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Mentice
Fortsatt stark orderingång

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e -0.19 0.34 -154.7%

EPS, just 22e 1.38 1.48 -7.2%

EPS, just 23e 4.19 4.17 0.4%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 24.7m

Market cap 1,929

Nettoskuld (28)

EV 1,901

Free Float 49.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 101.0(k)

Reuters/Bloomberg MNTC:SS

 
Prognos (SEK)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales,m 153 180 310 464

Sales Growth 0.0% 17.6% 72.6% 49.8%

EBITDA, m (4.1) 12.2 60 145

EBIT, m (18.2) (5.7) 41.9 127.3

EPS, adj (0.35) (0.19) 1.38 4.19

EPS Growth -% -% (830.5)% 204.0%

Equity/Share 9.9 9.2 12.0 18.0

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal NA% (3.2)% 13.5% 27.4%

ROE (%) (5.2)% (2.9)% 17.3% 34.5%

ROCE (10.2)% (3.3)% 20.6% 41.8%

EV/Sales 12.45x 10.59x 6.13x 4.09x

EV/EBITDA (467.3)x 155.6x 31.7x 13.1x

EV/EBIT (104.4)x (331.5)x 45.4x 14.9x

P/E, adj (220.4)x (413.7)x 56.6x 18.6x

P/Equity 7.9x 8.4x 6.5x 4.3x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield 3.3% (0.4)% 2.0% 4.3%

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 115.00 - 120.00
  
Current price SEK78.00

Risknivå Low

Kursutveckling 12 mån
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Analytiker

 
rikard.engberg@penser.se

Stark orderingång

Orderingången i Q1 uppgick till 37,9 mkr (+23% y/y), den är den starkaste för Q1 i bolagets historia.
Orderboken uppgick till 72,9 mkr (+115% y/y). Försäljningen i Q1 samt leveranser under 2021 motsvarar
ca 38% av försäljningen 2020. Segmentet medicinteknisk industri och främst APAC-regionen är drivande.
Försäljningen uppgick till 32,3 mkr vilket är i linje med 2020. Covid samt komponentbrist forsätter att
påverka leveranser.

Vi är försiktiga med på innevarande år

Vi är konservativa i vår realisering av orderboken under kommande år vilket resulterar i att vi sänker
försäljningsestimaten med ca 13% på innevarande år. Våra EBITDA-estimat sjunker då med ca 16 mkr på
innevarande år. För kommande år gör vi mindre förändringar och sänker intäktsestimaten med i snitt 3%. Vi
bedömer att försäljningen via Siemens och Philips kommer accelerera under Q4 och H1'21.

Stark kursresa att vänta

Vi bibehåller vårt motiverade värde om 115–120 kr. Vi anser att Mentice har en unik position för att
möta Hera makrotrender inom kirurgin. Orderboken är nu på rekordnivå och tillväxten hög. Vi noterar att
kursutvecklingen de senaste 12 månaderna inte följt den starka operativa utvecklingen.
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Investment Case

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

Bolags pro/l

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

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

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

Vi bedömer att bolaget kommer spela en nyckelroll i övergången till robotassisterad och autonom kirurgi.
Detta då man genom sin teknik har möjlighet att skapa en virtuell kopia på en patient. Genom att skapa
virtuella kopior på patienter kan man tillhandahålla träningsdata för utveckling och upplärning av kirurgiska
robotar. VI bedömer att detta kommer ske om 3–5 år.
Under 2020 har två förvärv gjorts.
Vascular Simulations Inc: Mentice förvärvade bolaget för USD 5,6m med en potentiell tilläggsköpeskilling
om USD 0,4m. Bolaget möjliggör för Mentice att bredda sitt erbjudande till att tillhandahålla simuleringar
på 3D-utskrivna modeller. Detta är vanligt som förberedelse inför mycket komplexa ingrepp. Tekniken kan
även användas i produktutveckling.

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

Värdering
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Vi har genomfört en DCF-analys samt en multipelvärdering där vi jämfört bolaget med andra snabbväxande
mjukvarubolag inom medicinteknik. Våra prognoser indikerar ett värde på 115–120 kr. Vi ser dock ytterligare
uppsida i värderingen om bolaget slår våra estimat kring attachment rate i partnerskapen. Skulle denna nå
20% under prognostiden ser vi en betydande uppsida.

Motiverat värde

Baserat på våra estimat och värderingsantaganden ser vi ett motiverat värde på 115–120 kr.
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Segment Q1 2021 Intäktsslag Q1 2021

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

Orderbok Bolagsfakta

Mentice – 5 May 2021 4 Erik Penser Bank



Resultaträkning

Kassa8öde

Erik Penser Bank 5 Mentice – 5 May 2021



Balansräkning

Nyckeltal
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Kvartalsvisdata
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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 veriMerade. 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 Mnansiella 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 Mnansiella 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 klassiMceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiMceras 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 riskklassiMceringen 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 Mnansiellt 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 aPärer. 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 Mnansiella 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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