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Candles Scandinavia
Lysande hållbar tillväxt

Kommande händelser
 
Q3 rapport 28 feb 2022

Q4 rapport 13 jun 2022

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 8m

Börsvärde 521

Nettoskuld 18

EV 538

Free �oat 5%

Daglig handelsvolym, snitt 5(k)

Reuters/Bloomberg CANDLE B

 
Prognos (kr)

 
21/22e 22/23e 23/24e 24/25e

 
Omsättning, mkr 141 186 266 369

Tillväxt 32% 32% 43% 39%

EBITDA, mkr (3.5) 2.7 26 41

EBIT, mkr (4) 2 25 39

EPS, justerad (0.5) 0.1 2.4 3.8

EPS tillväxt nm nm nm 56%

EK/aktie 6.7 6.8 9.2 13.1

Utdelning/aktie 0.0 0.0 0.0 0.0

EBIT-marginal (3.2)% 0.9% 9.5% 10.6%

ROE nm 1.3% 30.4% 34.2%

ROCE nm 2.6% 31.4% 37.2%

EV/Sales 3.8x 2.9x 2.0x 1.5x

EV/EBITDA (152.8)x 199.8x 20.4x 13.2x

EV/EBIT (120.7)x 313.5x 21.2x 13.8x

P/E, justerad (124.4)x 737.6x 27.3x 17.4x

P/EK 9.9x 9.8x 7.2x 5.1x

Direktavkastning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (6.5)% (1.0)% 2.3% 4.4%

Nettosk./EBITDA (2.4)g 5.2g 0.1g (0.5)g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 95.0 - 97.0
  
Aktiekurs 66.5

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån
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Unik marknadsledande position

Candles Scandinavia (Candles) är unika med att erbjuda högkvalitativa doftljus av 100% naturligt vax
i storskalig produktion på den europeiska marknaden. Efterfrågan på hållbara doftljus är stark vilket
återspeglas i Candles tillväxt om 54% i snitt senaste tre åren. Vår bedömning är att Candles kommer leverera
en tillväxt om 37% i snitt kommande fem åren drivet av kundernas ökade fokus på hållbarhet, miljö och hälsa.

Ny fabrik – katalysator för tillväxt och lönsamhet

Candles strategi bygger på att realisera stora värden i sitt unika produkterbjudande. Produktionskapacitet är
�askhalsen. Candles investerar i en ny helautomatiserad produktionslinje under våren 2022. En ny fabrik för
skalbar kostnadseAektiv produktion väntas stå klar i början av 2023. Kapaciteten utökas från 3,5 miljoner
ljus per år till 15 miljoner ljus, vilket är en ökning på drygt 300%.

Motiverat värde 95–97 kronor

Vi använder en DCF-modell för att fånga upp en stark långsiktig tillväxt. Vår värdering landar på ett EV om
768 mkr och ett Equity value om 750 mkr, vilket ger ett värde per aktie om 96 kronor. Vi använder oss av en
Cost of equity på 11,4%, en WACC på 10,7%, en långsiktig EBIT-marginal på 9,0% och tillväxt på 2,0%. Candles
är ett ungt börsbolag och måste bygga track-record för att realisera det motiverade värdet.
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Sammanfattning
Lysande hållbar tillväxt

Investment Case

Candles har en unik och ledande marknadsposition på den europeiska doftljusmarknaden. Candles
erbjuder högkvalitativa doftljus av 100% naturligt vax i storskalig produktion. Efterfrågan på hållbara doftljus
är stark vilket återspeglas i Candles genomsnittliga tillväxt om 54% de senaste tre åren. Kunderna efterfrågar
ett hållbart alternativ till de dominerande, paraHnbaserade, doftljusen. ParaHn utvinns av fossilt bränsle.
Vår bedömning är att Candles kommer att leverera en tillväxt om 37% i snitt de kommande fem åren drivet
av kundernas ökade fokus på miljö och hälsa. Candles har utformat en tillväxtstrategi för att realisera de
stora värden som ligger i bolagets unika produkterbjudande. Produktionskapacitet är �askhalsen för ökad
tillväxt och Candles kommer att investera i en ny helautomatiserad produktionslinje under våren 2022.
En ny fabrik för kostnadseAektiv produktion på industriell skala kommer att stå klar i början av 2023.
Produktionskapaciteten ökas från dagens 3,5 miljoner ljus per år till 15 miljoner, en ökning med drygt 300%.

Bolagspro5l

Candles tillverkar doftljus med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart vax, baserat på svenskodlad raps.
Candles unika marknadsposition och styrka är en kostnadseAektiv metod för storskalig produktion av
kundanpassade doftljus av naturligt vax. Candles erbjuder ett hållbart alternativ i en marknad som domineras
av paraHnvax som utvinns av fossilt bränsle. Candles bedriver sin verksamhet inom tre aAärsområden:
1) Private label – kundanpassad tillverkning av naturliga doftljus och rumsdofter. Referenskunder är
Rituals, H&M, Åhléns och Lyko. 2) Brands – Candles äger den exklusiva distributionsrätten i Norden för
de världsledande varumärkena Yankee Candle, WoodWick och MilleOori Milano. Produktportföljen består
av doftljus och rumsdofter. 3) Home party – ett helt nytt aAärsområde som fokuserar på D2C-försäljning
(Direct-to-Consumer) i Norden. Försäljning sker via så kallad nätverksförsäljning, eller multi-level marketing
vilket innebär personlig direktförsäljning till slutkund.

