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Intressant nisch med lovande utsikter

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e 1.63 1.63 0.0%

EPS, just 22e 0.58 0.58 0.0%

EPS, just 23e 1.18 1.18 0.0%

Kommande händelser
 
Delårsrapport Q3 2021
2021-11-25

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 7.2m

Market cap 98

Nettoskuld 9

EV 107

Avg. No. of Daily Traded Sh. 30.0(k)

 
Prognos (SEK)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales,m 140 158 179 200

Sales Growth (17.0)% 12.9% 13.5% 11.3%

EBITDA, m 20.4 14.9 16.3 21.2

EBIT, m 4.7 6.8 7.3 13.2

EPS, adj 0.57 1.63 0.58 1.18

EPS Growth (176.0)% 186.0% (64.0)% 103.0%

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal 3.0% 4.3% 4.1% 6.6%

ROE (%) 7.4% 6.7% 12.7% 16.6%

EV/Sales 0.76x 0.68x 0.60x 0.54x

EV/EBITDA 5.2x 7.2x 6.6x 5.0x

EV/EBIT 22.7x 15.7x 14.6x 8.1x

P/E, adj 23.9x 8.3x 23.3x 11.5x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield 9.9% (4.9)% 5.6% 9.5%

Net Debt/EBITDA 0.4g 0.6g 0.6g 0.4g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 17.00 - 18.00
  
Current price SEK13.60

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån
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ludwig.andersson@penser.se

Intressant nisch med lovande utsikter

Ayima är ett konsultbolag inom digital marknadsföring med huvudsakligt fokus på sökmotoroptimering.
Med kunder som British Airways, Wells Fargo och Johnson & Johnson samt en genomsnittlig erfarenhet på de
anställda om 8-10 år är Ayima bland de ledande bolagen inom sökmotoroptimering. Senaste åren har kantats
av vikande försäljning och lönsamhet men senaste kvartalen skvallrar om att tillväxt åter är tillbaka.

Stark tillväxt på underliggande marknad

Till skillnad mot traditionell marknadsföring erbjuder digital marknadsföring åtskilliga fördelar i form av
segmentering och mätbarhet samtidigt som det är mer kostnadseCektivt. Med anledning av detta estimeras
marknaden som helhet leverera en CAGR om 14% fram till 2025, samtidigt som den mer nischade marknaden
för sökmotoroptimering estimeras växa med 20% under samma period.

Motiverat värde

Till följd av gynnsamma utsikter och ett gediget arbete med kostnadskontroll ser vi ett motiverat värde per
aktie på 17–18 kronor. Värderingen tar avstamp i en kassaEödesvärdering med stöd av en relativvärdering
bestående av svenska IT-konsulter.
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Sammanfattning
Intressant nisch med lovande utsikter

Investment Case

Ayima är verksamma på en marknad som historiskt visat god tillväxt och förväntas uppvisa tvåsiCrig
tillväxt de kommande åren, främst drivet av ökad online-närvaro och digitalisering. Med ett attraktivt och
konkurrenskraftigt erbjudande som återspeglas i Ayimas prestigefyllda kundportfölj bestående av globala
ledare tror vi att Ayima står väl rustade för att ta sig an nya projekt. Under första halvåret 2021 har Ayima
vunnit kontrakt på över 50 mkr, vilket är den högsta siCran i företagets historia.

Utöver god marknadstillväxt beInner sig Ayima i ett intressant läge där pandemin påskyndat ett arbete med
att skala ned fasta kostnader och man står nu redo att skörda frukterna av dessa åtgärder. Tillsammans med
ett ökat fokus på kärnverksamheten sökmotoroptimering, som historiskt visat klart högre lönsamhet än
övriga verksamheter, ser vi goda möjligheter för marginalexpansion kommande år.

Sammantaget ser vi att de åtgärder Ayima genomfört under de senaste kvartalen talar för att det värsta ligger
bakom dem och att de senaste årens utveckling inte speglar den framtida utvecklingen.

Värdering

För att värdera Ayima har vi använt oss av en kassaEödesvärdering i kombination med en relativvärdering
bestående av svenska IT-konsulter. För kassaEödesvärderingen har vi använt en WACC på 12% där vi
adderat 4% i bolagsspeciIk risk vilket vi anser tar hänsyn till bolagets storlek och olönsamma historik.
KassaEödesvärderingen ger ett värde om 18 kronor per aktie.

Som komplement har vi använt oss av en relativvärdering där vi jämfört Ayima med svenska IT-konsulter.
För att ta hänsyn till Ayimas transformation har vi applicerat genomsnittliga EV/EBIT- och P/E-multiplar
på 2023e och diskonterat till dagens värde. För EV/EBIT har vi använt 8,5 och för P/E 12, vilket ger ett
värderingsintervall om 17,5–19,5 kronor per aktie.
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Ayima i grafer

Intäkter och tillväxt 2021–2025e (mkr)

Källa: EPB

Intäkter 2021–2025e (mkr)

Källa: EPB

Brutto- och rörelsemarginal 2021–2025e

Källa: EPB

Kostnader i förhållande till intäkter 2021–2025e

Källa: EPB
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Beskrivning av Ayima

Introduktion

Ayima är ett konsultbolag med två huvudsakliga verksamhetsområden, sökmotoroptimering och betald media.
Bolaget grundades år 2007 av fyra medarbetare från spelindustrin som fortfarande är operativa och huvudägare i
bolaget. Ayima har 130 anställda med huvudkontor i London, men bedriver sin verksamhet globalt med kontor i
bl.a. New York, Stockholm och Vancouver. Under 2020 omsatte bolaget 140 mkr varav 61% var i UK och resterande
i Nordamerika. 51% av bolagets intäkter hänförs till bolagets huvudverksamhet, sökmotoroptimering, följt av betald
media som stod för 38%. Utöver dessa aCärsområden bedriver bolaget verksamhet inom webbdesign och dataanalys,
och dessa delar stod tillsammans för 11% av omsättningen 2020.

