag av SpectrumOnes storlek att börja plocka
marknadsandelar. En fåtal aktörer hade indikerat att marknaden var dominerad av ett större antal globala spelare
där en mindre lokal aktör fått svårt att slå igenom.
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Betalmodell för SpectrumOne

SpectrumOne har tre huvudsakliga intäktsströmmar:

SaaS: SpectrumOnes kund betalar en fast summa i månaden per licens och användare. SiBran är fast då PRISM
endast saluförs som en variant. I framtiden vore det möjligt att sälja en premiumtjänst i form av ett mer avancerat
erbjudande till ett högre pris.

Konsulttjänster: SpectrumOne tar betalt för att utföra kundanpassningar som täcker speciCka marknadsförings-
och kundbehov. Konsulttjänster kan tillkomma för att öppna upp PRISM för olika API:er. Förvärven av Qbim, Ådata
och Trigger Company gör att denna kompetens Cnns in-house hos bolaget. Genom att kunna sköta tillpassningar in-
house kan bolaget behålla en större del av uppsidan.

Data: Genom att ta betalt per utskick sänt via bolagets kanaler blir det möjligt för kunden att anpassa sitt erbjudande.
Vi bedömer att det främst är kunder till Bizwell som använder sig av denna betalningsmetod.

Vi bedömer att bolaget i framtiden kan använda sig av en licensmodell där SpectrumOne får betalt när deras produkt
används för att göra en sökning bland data. Det skulle göra att skalbarheten på intäkterna blev högre.

I dagsläget har SpectrumOne en försäljningspartner som utreder och testar produkten och detta är Bisnode i Norge.
Vår bedömning är att samarbetet är välfungerande och att det kan komma att utökas till Her länder. Bisnode ägs
av det amerikanska bolaget Dun & Bradstreet och på sikt skulle även dessa kunna utgöra en potentiell partner till
SpectrumOne.
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Estimat SpectrumOne

Vi bedömer att större delen av intäkterna i SpectrumOne är av SaaS-karaktär och således till en större del
återkommande. Vi har därför valt att prognostisera en kvartalsvis ARR-tillväxt om 3% kommande år vilket motsvarar
en årlig tillväxt om 13%. Vi grundar våra estimat om ARR på bolagets uttalande om att samarbetsavtalet med Bisnode
över tid kan generera 100-200 mkr årligen i intäkter.
Estimat

SpectrumOne beCnner sig i ett tidigt stadium i kommersialiseringen av sin mjukvara, något som går att se i tillväxten
de senaste kvartalen. Vi bedömer att lejonparten av de intäkter som SpectrumOne har är av SaaS-karaktär vilket gör
att vi skattar bolagets ARR (annual reccuring revenue) till 4x försäljningen varje kvartal.

Vi har valt att prognostisera omsättningen i två delar framöver, dels försäljning ifrån SpectrumOnes samarbete med
Bisnode, dels övrig försäljning till andra parter via de förvärvade bolagen som beskrivits ovan. Den första delen är
försäljning ex. Bisnode. Vi bedömer att större delen av dessa intäkter utgörs av mjukvara vilket gör att vi skattar
ARR vid slutet av 2020 till ca 16,4 mkr. Vi bedömer att denna del kommer att växa i en takt som motsvarar 13% y/
y vilket är i linje med rådande marknadstillväxt.

Tillväxt SpectrumOne direktförsäljning (mkr) ARR Bisnode-partnerskap (mkr)

Bidrag ifrån Eniro (mkr)

I samband med att bolaget slöt ett samarbetsavtal med Bisnode kommunicerade man till marknaden att avtalet på
sikt kan vara värt 100-200 mkr. Vi har valt detta som en bas för att prognostisera ARR kommande kvartal ifrån
detta avtal.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i estimaten är bolagets ägande i Eniro. Då SpectrumOne äger 30% av
rösterna klassas detta innehav som ett intressebolag och aktierna ligger som en tillgång under Cnansiella tillgångar.
KlassiCceringen gör att SpectrumOne kan tillgodoräkna sig sin pro rata-andel av resultatet som en övrig rörelseintäkt.
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Denna intäkt har dock ingen påverkan på kassaHödet. För att prognostisera intäkten har vi byggt en enkel modell
för Eniros två aBärsområden Marketing Partner och Voice kommande kvartal. Vi bedömer att dessa intäkter delvis
kommer att kompensera för att SpectrumOnes kärnverksamhet väntas gå med förlust de kommande två åren. Vi
presenterar våra antaganden för dessa senare i analysen. Sammanfattningsvis ser vi tre drivkrafter bakom intäkterna
de kommande tre åren:

• Underliggande tillväxt som driver kärnaHären: Vi bedömer denna vara i linje med marknaden, vilket
motsvarar en tillväxt strax under 15%. I detta intäktsben återCnner vi även en del konsultintäkter.