Värdering

Vi värderar Candles med en DCF-modell för att fånga upp en stark långsiktig tillväxtprognos. Candles
levererar negativa kassa�öden kommande två år men från 2023–24 väntar vi oss en stark utväxling i
kassa�ödet drivet av den nya fabriken och en skalbar produktionskapacitet. Vår bedömning är att Candles
har potentialen att växa starkt organiskt under många år tack vare sin unika marknadsposition. Vi värderar
Candles till ett EV på 768 mkr och ett Equity value på 750 mkr, vilket ger ett värde per aktie om 96 kronor. Vi
antar en Cost of equity på 11,4%, WACC på 10,7%, långsiktig EBIT-marginal på 9,0% samt en tillväxt om 2,0%.

Motiverat värde

Vårt motiverade värde är 95–97 kronor per aktie. Candles är ett ungt börsbolag och måste bygga "track-
record" för att realisera det motiverade värdet. Viktiga milstolpar måste uppfyllas så som: 1) Leverera
tillväxt på minst 30% kommande fyra kvartal, 2) Framgångsrik uppstart av den nya helautomatiserade
produktionslinjen under våren, 3) Den nya fabriken måste stå klar i början av 2023, 4) Flytten av produktion
och uppstart måste ske utan att tappa tillväxtmomentum och kostnadskontroll, och 5) Vi vill se att
lönsamheten kommer tillbaka gradvis under 2023, efter två år av höga investeringskostnader. Det är viktigt
att lyfta fram den begränsade likviditeten i aktien som en hämmande faktor i realiseringen av Candles verkliga
värde. Dagens free �oat är endast 5%.
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Historik

Candles Scandinavia (Candles) grundades 2009 av Viktor och Nina Garmiani. Viktor är VD och Nina verkar också i
bolaget. Candles var till en början ett distributionsföretag för heminredning men bytte fokus till doftljus när man
erhöll den nordiska distributionsrätten för WoodWick, ett globalt doftljusvarumärke.

2010 började Candles utveckla en egen naturlig vaxblandning som är 100% växtbaserad och bra för både miljö och
hälsa. Merparten av alla doftljus som tillverkas globalt är baserade på paraHn, vilket är ett material som utvinns av
fossil råolja och därmed innebär negativa eAekter för såväl hälsa som miljö.

2016 Ock Candles kunder som Clas Ohlson och Lagerhaus som en följd av att man kunde erbjuda dem ett
högkvalitativt hållbart doftljus baserat på 100% naturligt vax tillverkat i stor skala i fabriken i Örebro.

Under tre år i rad, 2014–16, erhöll Candles Di Gasell-utmärkelsen för sin starka tillväxt.

2016 köptes WoodWick upp av Newell Brands, ägare till Yankee Candle, vilket är ett av världens mest populära
doftljusvarumärken. Två år senare tilldelas Candles den nordiska distributionsrätten för Yankee Candle.

Candles fortsatte att växa och med en storskalig produktion i fabriken i Örebro så lyckades man under 2018–19
attrahera H&M, KICKS, Åhléns och Rituals. Dessa är idag referenskunder och utgör grunden för den strategiska
aAärsmodell som Candles baserar sin verksamhet på.

2020 väljs Viktor Garmiani in i styrelsen för den europeiska ljustillverkarföreningen ECMA, vilket medförde
ytterligare internationell exponering.

Candles tillväxtresa fortsatte under 2020–21 och man påbörjade arbetet med att bygga upp ett tredje aAärssegment
som döpts till Home party med fokus på D2C (Direct-to-Consumer) och nätverksförsäljning, så kallad multi-level
marketing. Verksamheten bedrivs idag i dotterbolaget Leyonore som redan knutit till sig 960 försäljare som arbetar
på kommissionsbasis.

Candles börsnoterades på Nasdaq First North den 8 november 2021 i en nyemission som inbringade en nettolikvid
om 21 mkr. Likviden ska användas till att säkerställa Candles mål om en tillväxt på 30% per år.

Candles historiska milstolpar
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Candles produktportfölj – ett smakprov

Private label – Rituals Private label – Skandinavisk

Brands – Yankee Candle Brands – WoodWick

Brands – Candles Scandinavia Home party – Leyonore
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Marknadsanalys

Ljus har tillverkats i �era tusen år och marknaden för ljus har funnits i århundraden. Den europeiska marknaden är
väletablerad och fortsatt mycket traditionell. Marknaden karaktäriseras av låga inträdesbarriärer som ett resultat av
en generellt enkel produktionsprocess och har gjort ljusmarknaden fragmenterad.

Doftljusmarknaden är avsevärt yngre och tillväxten tog fart för cirka 40 år sedan. ParaHnbaserat vax från petroleum
dominerar fortfarande doftljusmarknaden trots att paraHn är skadligt både för miljön och hälsan.

Ljustillverkning – en antik tradition

Källa: Candles IPO bolagsbeskrivning

God marknadstillväxt för doftljus

Doftljusmarknaden i Europa förväntas växa med i snitt 4,6%, eller 400 mkr per år under 2019–25. Nyckeldrivaren
är ökad kommersiell användning inom spa, hotell och restaurang samt en ökad popularitet i hemmet. Candles har
realiserat merparten av sin tillväxt i Sverige och Norden men fokus ligger nu på att etablera sig fullt ut på den
europeiska marknaden.

Den totala europeiska doftljusmarknaden är cirka 9 mdkr och Candles nettoomsättning på 107 mkr för
räkenskapsåret 20/21 indikerar en marknadsandel på endast 0,3%.

En starkt ihållande trend inom miljö och hållbarhet talar sitt tydliga språk. Generation Z och millennials-generationen
prioriterar hållbarhet och det återspeglas i dagens konsumentbeteende. Detaljhandeln fokuserar mer och mer på
hållbarhet vilket är en naturlig anpassning till kundernas efterfrågan.

Hållbarhetstrenden är stark inom ljustillverkning och 83 procent av ljuskunderna kan tänka sig att betala mer för
ljus tillverkade av hållbart material.