Intäkter per område

Källa: Bolaget, EPB

Intäkter per region

Källa: Bolaget, EPB

Historik

• 2007: Ayima grundas av fyra tidigare PartyGaming-anställda

• 2012: Öppnar kontor i New york

• 2016: Förvärv av Quickthink Media

• 2017: Notering på First North

• 2018: Förvärv av LeapThree Limited

• 2019: Påbörjar renodling av verksamheten, lägger ned design och utveckling
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Introduktion till sökmotoroptimering
För att bättre förstå Ayimas verksamhet är det av vikt att förstå vad sökmotoroptimering är och hur det fungerar
i praktiken. I all sin enkelhet handlar sökmotoroptimering om att öka visibiliteten för hemsidor i sökmotorer
likt Google eller Bing. Desto större visibilitet en hemsida har desto större är sannolikheten att generera traIk
och konvertera sökare till hemsidan. Eftersom Google är den sökmotor som är dominerande följer nedan en kort
beskrivning av hur Googles sökmotor fungerar och arbetet med sökmotoroptimering.

Google Ratings

Syftet med Googles sökmotoralgoritm är att matcha den sökning som görs med den hemsida som tillför konsumenten
högst nytta. Detta görs bland annat genom att matcha nyckelord i sökningen med det urval av hemsidor som Inns att
tillgå. Detta steg kallas för att algoritmen "Crawlar", vilket innebär att algoritmen letar efter hemsidor och innehåll
som matchar sökningen. Därefter indexerar Google det innehåll som hittats och slutligen rankas resultatet och
presenteras sedan till konsumenten som en SERP (search engine result page). Med hjälp av sökmotoroptimering
är det möjligt att påverka de faktorer som Google tar hänsyn till vid rankning och på så vis nå ökad visibilitet.
Utöver nyckelord tar Google även hänsyn till hur snabbt en hemsida kan laddas, om layout och innehåll bedöms
vara eCektivt strukturerat, samt hur god hemsidans interaktivitet anses vara. Google premierar även hemsidor som
har hög trovärdighet vilket oftast tar lång tid att uppnå och leder till att sökmotoroptimering är ett arbete som görs
över lång tid.

On-page

On-page analys handlar till största del om det innehåll som en besökare möts av i form av text och bilder men även
bakomliggande funktioner som länkar och sidhastighet. Samtidigt som huvudmålet är användarvänlighet behöver
hemsidan utformas på ett sätt som gör att den uppfattas av Googles sökalgoritm, vilket uppnås genom att den är
enkel för Google att genomsöka. Arbetet med on-page analys har Eertalet olika moment och nedan följer ett urval
på exempel:

• Nyckelord
• URL struktur
• Rubriksättning
• Bilder
• Metadata
• Interna länkar

Något som är av stor vikt är nyckelordsanalys som går ut på att fånga upp besökarens sökning i relevanta nyckelord
för att sedan använda sig av dessa i texten på den egna hemsidan. Då Googles algoritm ständigt uppdateras och
besökares sökfraser är varierande innebär det att arbetet med nyckelord är dynamiskt och det krävs kontinuerligt
arbete för att inte tappa sin ranking. Vidare är de tekniska delarna vid on-page analys minst lika viktiga för att anses
relevant. Det tekniska arbetet avgör om Google kommer att hitta den egna hemsidan i det steg då algoritmen söker
efter hemsidor som kan ge svar på sökningen. I detta steg kommer moment som sidhastighet och interna länkar in
i bilden. En hemsida som är långsam och svårnavigerad kommer att anses mindre relevant enbart på grund av detta
vilket innebär att ett exemplariskt innehåll ändå inte kommer att ges utrymme. Arbete med sökmotoroptimering
innebär således en balansgång mellan användarvänlighet mot besökaren och att uppfattas av Google, vilket allt som
oftast är svårt och kräver många timmars arbete.

O6-page

OC-page handlar till skillnad mot on-page inte om den egna hemsidan utan istället om hur andra hemsidor kan
påverka den egna rankingen. Det vanligaste och mest relevanta begreppet inom oC-page är "backlink" vilket innebär
länkar från andra hemsidor till den egna hemsidan, många gånger från forum eller nyhetsidor. När trovärdigheten av
en hemsida bedöms lägger Google stor vikt vid om redan trovärdiga hemsidor, som generera mycket traIk, länkar
till den aktuella hemsidan. Arbetet med oC-page går således i mångt och mycket ut på att skapa relevant innehåll
som sedan skapar länkar till den egna hemsidan.
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Erbjudande och a6ärsmodell
Nedan beskrivs Ayimas erbjudande och aCärsmodell utifrån bolagets tre aCärsområden.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är Ayimas huvudsakliga verksamhetsområde och erbjudandet riktar sig till väletablerade
företag som vill stärka sin position och öka försäljningen genom digital närvaro. Ayima erbjuder både
mjukvarulösningar till sina kunder för att analysera söktraIk och nyckelord men även konsulttjänster för att bygga
hemsidor som är kompatibla med sökmotorer.

Under 2020 omsattes 69,8 mkr, en minskning med 20% jämfört med 2019. Minskningen är framför allt hänförbar
till covid-19 då bolagets kunder minskat sina investeringar samtidigt som nyförsäljningen har blivit lidande. Bolaget
bedömer att efterfrågan på tjänster inom sökmotoroptimering är fortsatt hög och under inledningen av 2021 har
bolaget erhållit Eera nya kontrakt där majoriteten berör sökmotoroptimering. Ayima fokuserar huvudsakligen sin
tillväxtstrategi till detta område, något vi bedömer är positivt och tror kan driva marginalen då sökmotoroptimering
historiskt haft en högre bruttomarginal (>80%) än övriga aCärsområden.

Källa: Bolaget, EPB

Arbetsprocessen för Ayima beskrivs av bilden ovan. Arbetet följer en noggrann process som börjar med analys av
hemsidan med hjälp av bolagets egenutvecklade mjukvara. Därefter utformas en strategi tillsammans med kunden
varpå Ayimas konsulter utvecklar hemsidan. Slutligen erbjuder Ayima teknisk support och möjligheten att följa upp
utfallet med hjälp av diverse mjukvarulösningar.