• Intäkter ifrån partnerskapet med Bisnode: Vi bedömer att detta avtal kommer generera en ARR på ca 100
mkr om 3 år. Tillväxten för att uppfylla denna prognos är tämligen aggressiv och den främsta anledningen
till att bolaget vänder till break-even 2022.

• Pro rata-del av Eniros vinst: Vi bedömer att Eniro kommer att kunna leverera en stabil vinst åt SpectrumOne
kommande år. Vi ser även en strukturaBär kommande år som sannolik.

Försäljning segment (mkr) Bidrag ifrån Eniro-innehav (mkr)

Vi tror att de förvärvade bolag som tidigare haft externa konsultuppdrag kommer att bli mer av en del i
organisationen och att försäljningsarbetet kommer att fokusera på att sälja mjukvara snarare än konsulttimmar.
Lejonparten av försäljningen kommer dessutom ske via partners vilket gör att COGS till största delen kommer
utgöras av partneravgifter som vi bedömer vara kring 25%. Då bolaget är i en väldigt expansiv fas bedömer vi att
bruttomarginalen kommer att tyngas av rabatter och prövotider kommande kvartal.
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Bruttomarginal

Vi bedömer att SpectrumOne genom sina förvärv har byggt upp en stor del av den kostnadsbas som behövs för en
kommande expansion. Vi ser därför att antalet anställda kommer att vara relativt konstant över kommande år.

Personalkostnader (mkr) Övriga externa kostnader (mkr)

Vi bedömer att övriga externa kostnader kommer öka något framöver, men utgöra en lägre del av intäkterna än
i Q4'20 kommande kvartal. Sammanfattningsvis ser vi en marginalexpansion kommande år, i huvudsak driven av
bolagets avtal med Bisnode.
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Kostnadsratio

Sammanfattningsvis tror vi att SpectrumOne kommer att kunna nå svarta siBror inom två år. Vi bedömer den främsta
drivkraften framöver vara avtalet med Bisnode. Vi lägger en stor vikt vid att detta avtal kommer att leda till en stabil
tillväxt. Transparensen kan dock vara begränsad, vilket vi ser som ett potentiellt problem.

Översikt intjäning

Kommentar kring kassaIöde och 3nansiell ställning

SpectrumOne har varit aktiva på förvärvsfronten vilket gjort att balansomslutningen ökat markant under 2020. I
samband med förvärvet av Eniro beslutades det om en större nyemission. Vi bedömer att bolagets nuvarande kassa
efter emissionen kommer täcka den brygga som krävs för att nå break-even givet våra prognoser.

Aktieinnehavet i Eniro utgör en möjlig Cnansieringskälla om kassaHödet skulle vika. Vi bedömer dock att
SpectrumOne kommer att vilja försvara sitt innehav i Eniro då det Cnns en potentiell strukturaBär att hämta för
bolaget.
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Prognoser Eniro

Vi har valt att dela upp Eniros intäkter i två delar, Marketing Partner och Voice. Vi bedömer att Marketing Partner
kommer att bryta den fallande intäktstrenden under 2021 och växa med en årstakt om 8-10% kommande år. Vi antar
att tillväxten kommer vara något lägre under 2021 då gamla intäkter ifrån Eniro.se fortfarande slussas ut.

Voice kommer att leverera en stadig tillväxt om 4% y/y. Vi baserar detta på att bolaget fortsätter att slussa ut
nummerupplysningen och vinna kontrakt inom outsourcing.

Segmentsvis försäljning (q/q) Marketing Partner tillväxt

Voice tillväxt
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Kostnadsbas

Vi bedömer att Eniro kommer att ha en något stigande bruttomarginal de kommande åren. Anledningen är att vi
anser att Marketing Partner har en högre bruttomarginal än voice och kommer bli en större del av intjäningen
framöver. Vi bedömer emellertid att ökningen kommer vara marginell.

'

Bruttomarginal

Vi bedömer att marknadsföringskostnaderna kommer att växa i takt med omsättningen men att det kommer att
Cnnas vissa skalfördelar på framför allt administrationssidan.