Vår bedömning är att Candles är i "pole-position" för kraftig organisk tillväxt givet sin unika marknadsposition med
hållbara doftljus i storskalig produktion.
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Doftljusmarknaden växer

Källa: Candles IPO bolagsbeskrivning

Candles har inga tydliga konkurrenter

Anledningen till paraHnets fortsatta dominans är att det gör storskalig produktion av doftljus enklare och mer
kostnadseAektiv. Produktionsprocessen med naturliga och hållbara alternativ är komplicerad vilket resulterat i en
småskalig produktion av naturliga doftljus och därmed också ett lågt utbud.

Candles såg en möjlighet att skapa ett naturligt doftljus som tilltalar dagens medvetna konsumenter och förändra den
traditionella doftljusbranschen att bli mer hållbar. Efter en gedigen forskning och utveckling av olika vegetabiliska
vaxoljor och blandningar lyckades Candles formulera ett recept och en metod för en storskalig produktion av ett
100 procent växtbaserat, biologiskt nedbrytbart ljusvax som binder doftoljor på ett utmärkt sätt.

Enligt Candles så är man idag ensam på den europeiska marknaden att erbjuda en storskalig produktion av doftljus
med 100 procent växtbaserat vax. Det är den komplicerade tillverkningsprocessen som gett Candles ett försprång
gentemot konkurrenterna och bidragit till framgång och kraftig tillväxt. Candles bedömer att man har ett försprång
på 3–4 år jämfört med närmaste konkurrent. Vår bedömning är att Candles kommer att ligga steget före med
produktutveckling, produktionsteknik och produktionskapacitet inom överskådlig tid vilket kommer att resultera
i en ökad europeisk marknadsandel.

Candles är unika i sin nisch och potentialen är stor

Källa: Candles IPO bolagsbeskrivning
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Candles starka konkurrensfördelar

Candles besitter �era starka konkurrensfördelar:
• 100% naturvaxproduktion
• Bevisat högkvalitativa premiumljus
• Teknisk expertis
• Kapacitet att producera storskaligt

Candles fokus ligger på premiumsegmentet inom private label och de närmaste konkurrenterna är engelska Contract
och belgiska Spaas men båda producerar främst paraHnbaserade doftljus. Andra stora traditionella europeiska
paraHnbaserade producenter är: franska Devineau, holländska Bolsius, tyska Gala Group och Gies.

Candles har starka konkurrensfördelar

De två huvudkonkurrenterna är 3–4 år bakom vad gäller kvalitetssäkring och skala

Källa: Candles IPO bolagsbeskrivning

Erik Penser Bank 7 Candles Scandinavia – 31 Januari 2022



Private label-segmentet har stor potential

Candles kärnverksamhet är private label och står för cirka 65% av omsättningen. Det är inom detta segment som vi
ser den största tillväxtpotentialen. Candles producerar doftljus som är helt anpassade enligt kundens önskemål vad
gäller kvalitet, speciOkation, design och hållbarhet.

Tillväxten för private label ökar i Europa som en följd av konsumenternas ändrade köpbeteende och tog
marknadsandelar i 14 av 19 länder under 2020. Dagens konsumenter bryr sig sällan om vilket ljusmärke man köper,
istället är det återförsäljarens varumärke och hållbarhetfokus som är viktigast.

Private label passar väl för dagens europeiska doftljusmarknad eftersom det Onns ett stort antal större varumärken
och butikskedjor i magnitud med Candles största kund, Rituals, som idag står för runt 46% av Candles totala
omsättning. Vår bedömning är att Candles har en mycket fördelaktig position att attrahera dessa kunder när man
skalar upp produktionskapaciteten under de kommande två åren.

Candles erbjuder Private label-kunder ett doftljus anpassat till kundens krav och speci5kation

Kundanpassning är nyckeln till framgång

Private labels attraktionskraft ökar

Källa: Candles IPO bolagsbeskrivning
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Verksamhetsanalys

Candles tillverkar doftljus med 100 procent växtbaserat, biologiskt nedbrytbart ljusvax. I nuläget är Candles helt
ensamma på marknaden att kunna erbjuda ett storskaligt producerat och hållbart alternativ till det paraHnbaserade
doftljuset som dominerar dagens marknad. ParaHn är en restprodukt från raHnering av råolja vilket få kunder är
medvetna om.

Verksamheten är indelad i tre aAärsområden:

• Private label
• Brands
• Home party

Candles redovisade en nettoomsättning på 107 mkr som genererade en EBITDA-marginal på 13,4% under det brutna
räkenskapsåret 20/21.

Private label är det största aAärsområdet och står för cirka 65% av omsättningen. Candles erbjuder en kundanpassad
helhetslösning till aAärskedjor och varumärken inom mode, skönhet och heminredning.

Brands står för resterande 35% och omsättningen genereras till största del av den exklusiva distributionsrätten i
Norden för två av världens största doftljusmärken, Yankee Candle och WoodWick.

Home party är ett helt nytt aAärsområde som startades under den senare delen av andra halvåret 2021 med fokus
på direktförsäljning till slutkunden.

Källa: Candles IPO bolagsbeskrivning
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Private label

AAärsområdet Private label genererade 69 mkr i omsättning under det brutna räkenskapsåret 20/21.
Doftljustillverkning stod för 90% av omsättningen och rumsdofter för resterande 10%. Private label har vuxit med i
snitt 82% de senaste åren och utgör idag kärnan inom Candles. Bruttomarginalen varierar mellan 40–55%.

Efterfrågan på miljövänliga doftljus är enorm och �askhalsen ligger idag inom Candles produktionskapacitet. Candles
ledning lägger nu stort fokus på att utöka produktionskapaciteten och bygga en ny högautomatiserad fabrik
skräddarsydd för doftljustillverkning. Vi prognostiserar en kraftig tillväxt kommande fem år på i snitt 38%.