Två av Ayimas styrkor är den egenutvecklade mjukvaran samt att de anställda besitter lång erfarenhet inom just
sökmotoroptimering. Detta manifesteras i bolagets prestigefyllda kundportfölj bestående av kunder så som Disney,
Pokerstars, British Airways med Eera. Dessa kunder kan ses som en kvalitetsstämpel och bedöms vara en stark
referenspunkt i förhandling med nya potentiella kunder.
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Arbetsverktyg/Mjukvarulösningar
Art

Ayimas ledande mjukvara är ART (Ayima reporting tool) och går att beskriva som en kraftfull plattform för att
analysera söktraIk och göra välgrundade beslut inom sökmotoroptimering. ART använder artiIciell intelligens,
datavetenskap och Ayimas erfarenhet för att analysera konkurrerande verksamheter vilket skapar en god insikt i
hur söktraIk rör sig och vilka nyckelord som är relevanta. För närvarande analyseras dagligen mer än 1 miljon
nyckelord utspridd över Eertalet olika branscher och i mer än 20 länder. ART är ensam i sitt slag och skapar en unik
utgångspunkt för Ayimas konsulter samtidigt som bolagets kunder enkelt kan följa sin egen, och konkurrenters,
ranking. Nedan följer en kort lista på funktioner som ART erbjuder:

• Daglig rapportering av ranking samt nyckelord
• Realtidsuppdatering för att snabbt identiIera förändringar i ranking
• Samla data över olika regioner
• Samla data över olika sökmotorer, både mobilt och stationärt
• Illustrera utfall, nyckeltal och ranking

Ayima erbjuder sina kunder ytterligare funktioner i form av deras egen databas och Query. Deras egen databas
innehåller mer än 2 terabyte historisk data som kan användas som beslutsunderlag och identiIera trender. Query är
en analysplattform som kan sammanlänka Eera olika datakällor för att smidigt och enkelt visualisera och analysera
data.

Redirect Path

En lösning som Ayima erbjuder gratis är Redirect Path, vilken hjälper sökmotorspecialister att identiIera och åtgärda
fel som uppstår i http-adresser. Exempel på fel som kan uppstå är att adressen länkar fel, Servern kan ej ladda
innehållet eller att URL-adressen är fel. Vid fel återges allt som oftast ”404 Not Found” och innehållet går ej att nå.
Med hjälp av Redirect Path kan fel enkelt identiIeras och åtgärdas, något som sparar tid för konsulten och ökar
användarvänligheten för konsumenten. Redirect Path har utsetts till den bästa i sitt slag och har i dagsläget Eer än
250 000 nedladdningar, mer än dubbelt sett till närmaste konkurrent.

Page Insight

Ytterligare en lösning som Ayima erbjuder kostnadsfritt är Page Insight vilket går att beskriva som ett övergripligt
analysverktyg av hemsidor. Page Insight erbjuder möjligheten att analysera en hemsida efter eventuella tekniska
felaktigheter som kan påverka hur hemsidan rankas av sökmotorn. Insight delar sedan upp problemen i Errors,
Warnings eller notiser och ger en konsult ett underlag för att åtgärda fel och optimera hemsidan. Page Insight
erbjuder en snabb och eCektiv överblick över eventuella fel och skapar en enkel utgångspunkt för arbetet med
sökmotoroptimering.

Ayima Pulse

En tjänst som förvärvarande beInner sig under utveckling men Inns som Beta-version är Ayima Pulse. Pulse
tillhandahåller en visualisering över hur Google rankings rankar de största hemsidorna i respektive sektor. Vidare
Inns möjligheten att dela upp sökningen efter stationär eller mobil enhet samt geograI. Pulse växte fram då Google
alltmer sällan annonserar uppdateringar till deras sökmotor vilket försvårar arbete med sökmotoroptimering. Tack
vare Pulse dagliga uppdateringar går det enkelt att följa med i utvecklingen och ligga steget före konkurrenter.

Updatable

Updatable är ett verktyg för att uppdatera innehållet på en hemsida utan att nödvändigtvis ändra innehållet i
bakomliggande CMS. Mjukvaran möjliggör att, direkt på hemsidan, ändra text, länkar eller radera utdaterade delar.
Att göra mindre förändringar utan att behöva koda om delar av hemsidan är tidsbesparande och underlättar arbetet
med sökmotoroptimering.
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Betald media

Betald media är Ayimas näst största aCärsområde och stod 2020 för 38% av intäkterna. ACärsområdet introducerades
till Ayima under 2016 genom förvärvet av QuickThink Media, en ledande aktör inom betald media i UK, vilket
kompletterade Ayimas tjänsteutbud till att bli en komplett leverantör av sök- och digitala marknadsföringstjänster.

Inom betald media riktar sig Ayima till företag som vill genomföra reklamkampanjer på sociala medier och hjälper
kunderna att utforma kampanjerna enligt önskemål. Därefter optimerar Ayima kampanjen för att få största möjliga
spridning och nå ut till önskad målgrupp.

Under 2020 omsattes 39,1 mkr, en minskning med 38% jämfört med 2019. Även inom detta segment förklaras
minskningen av covid-19 då bolagets kunder valt att spendera mindre pengar på reklamkampanjer. Återhämtningen
för betald media har varit stark och under 2021 års första två kvartal uppgick intäkterna till 31,4 mkr, en ökning
med 100% jämfört med samma period 2020. Bolagets bedömning är att efterfrågan på betald media har studsat
tillbaka från de lägre nivåerna 2020 och framöver förväntas god tillväxt, även om betald media inte är det segment
Ayima fokuserar sin tillväxt till. Betald media är en lågmarginalprodukt och som grafen nedan visar har marginalen
historiskt pendlat kring lågt tvåsiCriga tal.

Intäkter betald media (mkr)

Källa: Bolaget, EPB
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Övrigt

Utöver de två huvudsakliga aCärsområdena erbjuder Ayima tjänster inom content marketing och dataanalys, vilka vi
valt att placera under övrigt. Content marketing innebär att skapa och dela material som inte uttryckligen främjar ett
varumärke men som snarare har syftet att uppmärksamma intresset för en produkt eller tjänst. Content marketing
påminner om betald media men kan distribueras genom andra typer av kanaler likt bloggar eller podcasts.

