
Penser Access | Betting | Sweden | 7 September 2021

SpectrumOne
Stark tillväxt och förvärv efter kvartalets utgång

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e -0.23 -0.13 -81.3%

EPS, just 22e -0.03 -0.03 0.0%

EPS, just 23e 0.01 0.02 -57.5%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 361.5m

Market cap 596

Nettoskuld 5

EV 601

Avg. No. of Daily Traded Sh. 2,643.0(k)

Reuters/Bloomberg SPEONE.ST/SPEONE:SS

 
Prognos (SEK)

 
20e 21e 22e 23e

 
Sales,m 15 53 103 122

Sales Growth 57.0% 223.0% 65.1% 23.5%

EBITDA, m (15.5) (31.0) 13.1 26

EBIT, m (38.6) (59.4) (12.8) 5.3

EPS, adj (0.07) (0.23) (0.03) 0.01

Equity/Share 0.3 0.8 0.8 0.8

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal (75.8)% (144.0)% (10.9)% 3.7%

ROE (%) (41.0)% (41.9)% (4.2)% 0.9%

ROCE (20.3)% (30.5)% (3.4)% 1.4%

EV/Sales 40.65x 11.34x 5.86x 4.91x

EV/EBITDA (38.8)x (19.4)x 45.9x 22.9x

EV/EBIT (15.6)x (10.1)x (47.1)x 113.8x

P/Equity 5.1x 2.1x 2.2x 2.2x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (4.3)% (11.7)% (1.2)% (0.5)%

Net Debt/EBITDA 3.3g (2.3)g 6.1g 3.1g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 3.10 - 3.30
  
Current price SEK1.65

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån

Analytiker

 
rikard.engberg@penser.se

God tillväxt

Försäljningen i kvartalet uppgick till 14,1 mkr jämfört med våra estimat om 11,9 mkr. Tillväxten är främst
driven av fortsatt försäljning av PRISM och förvärv av dotterbolag. Eniro, där SpectrumOne äger strax under
30%, hade en försäljning om 208 mkr och ett resultat på 9 mkr, siBror strax över våra estimat. EBITDA
uppgick till −1,5 mkr mot våra estimat om −0,3 mkr. Avvikelsen går att förklara med lägre aktiveringar av
eget arbete.

Prognoser för kärnverksamheten relativt intakta men förvärv adderar tillväxt

Efter kvartalets utgång har bolaget förvärvat det svenska mjukvarubolaget Observit. Förvärvet i kombination
med god utveckling i kärnaBären gör att vi höjer våra försäljningsprognoser med ca 25% kommande år,
se längre bak i analysen för mer detaljer. 2022-2023 höjer vi även EBITDA med ca 8 mkr baserat på det
förvärvade bolagets lönsamhet samt en lägre kostnadsbas.

Kassan ett frågetecken

SpectrumOne ligger operationellt sett före våra prognoser och i integreringsarbetet av de senaste förvärven.
Eniro har dessutom visat en operationell vändning och visar för första gången sedan 2019 en tillväxt q/q. Det
gjorda förvärvet bidrar positivt till kassaDödet. Vi justerar dock inte vårt motiverade värde då det operativa
kassaDödet i kartalet uppgick till -8,1 mkr och kassan till 5,1 mkr.
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Sammanfattning
Stark tillväxt och förvärv efter kvartalets utgång

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 pro0l

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 Gnansiell, placering. Eniro har genomgått en betydande omstöpning av sin kapitalstruktur samtidigt som
man vänt till lönsamhet. Vi bedömer dessutom att det Gnns en strategiskt bra Gt 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 2,4 kr. Värderingen baseras på våra prognoser och hur svenska bolag
i sektorn handlas. 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 1,10 kr jämfört med dagens kurs om 0,65 kr på Pref
A och 1,05 kr för stamaktien. Bolaget har nu städat balansräkningen och har en intressant strategi.
SpectrumOnes ägarandel i Eniro på dessa nivåer motsvarar ca 0,8 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 3,1–3,3 kr. Vi ser dock en relativt hög risk i våra estimat givet att bolaget
beGnner 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.

SpectrumOne – 7 September 2021 2 Erik Penser Bank



Kvartalet i detalj

Omsättningen om 14,1 mkr är främst driven av nyförsäljning samt integrering av förvärven av Cemron och
Ampilio. Under kvartalet har nyckelpersonal likt en nordisk säljchef rekryterats. Under kvartalet har även de
tidigare dotterbolagen The Trigger Company samt Bizwell Sweden integrerats med Ampilio för att eBektivisera
organisationen. Bolaget har även återöppnat ett säljkontor i Spanien för att öka den europeiska närvaron. Vidare
har bolaget fusionerat de två dotterbolagen Cemron och Qbim. Det resulterande bolaget ämnar man dela ut till
aktieägarna i framtiden.

Eniro

Eniros omsättning uppgick till 298 mkr vilket motsvarar en tillväxt om ca 3,4% q/q. Tillväxten drivs av både Marketing
Partner och Voice. I segmentet Voice drivs tillväxten av en fortsatt utveckling av bolagets Gnska kundtjänstaBär.
EBITDA i kvartalet uppgick till 33 mkr, motsvarande en marginal om 17,8% och en tillväxt q/q om ca 37%. Vi ser
positivt på den ökade lönsamheten och bedömer att den beror på en ökad kostnadskontroll i bolaget. Bolagets
nettoskuld forsätter att minska och uppgick efter kvartalet till 239 mkr. Detta är drivet av en omvärdering av bolagets
pensionsförpliktelser som i Q2 uppgick till 400 mkr. Ingångsvärdet för året var 442 mkr. Sammanfattningsvis
bedömer vi att jämförelsetalen kommer att bli lättare för Eniro kommande kvartal samt att bolaget beGnner sig i
inledningsfasen av en operationell turnaround.

Förvärv av Observit
Efter kvartalets utgång har SpectrumOne förvärvat det svenska mjukvarubolaget Observit. Observit AB har utvecklat
mjukvara för IP-kameror i kollektivtraGk där funktioner innefattar skadekontroll, räkning av passagerare samt s.k.
body cameras för väktare och polis. Bolaget har ett samarbete med den ledande svenska/japanska kameratillverkaren
Axis på den europeiska marknaden.

Bolaget omsatte under de senaste 12 månaderna ca 20 mkr och hade en EBIT om 4 mkr. Bolaget är således betydligt
lönsammare än Spectrumone. Planen med det förvärvade bolaget är att det ska integreras med spectrumones
dotterbolag TraGkplanen och inom en överskådlig framtid delas ut till Spectrumones aktieägare. Spectrumone betalar
ca 60 mkr för bolaget där 39 mkr utgörs av aktier och resterande 22 mkr utgörs av kontanter.
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Eniro i SpectrumOnes ekosystem

Kvartalsvis data (mkr)

SOTP-värdering Bolagsfakta

Peers
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Resultaträkning

Balansräkning
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Kassa4ödesanalys
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Kvartalsvis data
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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 veriGerade. 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 Gnansiella 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 Gnansiella instrument såsom till exempel kassaDödesmodeller, 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 klassiGceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiGceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaDöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaDöde 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 riskklassiGceringen 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 IntressekonDiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonDikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonDikter 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 Gnansiellt 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 Gnansiella 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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