Nettoomsättning per produkt och tillväxt

Källa: Candles IPO bolagsbeskrivning, EPB estimat

Candles erbjuder sina kunder en �exibel helhetslösning för att tillgodose den enskilde kundens behov. Ett av Candles
största USP (Unique Selling Point) är det 100% miljövänliga vaxet som produceras från svensk lokalodlad rapsolja.
Doftspridningen är utmärkt, brinntiden är 30–40% längre och sotar mindre än ett paraHnbaserat doftljus. Det
är viktigt att poängtera att trots dessa positiva attribut så ligger Candles miljövänliga ljus i prisparitet med det
paraHnbaserade alternativet – ett viktigt försäljningsargument när Candles approcherar nya potentiella kunder.

Candles tydliga kundfördelar

Källa: Candles IPO bolagsbeskrivning

Candles har idag kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Lagerhaus, Clas Ohlson, Kicks, danska Bloomingville och holländska
Rituals som har 600 butiker i 27 länder. Rituals är Candles i särklass största kund och stod för 46% av omsättningen
20/21. Näst största kund stod för 9% av omsättningen. Vi ser ingen stor risk i nuvarande kundkoncentration som
med största sannolikhet kommer att minska framöver. Candles Ock en ny order värd 28 mkr från Rituals den 18
januari i år vilket är ett starkt bevis på ett långsiktigt samarbete som fortsätter att växa i en mycket snabb takt. Vår
bedömning är att potentialen att addera nya kunder under de kommande åren är stor. Det är inte införsäljningen av

Candles Scandinavia – 31 Januari 2022 10 Erik Penser Bank



ett miljövänligt doftljus som är problemet utan det är att ha tillräckligt med fri produktionskapacitet för att kunna
ta sig an de nya kundernas volymer. Candles har nyligen rekryterat en KAM (Key Account Manager) som kommer
att fokusera på den europeiska marknaden utanför Norden.

Brands

AAärsområdet Brands genererade 38 mkr i omsättning under det brutna räkenskapsåret 20/21. Brands stod för 94%
av omsättningen och egna varumärken för 3%. Brands har vuxit med i snitt 27% de senaste åren och utgör idag cirka
35% av totala omsättningen. Bruttomarginalen varierar mellan 50–60%.

Candles innehar den exklusiva distributionsrätten i Norden för Yankee Candle och WoodWick, två av de mest sålda
doftljusmärkena i världen. Varumärkena ägs av Newell Brands, ett amerikanskt företag. Produktportföljen består
också av det exklusiva varumärket MilleOori Milano som är Newells premiumkollektion. Rumsdofter ingår i ovan
nämnda varumärken. Distributionsavtalen gäller till den 1 januari 2024 och omförhandlas kontinuerligt. Vi ser ingen
risk i att Candles skulle tappa dessa rättigheter.

Försäljningen sker i huvudsak i gallerior, �ygplatser, heminredningsbutiker och via en digital webbshop.

Candles har två egna varumärken: Olivia & Co och Blanche.

Candles har hittills fokuserat enbart på den svenska marknaden men nu kommer man att växla upp till en
nordisk säljorganisation och penetrera alla nordiska marknader. Vi prognostiserar en fortsatt god tillväxt under de
kommande fem åren på i snitt 22%.

Nettoomsättning per produkt och tillväxt

Källa: Candles IPO bolagsbeskrivning, EPB estimat

Exklusiv nordisk distributionsrätt Candles varumärken

Erik Penser Bank 11 Candles Scandinavia – 31 Januari 2022



Home party

Home party är ett nytt verksamhetsområde och sjösattes så sent som i slutet av 2021. Fokus ligger på D2C-försäljning
(Direct-to-Consumer) i Norden av egentillverkade doftljus och rumsdofter under varumärket Leyonore.

I syfte att driva den nya verksamheten grundades ett nytt dotterbolag Leyonore tillsammans med två personer som
båda har lång erfarenhet av multi-level marketing och ett stort nätverk av säljare som arbetar på kommissionsbasis.

I dag består nätverket av 960 försäljare och växer kontinuerligt på grund av det stora intresset för Leyonores
produktportfölj.

Candles äger 60% av Leyonore och de två medgrundarna resterande 40%.

Vi räknar med att Home party kommer att generera en omsättning om 4 mkr 21/22 och sedan växa med drygt 100%
under de följande fyra åren. Vår bedömning är att tillväxtpotentialen för Home party kan komma att vara avsevärt
högre än vårt grundscenario och ser fram emot bevis på omsättningstillväxt under kommande kvartal.

Vår prognos för Home partys bruttomarginal är 70–75%.

Nettoomsättning och tillväxt

Källa: EPB estimat

Leyonore doftljus

Strategiska förvärv

Candles ser goda förutsättningar att på medellång sikt genomföra strategiska förvärv för att komplettera erbjudandet
till kunderna. Vår bedömning är att detta kommer att ske tidigast när den nya fabriken är på plats och producerar
eAektivt vilket troligtvis är någon gång under 2024.
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Tillväxtstrategi – dubbla omsättningen vart tredje år

Candles har vuxit till en omsättning på 107 mkr för räkenskapsåret 20/21 sedan bolaget grundades 2009. Detta
är en snittillväxt på 50% per år, enligt uppgift i Candles senaste kvartalsrapport. Huvudanledningen är den
ökade efterfrågan på Candles 100% naturliga doftljus, hög kvalitet och en unik produktionsteknik som möjliggör
storskalig produktion. Candles är unikt på den europeiska marknaden i detta avseende och ger bolaget en stark
marknadsposition. Candles har som mål att växa omsättningen organiskt med 30% per år och dubbla den vart tredje
år. Vi bedömer målet som högst rimligt med tanke på rådande marknadsförutsättningar och ledningens kompetens,
erfarenhet och bevisade innovationsanda.

Intresset för hållbara ljus ökar kontinuerligt och Candles är nu redo att med ett hållbart alternativ transformera en
konservativ doftljusbransch, dominerad av det miljöovänliga och ohälsosamma paraHnet.