Dataanalys är en process för att inspektera, transformera och modellera data på ett strukturerat sätt för att
extrahera information och använda som beslutsunderlag. Dataanalys används för att analysera stora mängder data
och kvantiIera informationen och på så vis få en större förståelse för konsumtionsmönster vilket i förlängningen
kan leda till eCektivare marknadsföring.

Under 2018 förvärvade Ayima LeapThree Limited, ett snabbväxande bolag inom dataanalys. Förvärvet genomfördes
som ett steg i att bredda bolagets produkterbjudande till tjänster inom machine learning, AI och dataanalys. För
LeapThree betalade Ayima 2,7x försäljning och 5,2x rörelseresultat.

Historiskt sett har content marketing och dataanalys varit ett litet men lönsamt aCärsområde. 10% av
bolagets omsättning har historiskt varit hänförbar till detta segment och lönsamheten har legat i linje med
sökmotoroptimering. Under 2020, då omsättningen i Ayimas övriga segment sjönk, växte övrigt med 18% och sedan
2017 har tillväxten på årsbasis varit 26%.

Övriga intäkter (mkr)

Källa: Bolaget, EPB

Förvärv LeapThree Limited

Källa: EPB
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Kunder

Ayimas primära kundgrupp utgörs av globala och väletablerade företag och består i dagsläget av Eer än 100 aktörer
inom Eertalet olika branscher. Historiskt sett har spel- och reseindustrin varit stora kundsegment för Ayima men
på senare tid har e-handel blivit det segment som drivit tillväxten, framför allt i USA. Sedan Ayima noterades har
de aktivt jobbat med att minska den unika kundrisken och diversiIera sina intäktsströmmar över olika branscher,
något som illustreras av att kundbasen idag är tre gånger så stor som vid ingången av 2017.

Ett urval av Ayimas kunder illustreras av Iguren nedan och består till stor del av globala ledare inom respektive
bransch. Ayimas val att jobba tillsammans med stora och väletablerade bolag gör att de, under snart 15 år, byggt upp
ett starkt rykte som en ledande aktör inom sökmotoroptimering. Ytterligare fördelar med Ayimas kundgrupp är att
kontrakten många gånger sträcker sig över en lång tidsperiod och bedöms som stabila. Bolagets uppskattning är att
ett genomsnittligt kontrakt sträcker sig över 7-8 år, samtidigt som det Inns bolag som varit kunder i mer än 10 år.

Urval av kunder

Källa: Bolaget, EPB
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Marknaden för digital marknadsföring
Samtliga aCärsområden för Ayima är en del av marknaden för digital marknadsföring. Digital marknadsföring är ett
brett begrepp och innefattar sociala medier, sökmotoroptimering, CRM-system, annonser med mera. Detta är en
enorm marknad och globalt omsattes USD 378 miljarder 2020. Marknaden har uppvisat god tillväxt sedan 2010 och
förväntas växa med en årlig tillväxttakt om 14% fram till 2024.

Marknaden drivs till stor del av ökad digitalisering och att handel och övrig konsumtion migrerar online, vilket
skapar incitament för företag att synas på internet i stället för genom klassisk marknadsföring. Ytterligare drivkrafter
för digital marknadsföring är dess enkelhet och mätbarhet. Genom uppkomsten av tjänster som Google Ads och
Facebook Ads har mindre bolag möjlighet att nå ut till konsumenter på ett kostnadseCektivt sätt, något som
tidigare var öronmärkt för bolag med stora budgetar att spendera på marknadsföring. Slutligen erbjuder digital
marknadsföring möjligheten att genom analysverktyg rikta, följa upp och analysera eCekten av marknadsföringen
med nyckeltal i form av ROI (return on investment), genererad traIk och konverteringsgrad.

Intäkter globalt digital markandsföring (USDmdr)

Källa: Statista, EPB
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Marknaden för sökmotoroptimering

Under 2020 uppgick marknaden för sökmotoroptimering till USD 46 miljarder, vilket motsvarar 12% av den totala
marknaden för digital marknadsföring. Störst del av marknaden återInns i Asien tätt följt av USA med 33 respektive
32% av den globala marknaden. I takt med att digital marknadsföring som fenomen växer blir det svårare för bolag att
nå ut till konsumenten varför sökmotoroptimering anses bli än viktigare kommande år. Till följd av detta förväntas
marknaden uppnå en årlig tillväxt om 20%, detta enligt en marknadsundersökning av Research and Markets.

Marknaden för sökmotoroptimering per region

Källa: Research and Markets, EPB

Intäkter globalt sökmotoroptimering (USDmdr)

Källa: ResearchAndMarkets, EPB

Marknadsstruktur sökmotoroptimering

Det råder låga inträdesbarriärer för sökmotoroptimering vilket leder till att marknaden är fragmenterad med Eera
mindre lokala aktörer inom segmentet. Det Inns Eera gratisverktyg för att analysera en webbplats, exempelvis
Google Analytics eller Ayimas egen produkt Pulse. Generellt går det att dela upp marknadsaktörerna i tre grupper:
mediekonglomerat, frilans och byråer.

Sökmotoroptimering – Konglomerat

Under de senaste åren har marknaden för sökmotoroptimering sett en konsolidering där etablerade mediebolag
köpt mindre sökmotorkonsulter för att addera sökmotoroptimering till deras erbjudande. Dessa större bolag
erbjuder sällan renodlad sökmotoroptimering utan tillhandahåller i stället ett helhetserbjudande där optimering är
en delkomponent.

Sökmotoroptimering – Frilans

Frilans inom sökmotoroptimering innebär ett mindre team eller bolag, oftast under 10 personer, som erbjuder
tjänster inom sökmotoroptimering. Detta segment är ofta specialiserat och nischat inom en viss del av optimering,
exempelvis länkbyggande eller sökordsanalys. Att jobba tillsammans med ett frilansbolag kräver att man som kund
har kunskap inom området och formulerat ett tydligt problem som ska lösas.