Marketing- och adminkostnader (mkr) Marketing och admin % av försäljning

Vi bedömer att utgifterna för R&D kommer att öka i absoluta tal som en del i ledningens satsning på Eniro Ventures.
Vi bedömer att bolag som växer fram ur detta aBärsområde kommer utvecklas för att säljas. Vi räknar dock inte
med några exits under vår prognosperiod.
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R&D (mkr) R&D % av försäljning

Sammanfattningsvis ser vi en tillväxt och lönsamhetsutveckling för Eniro de kommande åren. Vi bedömer att
SpectrumOne kan trycka på för att bolaget ska börja betala en utdelning vilket skulle stärka SpectrumOnes
kassaHöde.

Försäljning (mkr) och tillväxt (y/y) EBIT och marginal
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Värdering

Vi menar att den bästa metoden för att värdera SpectrumOne är att göra en s.k. sum of the parts-analys. I denna
värderas innehavet i Eniro respektive SpectrumOne separat.

Vi bedömer att SpectrumOne lämpligen värderas genom att blicka emot 2024, då bolaget är mer moget, varefter
värdet diskonteras till idag. Den multipel vi valt att fokusera på är EV/försäljning, då innehavet i Eniro annars kommer
att dubbelräknas. Resultatet från innehavet i Eniro rapporteras som en del av rörelseresultatet vilket gör att EBIT
men inte försäljning påverkas av innehavet.

Peers

Vi bedömer att marknaden premierar två typer av egenskaper hos SaaS-bolag utöver marginal och tillväxt. Dessa
egenskaper är följande:

• En hög andel återkommande intäkter: (ARR / Intäkter) > 0,8. De Hesta av de amerikanska bolagen i vårt
sampel säljer endast sin mjukvara som en SaaS-lösning och har därför en hög andel återkommande intäkter.

• Horisontell mjukvara, d.v.s. mjukvara som har ett applikationsområde i Hertalet olika industrier, värderas
till en premie mot vertikal mjukvara, som används inom endast en industri. Ett typexempel på horisontell
mjukvara är mjukvara inom t.ex. Cnansindustrin.

SpectrumOne har en hög andel återkommande intäkter då man endast säljer sin mjukvara som en SaaS-lösning. Vi
bedömer att man kommer kunna växa utan att kostnadsbasen expanderar i samma takt då bolaget säljer sin mjukvara
via partners. Vi bedömer också att bolagets mjukvara går att tillämpa i Hera industrier vilket gör SpectrumOne till
ett horisontellt mjukvarubolag.
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I Sverige Cnns det inte ett lika stort utbud av SaaS-bolag på börsen. Vi anser att följande bolag i Norden är relevanta
jämförelseobjekt:

Nordiska peers

SimCorp: Ett danskt bolag som gör vertikal mjukvara för Cnansindustrin. Vi anser att denna form av specialiserad
mjukvara värderas till en rabatt emot mer generell horisontell mjukvara.

Sinch: Ett bolag som är ledande inom A2P-tjänster. A2P innebär att man hjälper bolag att kommunicera med kunder
eller marknadsföra sig via t.ex. sms. Bolaget har en stark global ställning på denna marknad.

Lime: Lime utvecklar CRM-mjukvara åt svenska och nordiska SME:s. Bolaget har en relativt hög andel intäkter ifrån
on premise-mjukvara och konsultintäkter vilket gör att värderingen inte kommer nå upp till den hos bolagen med
högst andel SaaS-intäkter.

Upsales: Upsales utvecklar CRM-mjukvara för små och medelstora bolag. Bolaget har nästan bara SaaS-intäkter.

Fortnox: Bolaget tillhandahåller ekonomi- och bokföringssystem åt små och medelstora bolag i Sverige. Företaget
är den dominanta aktören på marknaden och breddar sin verksamhet till närliggande tjänster. Ett exempel på det
senare är att man nyligen köpte OBerta, en plattform för oBerthantering bland småföretagare.

Admicom: En Cnskt bolag med en verksamhet som liknar Fortnox, med fokus på den Cnska marknaden.

Vitec Software: Bolagets aBärsidé är att förvärva lokala nordiska aktörer inom vertikal mjukvara. Strategin är att bli
marknadsledare inom så många nischer som möjligt.

Vi bedömer att SpectrumOne ska värderas på en EV/Sales i spannet 10-12 på våra estimat för 2024, vilket är i linje
med värderingen av andra svenska bolag i sektorn. Vi har valt att exkludera SpectrumOnes pro rata-del av Eniros
vinst då vi värderar Eniro separat nedan. Vi väljer sedan att diskontera värdet till idag med 10%.