Candles har idag en produktionslinje i sin fabrik i Örebro och bolaget har gått från en produktion på 4 000 ljus per
dag för drygt ett år sedan till 26 000 ljus per dag i januari i år.

Candles har utformat en tillväxtstrategi för att realisera de stora värden som ligger i bolagets unika
produkterbjudande. Private label-segmentet har den största potentialen och Candles lägger därför merparten av sitt
fokus på att utveckla detta aAärsområde.

För att Onansiera tillväxtstrategin och kapitalisera bolaget genomförde Candles en pre-IPO i juni förra året på 22,5
mkr i nettolikvid. Kapitalet möjliggjorde en utökning av produktionskapaciteten genom att ställa om till två-skift i
slutet av augusti. Candles har även investerat i maskinparken, automatisering, internlogistik, inköp, kvalitetsrutiner
och arbetssätt anpassat till högre produktionsvolymer. Investeringar har även gjorts i det nya aAärsområdet Home
party som startades upp i slutet av förra året.

Candles börsintroducerades på Nasdaq First North den 8 november förra året och är ett viktigt led i tillväxtstrategin.
Bolaget kapitaliserades med ytterligare 21 mkr. Noteringen förväntas även öka intresset för bolaget bland kunder,
leverantörer, och kreditgivare samt i rekryteringssammanhang.

Emissionslikviden på 21 mkr kommer att användas enligt följande:

1. Försäljning och marknadsföring – 50% eller 11 mkr
Försäljningsteamet inom Private label utökas och KAM:s (Key Account Managers) kommer att rekryteras för att växa
bolagets kundbas i Norden och Europa. Inom Brands kommer en nytillsatt försäljningschef att bygga upp en nordisk
försäljningsorganisation för att kapitalisera den nordiska distributionsrättigheten för Yankee Candle och WoodWick.

2. Maskiner och automation – 25% eller 5 mkr
Produktionskapaciteten är en stor �askhals givet den starka efterfrågan på naturliga doftljus. I december adderades
ett tredje skift och Candles har ett behov av att investera i ytterligare maskiner och automatisering. Under våren
2022 kommer en ny helautomatiserad produktionslinje att installeras. Produktionskapaciteten är på cirka 8 000 ljus
per timma, vilket är fyra gånger högre än vad dagens produktionslinje klarar av. Det Onns även fastställda planer på
en ny modern fabrik i Örebro som ska ersätta den beOntliga i början av 2023.

3. Kvalitetskontroll och produktionsutveckling – 25% eller 5 mkr
Candles kunder ställer höga krav på kvalitet och säkerhet och därför är det av högsta prioritet att investera inom
dessa områden för att minimera risker. Candles kommer att fortsätta utveckla sitt hemliga naturvaxrecept och
produktionsteknik för att långsiktigt ligga steget före sina konkurrenter.

Efterfrågan inte största risken för tillväxt

Vår bedömning är att merparten av risken i tillväxtstrategin inte vilar på efterfrågan av Candles hållbara ljus utan
ligger helt och hållet på ledningens och styrelsens exekvering av en utökning av produktionskapaciteten, hantering
av intern logistik och administration samt uppstart av den nya fabriken.
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Ny fabrik – katalysator för långsiktigt stark tillväxt och lönsamhet

Nuvarande fabrik är för liten

Candles nuvarande fabrik har gradvis byggts upp sedan 2013 och är inhyst i ett före detta tåghus i centrala Örebro.
Den kraftiga tillväxten har medfört att fabrikslokalen nu är för liten samtidigt som den inte är optimal för att höja
kvaliteten på doftljusen till den nivå som Candles eftersträvar. Tillverkningsprocessen är mycket komplicerad och
höga krav ställs på produktionslokalen, framförallt strikt temperaturkontroll.

Ny fabrik klar i början av 2023

Candles har en fastställd plan på en ny modern fabrik som är skräddarsydd för att eAektivt tillverka naturliga doftljus
av högsta kvalitet. Fabriken är planerad att stå klar i början av 2023 och kommer att vara strategiskt belägen i
Örebro ur ett logistiskt perspektiv. Den initiala lokalytan kommer att omfatta 12 000 kvm men det Onns tomtmark
för att dubbla ytan vid framtida behov. VD, Viktor Garmiani, sålde i samband med förra vårens pre-IPO en del av
sitt aktieinnehav till Ilija Batljan, VD och grundare för fastighetsbolaget SBB. Han är idag en strategisk investerare
i Candles med 5% av kapitalet och har ingått ett avtal med Candles om förvärv av den fastighet som kommer att
inhysa bolagets nya fabrik. Fastigheten kommer att förvärvas av Ilija Batljan så snart fastigheten är färdigställd och
Candles kommer att hyra lokalerna fortlöpande.

Produktionskapaciteten ökar med 300%

Fabriken kommer att vara anpassad för tre produktionslinjer, initialt för den nuvarande och den nya linjen som
är planerad för uppstart under våren. I dagsläget har vi inga konkreta uppgifter om den tredje produktionslinjen,
men vi tror att den kommer att vara anpassad för en större variant av doftljus, så kallade "hinkljus". En
produktionslinje för rumsdofter kommer också att ingå i den nya fabrikskonOgurationen. Mer konkret kommer
dagens produktionskapacitet om 3,5 miljoner ljus per år att öka till 15 miljoner ljus, vilket är en ökning med drygt
300%.

Största katalysatorn i tillväxtstrategin

Den nya fabriken är, i vår bedömning, den absolut största katalysatorn i Candles tillväxtstrategi. Fabriken kommer att
föra bolaget till en helt ny nivå vad gäller produktionskapacitet, eAektivitet, logistik, produktkvalitet och lönsamhet.
Risken för produktionsstörningar kommer att sjunka med �era linjer. Vi räknar med att den nya fabriken kommer
att leda till en eskalerad tillväxttakt för Private label-segmentet 23/24–25/26, då vi prognostiserar en volymökning
runt 40–50% per år.