Sökmotoroptimering – Byråer

Byråer placeras mellan konglomeratoch frilansoch är det segment där vi placerar Ayima. En byrå specialiserar
sig på sökmotoroptimering men till skillnad mot frilans har byrån ett helhetserbjudande. Byråer hjälper till med
att utforma, implementera och följa upp strategier och tillhandahåller oftast ytterligare tjänster inom digital
marknadsföring.
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Marknaden för betald media

Digitala annonser står för mer än hälften av den totala marknaden för digital marknadsföring och förväntas växa i
linje med den totala marknaden. Högst tillväxt förväntas från mobila enheter då konsumenten successivt skiftar sin
digitala närvaro till mobila enheter från stationära. Marknaden för betald media är i stora drag ett duopol där Google
och Facebook står för en övervägande majoritet av intäkterna, varför vi kommer att fokusera på dessa.

Intäkter från digitala annonser (USDmdr)

Källa: Statista, EPB

Användare globalt Facebook

Källa: Statista, EPB

Digital annonsering

Tillväxten inom digital annonsering har historiskt varit god och intäkterna för Google och Facebook ökade med 67%
respektive 155% mellan 2016 och 2019. Digital annonsering med hjälp av dessa två aktörer innebär kortfattat att
annonsören betalar Google eller Facebook för att synas på deras hemsidor. Rapporter som undersökt marknaden
för betald media understryker att små och medelstora företag spenderar ungefär USD 100 000 per år för kampanjer
och att ovanstående tjänster genererar en genomsnittlig avkastning på 200%, något som är svårt att uppnå med
traditionell marknadsföring.
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Konkurrens

Ayima har två huvudsakliga typer av konkurrenter: dels lokala och mindre aktörer, dels globala jättar inom media.

Eftersom marknaden för sökmotoroptimering är fragmenterad består konkurrensen till stor del av mindre aktörer.
Exempel på konkurrenter på den brittiska marknaden är ForwardPMX, JellyIsh och Builtvisible. Likt Ayima
erbjuder konkurrenterna sökmotoroptimering men även ytterligare tjänster som CRM och mail.

Den amerikanska marknadens struktur är snarlik den brittiska där en stor del av konkurrensen består av
mindre, lokala aktörer. Exempel på amerikanska konkurrenter är Rise at Seven, Huge och Ignite Visibility. Inga av
ovanstående konkurrenter är noterade vilket leder till att informationen som Inns att tillgå är begränsad, men vår
bedömning är att Ayima har ett starkare fokus på sökmotoroptimering medan övriga konkurrenter målar upp sig
själva som digitala marknadsföringsbyråer.

Värt att notera på den amerikanska marknaden är att Icontact, en del av J2 Global, förvärvade samtliga aktier i
MOZ, en av de ledande aktörerna inom sökmotoroptimering, den 4 juni 2021. J2 Global har 4 700 anställda och
bedriver verksamhet inom digital media och molntjänster. Priset i transaktionen framgick ej men vi anser att den
visar på hur större aktörer ser värdet som sökmotoroptimering kan skapa.

Inom betald media bedömer vi även Google och Facebook vara konkurrenter i viss utsträckning. Deras
annonsfunktioner erbjuder kringtjänster för att utforma kampanjer vilket skapar en valmöjlighet hos annonsören
antingen att utföra arbetet själv med hjälp av bolagens hjälpverktyg eller att låta anställda i ett bolag likt Ayima
utforma en kampanj. Vår bedömning är att annonsörens motiv och kampanjens komplexitet kommer att ha en
betydelse för vilken metod som används, varför det ena alternativet inte utesluter det andra.
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Värdedrivare Ayima
Ayima har skalat av de delar i verksamheten som inte varit lönsamma och valt att fokusera på kärnverksamheten.
Nedanstående faktorer tror vi kommer att vara viktiga drivkrafter för att skapa aktieägarvärde framöver.

Tillbaka till kärnverksamheten

Historiskt har bruttomarginalen för sökmotoroptimering legat runt 85% och 15% för betald media. Den stora
skillnaden i bruttomarginal tillsammans med att intäktsfördelningen mellan de båda områdena varierat kraftigt har
gjort att lönsamheten varit pendlande under de senaste åren. Bolaget har kommunicerat att fokus framöver ligger
på att återgå till kärnverksamheten i en allt större utsträckning, något vi bedömer kommer att vara nyckeln för en
kontinuerligt god lönsamhet. För att illustrera eCekten av en förändrad intäktsmix följer nedan ett exempel. Detta
bygger på följande antaganden:

1) Bruttomarginalen per segment är oförändrad.

2) Övrigt som del av totala intäkter är konstant 12%.

Givet ovanstående antaganden innebär en ökning från 47% till 55% av intäkterna från sökmotoroptimering att
bruttomarginalen stärks med 7 procentenheter.

Intäktsfördelning H1 2021

Källa: Bolaget, EPB

Illustration ökad andel sökmotoroptimering

Källa: EPB
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Stabil kostnadsbas

Eftersom en stor del av kostnadsbasen för Ayima återInns inom personalkostnader är kostnadskontroll av allra
högsta vikt för fortsatt lönsamhet. I och med covid-19-pandemin hade Ayima möjlighet att skala ned en stor del av
de fasta kostnaderna kopplade till lokaler och tjänster runt omkring lokalerna, något som förbättrat lönsamheten
utan att tillväxten har blivit lidande. Bolaget har kommunicerat att de anställda kommer att återgå till kontorsarbete
så snart läget tillåter, men då till en klart lägre kostnad än innan pandemin.

Då Ayimas verksamhet är personalintensiv behöver de rekrytera personal för att växa, vilket beskrivs som en
utmaning. Sökmotoroptimering är en nischad marknad och det råder stor konkurrens om konsulterna vilket leder
till höga lönenivåer. Lyckas Ayima attrahera arbetskraft till en acceptabel kostnadsnivå ser vi att det Inns goda
möjligheter för lönsam tillväxt kommande år.