Denna metodik ger en värdering på ca 2,7 kr/aktie i SpectrumOne, ex. innehavet i Eniro. För att värdera SpectrumOne
fullt ut krävs således en värdering av Eniro.
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Eniro

Eniro har idag ett enterprise value om ca 1 000 mkr vilket motsvarar ett aktiepris om ca 0,50 kr per aktie. Bolagets
styrelse har nyligen lämnat ett förslag där preferensaktien av serie A kan växlas till stamaktier och preferensaktie B
löses för 73 kr/aktie. I uträkningarna framöver räknar vi med att samtliga ägare av Pref A växlar över sina aktier. Vi
räknar således med att SpectrumOne kontrollerar ca 30% av kapitalet i Eniro givet bolagets kapitalstruktur.

Nuvarande kapitalstruktur (mkr) Kapitalstruktur målkurs (mkr)

Givet den nya kapitalstrukturen och våra estimat för Eniro som vi presenterar ovan bedömer vi att Eniro är värt ca
1,4 kr per stamaktie. Ser vi att bolaget börjar visa starka operationella KPI:er under året bedömer vi att värdet är
närmare 2 kr. I den nya kapitalstrukturen kommer SpectrumOne att kontrollera ca 30% av Eniro vilket gör att Eniro
kommer bidra med ca 0,9 kr/aktie i vår vårt motiverade värde för bolaget.

SOTP-värdering

Sammanfattningsvis ser vi en uppsida om ca 65% i SpectrumOne på dessa nivåer, vilket vi anser ge en intressant risk-
reward på dagens kursnivåer. Vi ser totalt tre komponenter där bolaget måste exekvera för att påbörja kursresan:

• Visa att man klarat att konsolidera sina senaste förvärv; SpectrumOne har det senaste året gjort ett antal
förvärv. Vi ser dessa förvärv som s.k. acqui-hiring, då ett bolag förvärvar ett annat för att ta över dess personal
snarare än verksamhet. För att dessa ska bli lyckade krävs att personalen stannar kvar.
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• Bisnode: Den främsta drivkraften bakom tillväxten i bolaget är partnerskapet med Bisnode. I dagsläget är
transparensen kring detta relativt låg men vi bedömer att försäljningen kan nå nästan 100 mkr på årsbasis
i slutet av vår prognosperiod.

• Eniro: Vi baserar vårt case och våra estimat i Eniro på att bolaget kommer att påbörja en turn-around. Vi
bedömer att man för första gången på Hera år har en hållbar kapitalstruktur samt en strategi som kan leda
till tillväxt. Den stora risken i Eniro-innehavet ligger i att bolaget inte skulle leverera operationellt, nu när
den Cnansiella risken är betydligt lägre.

Vi ser sammanfattningsvis en uppsida om ca 65% i SpectrumOne, till en relativt hög risk. Vi bedömer att uppsidan
kan bli större vid en eventuell strukturaBär mellan Eniro och SpectrumOne, något som vi bedömer kan ske under de
kommande 12 månaderna. Bolaget skulle då ha en stor kundstock och en produkt som ger en hög ROI till slutkund.
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ESG-analys

Då SpectrumOne erbjuder en molnbaserad plattform Cnns inget behov av programvaruinstallation. Detta medför
ett begränsat behov av platsinstallationer och materiella tillgångar. SpectrumOne har ingen uttalad miljöpolicy, men
deras globala plattform för marknadsföringstjänster kan ha en indirekt miljöpåverkan.

Environment
Spectrumones verksamhet utgör en mobil molntjänst för marknadsföring. Bolaget hanterar en stor
mjukvaruplattform och en mindre mängd materiella tillgångar. Molntjänsten ger i sig inga direkta miljöeBekter.
Däremot kan viss klimatpåverkan hänföras till de serverhallar som behöver utnyttjas, från vilka koldioxidutsläpp
och spillvärme uppkommer.

Social
Ett fokus på webbaserade aBärssystem kan minska klimatpåverkan genom en minskad användning av materiella
resurser. En molnbaserad tjänst är dock lättare utsatt för intrång vilket kan utgöra en risk. Även om SaaS-tjänster
underlättar viss hantering och mobilitet, skapar det även begränsningar och minskad insyn. Generellt kan SaaS-bolag
underlätta och eBektivisera samhället, där molntjänster kan utnyttjas av många olika sektorer och i vissa fall leda
till lägre driftkostnader och en minskad resursanvändning.

Governance
Insamling och användande av personuppgifter eller användardata behandlas i enlighet med GDPR.
Koncernredovisning och redovisningsprinciper utgår från K3-regeln. I styrelsen sitter endast män, och ledningen
består till 33% av kvinnor.
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Balansräkning

KassaIödesanalys
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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 veriCerade. 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 Cnansiella 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 Cnansiella instrument såsom till exempel kassaHödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

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

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

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en IntressekonHiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonHikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonHikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett Cnansiellt 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 aBärer. 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 Cnansiella 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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