Skalbar produktionskapacitet

Vi ser en mycket stor potential i att skala upp produktionen i den nya fabriken vid ökad efterfrågan. Enligt våra
beräkningar skulle enbart den nya helautomatiserade produktionslinjen komma upp i 30 miljoner ljus per år om
man väljer att implementera tre-skift i den nya fabriken. Det är dubbelt så hög volym jämfört med vad Candles
indikerar för den nya fabriken i bolagsbeskrivningen för IPO:n.

Tillväxten enbart i sin linda

Candles USP (Unique Selling Point) är 100% naturliga doftljus producerade i stor skala. Efterfrågan är stark och växer
eftersom kunderna fokuserar på miljövänliga alternativ till paraHn. Flaskhalsen för ökad tillväxt är inte efterfrågan
utan Candles egen produktionskapacitet. Vår bedömning är att Candles tillväxtstrategi, kapacitetsökning och nya
fabrik lägger grunden för en stark tillväxt och förbättrad lönsamhet under vår femåriga prognosperiod fram till
räkenskapsåret 25/26. Candles har idag en europeisk marknadsandel på endast 0,3% av totala 9 mdkr och växer med
cirka 400 mkr per år. Vi räknar med att Candles kommer att växa organiskt med i snitt 37% kommande fem åren
och har en potential att överleverera om produktionskapaciteten kommer eAektivt på plats.
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Överblick av Candles logistik och distribution

Ny fabrik skräddarsydd för storskalig produktion av högkvalitativa hållbara doftljus klar i början av 2023

Källa: Candles IPO bolagsbeskrivning
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Senaste nyhetsBödet i linje med stark tillväxt

Halvårsrapporten indikerar fortsatt stark tillväxt

Den 29 november rapporterade Candles sin första halvårsrapport som noterat bolag. Candles har ett brutet
räkenskapsår som sträcker sig från 1 maj till den 30 april. Vi tar med oss följande:

• Omsättningstillväxt på 28% för första halvåret och 34% för Q2 indikerar att Candles mål om 30% tillväxt för
helåret är inom räckhåll.

• Rörelseresultatet föll till −4,3 mkr jämfört med 6,9 mkr förra året. Huvudorsaken till det negativa resultatet
är betydande kostnader relaterade till etableringen och uppstarten av det nya aAärsområdet Home Party, ett
planerat produktionsstopp under två veckor för att uppgradera produktionslinjen, kostnader för att ställa
om till två-skift i augusti och nyanställningar till stabsfunktionen.

• Det är viktigt att poängtera att Candles prioriterar tillväxt framför lönsamhet fram tills den nya fabriken är
klar och i full produktion, vilket den borde vara under senare delen av andra halvåret 2023.

Inför tre-skift för att möta en stor efterfrågan

Candles rapporterade i början av december att man infört ytterligare ett arbetsskift som innebär att man producerar
dygnet runt under alla vardagar.

Skandinavisk ger order värd 12 mkr

I mitten av December annonserade Candles att man fått en order värd 12 mkr från Skandinavisk som är en beOntlig
Private label-kund. Ordervärdet är 140% högre än föregående års 5 mkr. Skandinavisk skalar upp sin doftljusserie på
grund av stark efterfrågan och lansering av hållbara doftljus på nya marknader.

Rituals ger order värd 28 mkr

I mitten av januari erhöll Candles en order värd 28 mkr från sin största kund Rituals. Orden gäller ett helt nytt
doftljus som ska lanseras hösten 2022. Vi tycker det är viktigt att ställa den nya ordern i relation till Rituals totala
ordervärde om 49 mkr under 20/21. Den nya ordern indikerar att Rituals ökar det totala ordervärdet med knappt
60%, eftersom den inte påverkar det existerande sortimentet. Rituals är Candles största kund och den nya ordern är
ett bevis för att samarbetet med Candles är starkt och långsiktigt vilket minimerar kundrisken.

Försäljningsrekord i november och december

Den 21 januari rapporterade Candles att man slagit försäljningsrekord två månader i rad. Novemberförsäljningen var
den högsta faktureringsmånaden i bolagets historia och samtidigt +80% högre än föregående november. I december
slog man rekordet på nytt med +25% jämfört med rekordet i november. Det är ett bevis på att Candles levererar ökad
produktionskapacitet och högre kapacitetsutnyttjande i beOntlig maskinpark.

Norsk distribution av Yankee Candle, WoodWick m B.

Den 28 januari annonserade Candles att man tecknat ett agentavtal med norska Living & Dining för distribution och
försäljning av Yankee Candle, WoodWick, MilleOori Milano och Candles egna varumärken A-Collection, Olivia & Co
och Blanche. Avtalet är ett viktigt led i Candles ökade fokus på de nordiska marknaderna och kommer enligt bolaget
bidra till en kraftig försäljningsökning i Norge. Avtalet är på tre år och gäller omgående med option på förlängning
ett år i taget efter att det initiala avtalet löpt ut.
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Tillväxt-, marginal-, lönsamhets- och 5nansiell analys

Tillväxt och marginaler

Candles prioriterar tillväxt framför lönsamhet under det innevarande räkenskapsåret 21/22 och 22/23.

Candles har vuxit nettoomsättningen med 54% i snitt de senaste åren och vår prognos för de kommande fem åren
indikerar en organisk tillväxt på 37% i snitt. EBITDA-marginalen toppade på 13,4% under 20/21 och beräknas bli
negativ innevarande räkenskapsår. Huvudanledningen till fallet i marginaler är höga kostnader för uppbyggnad av
produktionskapaciteten och etablering av det nya aAärsområdet Home party.