Personal- och övriga kostnader i relation till
intäkter

Källa: Bolaget, EPB

Mjukvaruförsäljning

Ayimas konsulter jobbar uteslutande med egenutvecklad mjukvara som beslutsunderlag vid sökmotoroptimering,
något vi bedömer kan ha framtida potential. Vi ser att Ayima har möjlighet att paketera dessa mjukvaror i
produktform och bedriva mjukvaruförsäljning. Att erbjuda en mjukvarulösning tillsammans med konsulttjänster är
något vi anser skapar ett attraktivare erbjudande samtidigt som det skapar en inlåsningseCekt då kunden arbetar
i Ayimas ekosystem. Vi bedömer även att detta hade varit positivt för Ayimas värdering då bolag som erbjuder
mjukvara tillsammans med konsulttjänster generellt värderas högre än renodlade konsultbolag. Vi vill däremot
understryka att mjukvaruförsäljning inte är något vi räknar med i våra estimat utan det ska ses som en möjlig
värderingstrigger kommande år.
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Finansiell analys

Intäkter

Historiskt har tillväxten för Ayima varit slagig för sökmotoroptimering och betald media medan intäkterna från
området övrigt har haft en linjär tillväxt sedan 2017. Från 2017 fram till 2020 har tillväxt inom sökmotoroptimering
växt med 15%, betald media −35% och övrigt 152%. Ayimas intäkter är kontraktsbaserade och löper vanligen
över 12 månader med möjlighet till förlängning. 2019 minskade omsättningen med 8% vilket kan tillskrivas en
omstrukturering av verksamheten tillsammans med passivitet från kunder kopplat till Brexit. Ayima valde att lägga
ned sin verksamhet inom design och utveckling som varit olönsam och haft svårt att nå tillväxt. Under 2020
minskade omsättningen med 24% som en följd av covid-19 då bolagets kunder var sparsamma med marknadsföring
och nyförsäljningen uteblev. Första halvåret 2021 har bolaget uppvisat god tillväxt och ökade intäkter med 25% y/
y, vilket gör att bolaget är tillbaka på 2019 års nivåer. Tillväxten kommer främst från betald media där intäkterna
under Q2 mer än dubblerades jämfört med 2020, motsvarande en ökning om 41% jämfört med 2019.

Intäkter sökmotoroptimering
(mkr)

Källa: Bolaget, EPB

Intäkter betald media (mkr)

Källa: Bolaget, EPB

Intäkter övrigt (mkr)

Källa: Bolaget, EPB
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Kostnadsbas

Ayimas verksamhet är personalintensiv eftersom mycket av arbetet utförs av konsulter inom sökmotoroptimering
eller betald media. Detta leder till att en stor del av kostnadsbasen består av personalkostnader, vilka historiskt
pendlat mellan 40–50% av total omsättning. Som en konsekvens av covid-19 genomfördes eCektiviseringar vilket
innebar en konsolidering av team och några nedskärningar. Delar av eCektiviseringarna bedöms vara långsiktiga
vilket visas av de historiskt låga personalkostnaderna under första halvan av 2021.

I grafen till höger visas bolagets övriga kostnader i relation till intäkter. Dessa består till största del av resekostnader
och hyra för de lokaler bolaget nyttjat. Det går att notera en konsekvent minskning av övriga kostnader i relation till
intäkterna vilket förklaras av Ayimas kontinuerliga arbete med eCektivisering och kostnadsbesparingar. En stor del
av kostnadsminskningen under 2020/2021 förklaras av minskade kostnader för kontorsyta då bolaget bedrivit sin
verksamhet på distans. Så snart samhället öppnar upp igen ämnar Ayima återgå till kontorsarbete, men med mindre
och billigare kontor än tidigare, något vi tror kan skapa en långsiktigt lägre kostnadsbas.

Personalkostnader i procent av intäkter

Källa: Bolaget, EPB

Övriga kostnader i procent av intäkter

Källa: Bolaget, EPB
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Lönsamhet

Det Inns en tydlig skillnad mellan de olika aCärsområdena sett till bruttomarginaler. Ayimas största aCärsområde,
sökmotoroptimering, har historiskt haft en stark marginal som pendlat mellan 83–87%. Den något mindre aCären
betald media har en annorlunda struktur och bruttomarginalen har historiskt pendlat mellan 13–20 %. Övriga
tjänster har historiskt haft en bruttomarginal i linje med eller strax över sökmotoroptimering men har under 2020
fallit till ungefär 70%.

Graferna till höger visar utvecklingen av EBITDA- och EBIT-marginalerna, som sett en kontinuerlig ökning sedan
2017. Ayima har tidigare haft problem med lönsamheten som en följd av höga fasta kostnader kopplat till lokaler
och en för hög lönenivå hos sina anställda. Bolaget har kontinuerligt jobbat med att minska kostnaderna och i
samband med pandemin sade bolaget upp kontor och strukturerade om verksamheten, något som visat sig vara
kraftigt positivt för lönsamheten.

Bruttomarginal per a6ärsområde

Källa: Bolaget, EPB

EBITDA-marginal

Källa: Bolaget, EPB

EBIT-marginal

Källa: Bolaget, EPB
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Estimat

Intäkter

Vi estimerar att Ayima kan uppnå en årlig organisk tillväxt på 11,3% under 2021–2025, något lägre än vad marknaden
för sökmotoroptimering estimeras växa med under samma period. Den något lägre tillväxttakten bygger på att Ayima
historiskt haft problem att växa och att det förutsätter rekrytering av kompetent personal, något som bolaget lyfter
som en utmaning kommande period.

Bolagets kommunicerade strategi om att fokusera verksamheten till sökmotoroptimering gör att vi estimerar att
detta område kommer att driva tillväxten med en årlig tillväxt under prognosperioden om 16%. Betald media och
övrigt estimeras växa med 5 respektive 11% under samma period.

Intäkter och tillväxt 2021–2025e (mkr)

Källa: EPB

Intäkter 2021–2025e (mkr)

Källa: EPB
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Marginaler och kostnader

Kostnadsmässigt prognostiserar vi konstanta personalkostnader i förhållande till intäkter under hela
prognosperioden (43%). Detta är 1,5 procentenheter lägre än vad Ayima historiskt legat på och går att tillskriva de
omstruktureringar bolaget genomfört under 2020. Bolaget är optimistiskt inställda till att denna kostnadseCekt blir
långvarig.