Vi räknar med fortsatt höga kostnader under 22/23 vilka är relaterade till fortsatt kraftig kapacitetsutbyggnad och
uppstarten av den nya fabriken under 2023. Kostnader kommer också att tas för att bygga ut den nordiska och
europeiska försäljningsorganisationen.

Vår prognos indikerar att EBITDA- och EBIT-marginaler kommer att återställas till en mer normal nivå på 10% och 9,5%
under 23/24. Vi räknar med att uppskalningen av produktionen i den nya fabriken leder till förbättrade marginaler
under 24/25 och 25/26. Det nya aAärsområdet Home party kommer också att bidra positivt till marginalerna i takt
med att försäljningen växer. Home party har en bruttomarginal på 75%, vilket är avsevärt högre än aAärsområdena
Private label och Brands som vi prognostiserar till 40% respektive 55%.

Den starka efterfrågan på Candles hållbara doftljus förväntas fortsätta i takt med att kunderna ökar sitt
hållbarhetsfokus. Candles har 0,3% av den europeiska doftljusmarknaden och vår bedömning är att Candles är i
"pole-position" för stark långsiktig organisk tillväxt med investeringar i utökad produktionskapacitet och ny fabrik
som bas.

Nettoomsättning, mkr och EBITDA-marginal, %

Källa: Candles, EPB estimat

EBIT, mkr och EBIT-marginal, %
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Lönsamhet

Enligt vår prognos kommer Candles nå lönsamhet 23/24. Avkastning på eget kapital och sysselsatt kapital förväntas
ligga på 30–40% under de sista tre prognosåren vilket är starkt.

Avkastning på eget kapital

Källa: Candles, EPB estimat

Avkastning på sysselsatt kapital

Finansiell situation

Candles har under 2021 kapitaliserats två gånger. Den första kapitalanskaAningen var en pre-IPO i juni då
bolaget tillfördes 22,5 mkr, netto. Den andra kapitalinjektionen omfattade 21,2 mkr, netto, i anslutning till
marknadsnoteringen på Nasdaq First North Growth Market i november då 380 000 nya aktier fulltecknades till ett
pris av 65 kronor.

Candles är nu välkapitaliserat och har säkerställt Onansieringen av tillväxtstrategin som en följd av de två
kapitalinjektionerna om totalt 43,7 mkr.

Vi beräknar nettoskulden till 9 mkr vid slutet av 21/22 och i takt med ökade kassa�öden förväntas en nettokassa
under 24/25 och 25/26 vilket indikerar att utdelning till aktieägarna skulle kunna bli aktuellt. Candles har inte någon
utdelningspolicy eftersom kommande års kassa�öde är öronmärkt för tillväxt.

Soliditeten förväntas ligga på en komfortabel nivå på runt 40% under prognosperioden.

Nettoskuld, mkr och Nettoskuld/Eget kapital, %

Källa: Candles, EPB estimat

Soliditet, %

Candles Scandinavia – 31 Januari 2022 18 Erik Penser Bank



Värdering

Vi värderar Candles med hjälp av en DCF-modell för att fånga upp en stark långsiktig tillväxtprognos. Candles
kommer enligt våra prognoser att leverera negativt kassa�öde kommande två år men från 2023/24 väntar vi oss
en stark utväxling i kassa�ödet drivet av den nya fabriken och skalbar produktionskapacitet. Vår bedömning är
att Candles har potential att växa starkt organiskt under många år. Detta på grund av sin unika marknadsposition
med fokus på 100% naturliga doftljus och kostnadseAektiv teknik för storskalig produktion. Vi ser inte att några
konkurrenter har motsvarande position idag.

Vi värderar Candles till ett EV på 768 mkr och ett Equity value på 750 mkr, vilket ger ett värde per aktie om 96
kronor. Vi använder oss av ett avkastningskrav på eget kapital på 11,4%, en WACC på 10,7% och en långsiktig EBIT-
marginal på 9,0% samt en tillväxt på 2,0%.

Candles är ett ungt börsbolag och måste bygga "track-record" för att aktiekursen skall nå 96 kronor. Viktiga
milstolpar måste uppfyllas enligt vår bedömning och vi har identiOerat följande:

• Leverera en tillväxt på minst 30% kommande fyra kvartal

• En framgångsrik uppstart av den nya helautomatiserade produktionslinjen under våren

• Den nya fabriken måste stå klar i början av 2023

• Flytten av produktion och uppstart måste ske utan att tappa tillväxtmomentum och kostnadskontroll

• Vi vill se att lönsamheten gradvis kommer tillbaka 2023, efter två år av höga investeringskostnader

Vi vill lyfta fram en ökad operationell risk som en viktig faktor att beakta i värderingen av aktien på kort- till
medellång sikt. Den stora transformation som Candles står inför vad gäller installation av en ny helautomatisk
produktionslinje i nuvarande fabrik, uppförandet av en ny fabrik, �ytten av produktionen och uppstarten ställer
höga krav på ledning och övrig personal under 2022 och 2023. En eAektiv exekvering och kostnadskontroll är kritiska
element för fortsatt tillväxtmomentum och kostnadskontroll.

Slutligen är det viktigt att poängtera den begränsade likviditeten i aktien som ytterligare en potentiell hämmande
faktor i realiseringen av Candles verkliga värde. Dagens free �oat är endast 5% vilket ökar risken för investerare
eftersom det är svårt att gå in och ur en aktieposition med hög volatilitet som följd.

Vi presenterar vår DCF-värdering i detalj nedan.