Direkta kostnader kopplade till försäljning antar vi kommer att vara avtagande under prognosperioden, från 42%
2021 till 35% 2025. Minskningen kommer utav en förändrad produktmix där sökmotoroptimering förväntas utgöra
en allt större del av intäkterna medan betald media, med betydligt lägre bruttomarginal, estimeras minska som del
av totala intäkter.

Övriga kostnader utgörs huvudsakligen av kostnader för kontor och resande vilka varit exceptionellt låga sedan
2020 till följd av covid-pandemin. Ayima ämnar återgå till att arbeta likt innan pandemin så snart situationen
tillåter men uppskattar att den fasta kostnadsbasen kommer att vara halverad jämfört med innan pandemin.
Kostnadsminskningen är främst en eCekt av eCektivare och billigare kontor än tidigare. Vi estimerar en halvering
av övriga kostnader under 2021 men att kostnaderna successivt ökar och att den bestående kostnadsminskningen
blir 32% under prognosperioden.

Kostnader i förhållande till intäkter 2021–2025e

Källa: EPB

Brutto- och rörelsemarginal 2021–2025e

Källa: EPB

Utifrån ovanstående antaganden förväntar vi oss en gradvis lönsamhetsförbättring från 4% i rörelsemarginal 2021
till 9,5% 2025 där den enskilt största drivkraften är en förändring i intäktsmix som driver bruttomarginalen uppåt.
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Resultatmässigt ser vi god tillväxt framöver om än från låga nivåer. Under 2021 påverkas resultatet positivt dels av
en valutaeCekt om 4,4 mkr, dels ett efterskänkt lån om 3,5 mkr, vilka båda har direkt påverkan på nettoresultatet.
2021–2025 estimerar vi en årlig rörelseresultattillväxt om 37% och en justerad vinst per aktie om 43%. Den kraftiga
tillväxten är främst driven av den förväntade marginalexpansionen.

Rörelseresultat 2021–2025e (mkr)

Källa: EPB

Vinst per aktie 2021–2025e

Källa: EPB
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Värdering
För att värdera Ayima använder vi oss av en kassaEödesvärdering tillsammans med en relativvärdering. Avseende
relativvärderingen har vi uteslutande använt oss av noterade IT-konsulter, vilka vi anser ger en rättvis jämförelse
gentemot Ayimas verksamhet.

Kassa?ödesvärdering

KassaEödesvärderingen baseras på tre perioder: en prognosperiod som innehåller våra estimat till och med 2025, en
period av gradvis sjunkande tillväxt och avslutningsvis en långsiktig stabil nivå 2030.

För perioden 2025–2030 räknar vi med att Ayima årligen kan växa intäkterna med 5,5% med en genomsnittlig
rörelsemarginal på 9,2%. I terminalvärdet har vi antagit en tillväxt om 2% och antar en långsiktig rörelsemarginal
om 9%.

Avkastningskravet för eget kapital har vi satt till 13%. Vi har använt en riskfri ränta om 0,4% och en marknadspremie
om 7%. Utöver detta har vi adderat 4% i bolagsspeciIk risk, något vi bedömer tar hänsyn till Ayimas historik och
mindre storlek.

Kassa?ödesvärdering

Källa: EPB

Givet ovanstående antaganden indikerar vår kassaEödesvärdering ett motiverat värde per aktie på 18 kr. Implicit ger
detta en EV/EBITDA-multipel på 8,7x år 2022.

Känslighetsanalys

Nedan visas hur vår värdering påverkas om de långsiktiga tillväxt- och marginalförutsättningarna skiljer sig från våra
prognoser.

Känslighetsanalys rörelsemarginal Känslighetsanalys tillväxt
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Relativvärdering

Vår syn på Ayima gör att vi anser bolaget ska jämföras med IT-konsulter. Detta eftersom att majoriteten av bolagets
intäkter kommer från konsulttjänster.

Jämförelsebolagen består av KnowIT, Semcon, Rejlers, Proact och Avensia. Sett till våra estimat är
försäljningstillväxten högre för Ayima än för övriga bolag i jämförelsegruppen. Vi ser även att Ayimas lönsamhet
är något lägre men att den på sikt har möjlighet att närma sig de övriga bolagen. Slutligen har majoriteten av IT-
konsulterna nettokassa medan Ayima har nettoskuld, något som förklaras med att Ayimas tillväxtresa satt press på
kassaEödet.

Källa: Factset, EPB

Sett till värderingsmultiplar värderas Ayima i linje med övriga bolag. Vi anser däremot att Ayimas ”turnaround” och
nyliga återgång till lönsamhet gör att nuvarande multiplar inte fångar det fulla värdet i verksamheten. Med anledning
av detta har vi valt att applicera en genomsnittlig EV/EBIT- och P/E-multipel på 2023 års estimat och diskonterat till
dagens värde. Detta ger ett värderingsintervall för Ayima om 17,5–19,5 kronor per aktie.

Slutsats

Med avstamp i kassaEödesvärderingen och med stöd i relativvärderingen anser vi att ett motiverat värde för Ayima
är 17–18 kr.
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Risker

Nedan listar vi de främsta risker som vi ser skulle kunna påverka våra estimat negativt.

Rekrytering

Ayima har en ambitiös tillväxtplan och aCärsmodellen innebär att personal behöver rekryteras för att uppnå tillväxt.
Sökmotoroptimering är en nischad marknad och konkurrensen om personal är hög. Ayima ser själva rekrytering
som en av de största utmaningarna för tillfället och vår bedömning är att misslyckad rekrytering kan komma att
förskjuta tillväxtplanerna.

Stigande fasta kostnader

I och med utbrottet av covid-19 hade Ayima möjlighet att skala ned onödiga fasta kostnader. I takt med att saker
och ting återgår till det normala bedömer vi att en fortsatt låg kostnadsbas är av allra största vikt för att Ayima ska
leverera den marginalexpansion vi estimerar. Skenande kostnader i samband med expansion är något vi bedömer
kan komma att påverka lönsamheten negativt.

Ayima misslyckas hålla ett attraktivt erbjudande

Ayima är en liten aktör inom digital marknadsföring och har små medel att investera i utveckling vilket gör dem
sårbara för konkurrens. Tillväxtinitiativ från större aktörer kan skada Ayimas egna tillväxttakt och leda till en
minskad marknadsandel. Vår bedömning är däremot att Ayima har ett beprövat erbjudande med mångårig historik
och globala storbolag som kunder.
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ESG-analys

Ayima är ett konsultbolag inriktade mot att leverera helhetslösningar för sök - och digitala marknadsföringstjänster.
Bolaget jobbar aktivt med både extern och intern CSR för att integrera sina aCärsvärden och ta ansvar gentemot
anställda, kunder, investerare, leverantörer, samhället och miljön.

Environment

Bolaget erbjuder fullservice digital marknadsföring inom SEO (organisk sökning), PPC (betald sökning), display,
social, innehållsmarknadsföring, webbdesign och webbutveckling samt ett antal SaaS -produkter (Software as a
Service) vilka i sig inte har någon direkt påverkan på miljön. Ayima ämnar dock utveckla miljöpolicyer och mål som
en del av aCärsplaneringscykeln.

Social

Bolaget har stolpat upp tydliga riktlinjer gällande både extern och intern CSR varav de utåt ämnar upprätthålla en
hög aCärsprestanda och samtidigt minimera samt eCektivt hantera risker för att upprätthålla ärlighet och rättvisa i
relation med alla intressenter. Alla uppförda kontrakt ska tydligt informera om överenskomna villkor för att skydda
mot orättvisa aCärsmetoder. Utåt vill bolaget uppmuntra leverantörer att inkorporera ansvarsfulla aCärspolicys samt
uppmuntra anställda att engagera sig i lokala samhällsorganisationer. Vidare vill företaget agera förespråkare för sin
bransch och hjälpa unga att välja sina framtida karriärer.

Governance

Den interna CSR som företaget byggt upp grundar sig i en jämställdhetspolicy för alla nuvarande och framtida
anställda som ska säkerhetsställa tydliga och rättvisa anställningsvillkor samt tillhandahålla resurser för att
möjliggöra ständig individuell utveckling. Vidare ska företaget tillhandahålla skyddsåtgärder för att garantera att
alla anställda, oavsett nationalitet, hudfärg eller religionstillhörighet, behandlas med respekt och inte behöver utstå
fysiska, sexuella eller psykiska trakasserier. Implementeringen av arbetet med CSR, vare sig det gäller intern eller
extern, är något bolagets CEO ansvarar för. Bolagets ledning består till 20% av kvinnor och styrelsen av 100% män.
Ayima är också ISO 27001 certiIerade.
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Ägare, ledning och styrelse

Ägarbild
Största ägare i Ayima Group sett till kapital och röster är bolagets CTO Timothy Webb med 12,7% och 16,3% i
respektive kategori. Efter följer Michael Jacobson CEO (12,4%/16,1%), COO Mike Nott (11,9%/15,7%) och Aktiebolaget
NeviSWE (10,4%/8,1%).

Styrelse

Michael Nott, Styrelseordförande
Styrelseordförande sedan 2017. Övriga styrelseuppdrag inkluderar styrelseledamot i Safe Lane Gaming AB. Michael
har en bakgrund inom IT, System Administration och har tidigare varit Head of Search Marketing på PartyGaming
Plc, Search Marketing Manager på NetBooster och SEO Manager på XM London.

Michael Jacobson, Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2017. Är nuvarande styrelseledamot i Tourn International och Game Chest Group AB. Michael
har tidigare erfarenhet som analytiker från poster som Head of Analysis på PartyGaming PLC, Finance Project Analyst
på Boral Limited, Senior Business Analyst på TNT och Business Analyst på LetsBuyIt.com.

Timothy Webb, Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2017. Tidigare Senior Software Engineer på PartyGaming, Senior Programmer på XM London
och Web Developer på BigSave.com

Björn Mannerqvist, Styrelseledamot
Styrelseldamot sedan 2017. Övriga uppdrag omfattar poster som CEO på M.O.B.A Network AB och ägare samt
grundare av Digital Spine AB.

Ledning

Michael Jacobson, CEO

Michael Nott, COO

Timothy Webb, CTO

Michelle Dempsey, CFO
Tidigare erfarenheter inkluderar post som Finance Director på Ayima, Senior Accountant på Spacebar Media och
Financial Accountant på Telecom Express.

Nicky Applegarth, Managing Director – UK
Tidigare Director of Client Services på Ayima, Commercial Director på STEEL London samt två poster på dgm.

Eric powell, VP of Operations – USA
Tidigare Project Management Lead på Ayima och har Eera års erfarenhet i den digitala industrin, bland annat som
Senior Digital Media Manager på Convergence Point Media samt Account Specialist och Seach Marketing Coordinator
på iProspect.

Ryan Huser, VP of Search – USA
Tidigare VP of Operations och SEO Consultant på Ayima och är nuvarande ägare av Ryan Huser Digital Marketing.
Tidigare uppdrag inkluderar post som Director of Digital Strategy på Advantix Marketing.

Mark Tempest, Senior VP – Canada
Tidigare VP of Operations, SEO Director och Senior SEO Consultant på Ayima. Har dessförinnan varit SEO Consultant
på Pinkbike.com och Sparekeys.com samt Digital Marketing Advisor och Head of Digital på Factory Media.

Dean Chew, Managing Director – Asien
Har tidigare varit Lead Developer på Advice Links och Head of SEO på mobileshop.com.
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Resultaträkning

Balansräkning
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Kassa?ödesanalys

Tillväxt och marginaler

Källa: EPB

Kapitale6ektivitet

Källa: EPB

Finansiell ställning

Källa: EPB
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Aktiedata

Källa: EPB
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Värdering

Källa: EPB
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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 veriIerade. 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 Inansiella 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 Inansiella instrument såsom till exempel kassaEödesmodeller, 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 klassiIceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiIceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaEöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaEöde 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 riskklassiIceringen 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 IntressekonEiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonEikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonEikter 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 Inansiellt 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 aCärer. 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 Inansiella 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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