DCF-värdering
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DCF-scenario

NyckelsiEror

Källa: EPB estimat
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Case Scorecard

Triggers

• Fortsatt rapportering av +30% organisk tillväxt per kvartal
• Framgångsrik uppstart av den nya helautomatiserade produktionslinjen under våren 2020
• Ny fabrik står klar i början av 2023 och �ytt av produktion samt uppstart sker friktionsfritt utan att förlora
tillväxtmomentum och kostnadskontroll

• Annonsering av nya kunder med ordervärden mellan 15-20 miljoner kronor
• Förbättrad lönsamhet trots temporärt högre kostnader för tillväxtstrategin

Stöd

• Unik marknadsledande position
• Stark efterfrågan på naturliga och hållbara doftljus
• God underliggande europeisk marknadstillväxt
• Tillväxtstrategi för att realisera värdet av det unika produkterbjudandet
• Utbyggnad av produktionskapaciteten
• Ny fabrik och komplicerad produktionsteknik för hållbara doftljus i stor skala skapar ett stort försprång
gentemot konkurrenterna

• Innovativ, kompetent och erfaren ledning och styrelse

Risker

• Långsam och problematisk utökning av produktionskapaciteten och suboptimal kapacitetsutnyttjandegrad
• Byggnationen och uppstarten av den nya fabriken tar längre tid än planerat
• Beroende av ett fåtal kunder. Rituals, största kunden, stod för 46% av totala nettoomsättningen 20/21
• Valutarisk. 55% av försäljningen och 23% av kostnaden är denominerad i EUR
• Låg likviditet i aktien. Free �oat är endast 5%

Agenda

• 28 februari: Q3-rapport
• 13 juni: Q4-rapport
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Risker

Fåtal kunder

Candles är beroende av ett fåtal kunder inom detaljhandel-, mode-, skönhets- och heminredningsbranschen. Rituals
är den största kunden och stod för 46% av nettoomsättningen 2020/21. Detta kan jämföras med den näst största
kunden som genererade 9%.

Kundanpassning

Kundanpassning och antagna hållbarhetsaspekter är kritiska faktorer för den framtida tillväxten. Den ekologiska
aspekten är en nödvändighet i bemötande av slutkonsumenternas efterfrågan och krav på hållbarhet, och innefattar
även kommunikationen från Candles till konsumenten kring produktförväntningar och upplevelser. Candles strävar
efter att kontinuerligt uppdatera sig efter marknadens behov för att skapa möjlighet till vidareutveckling och
efterföljande av aAärsplan. Vikten av Candles diAerentiering är väsentlig sett till den konkurrensutsatta marknaden.

Leverantörer, råvara och logistik

Candles är beroende av externa leverantörer och råvaror och det Onns en risk vad gäller de relationer som
möjliggör tillverkning och försäljning. Eventuella brister på råvaror såväl globalt som lokalt kan ha negativ
inverkan på Candles position. Valet att använda växtbaserade vaxer från främst svenskodlad raps utan petroleum,
paraHn eller stearin medför förutsättningar till bättre miljöhållning. Genom användande av lokala råvaror minskar
även transportrisker. Eventuella störningar i distributionen, vilka också kan bero på försämrade eller uppsagda
aAärsrelationer, kan medföra påverkan på leverantörstider alternativt lagerhållning. Genom försäkringar hanteras
eventuell logistikproblematik så som avbrott eller oförutsedda förluster. I de fall då försäkringar inte täcker skadan
medför händelserna negativa eAekter på Candles verksamhet, resultat och bolagets Onansiella ställning.

Valutarisk

Eventuella övriga Onansiella risker berör valutakurs�uktuationer och hur detta kan påverka den Onansiella
ställningen. Transaktionsexponeringen gäller främst i SEK och EUR, då största nettoomsättningen och kostnader
utgörs av dessa valutor. Därav påverkas Candles vinst och tillgångar av �uktuationer i värdet EUR mot SEK.
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ESG-analys

Candles erbjuder växtbaserade doftljus tillverkade utav 100% naturligt vax. Med en uttalad vision att tillverka de
främsta doftljusen baserade på naturligt vax i världen, samt framställa dessa till att vara biologiskt nedbrytbara,
upprätthåller Candles ett arbete innehållande en hållbarhetsaspekt.

Environment

Candles växtbaserade vaxljus är till största del producerade utav rapsolja från lokala svenska gårdar. Bolaget har
genomgått EcoVadis hållbarhetsutvärdering. EcoVadis-metoden kan utnyttjas för rankning i förhållande till andra
bolags arbeten inom miljö, arbetsförhållanden, aAärsansvar och etik samt hållbara upphandlingar. Bedömningen
bygger på internationellt antagna principer med koppling till hållbarhetsredovisning så som GRI (Global Reporting
Index) samt FN:s Global Compact samt ISO 26000 som berör socialt ansvarstagande och samhällsansvar.

Social

Tillverkningen av Candles vaxljus är vegansk och omfattar inte djurförsök eller tester. Ljusen är även giftfria vilket är
en viktig aspekt i det sociala ansvaret gentemot såväl personal som konsument. Bolaget uttrycker vikten av respekt
för medarbetare, och medarbetaren som den viktigaste tillgången för bolaget. Genom goda sociala förhållanden ser
bolaget möjlighet till fortsatt utveckling av produkter och produktion.

Government

Candles engagerar sig för att kontinuerligt bemöta och överträAa konsumenternas förväntningar, samt anpassa sig
till marknaden. Bolaget har mottagit utmärkelser så som Pioneer of the Year, Entrepreneur of the Year av EY, och
är ett trefaldigt Gasellbolag tack vare sin snabba tillväxt och goda utsikter. Candles är anslutet till European Candle
Manufacturers Association (ECMA), som utgör en samlad röst för europeiska ljustillverkare och deras leverantörer
för att bidra till en säkrare användning samt tillhandahålla statistik, riktlinjer och regelverk för berörda intressenter.
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Ägarbild, styrelse och ledning

Ägarbild

Den största ägaren i Candles sett till såväl kapital som röster är Viktor Garmiani, VD för bolaget, med 46,4% respektive
70,3%. Därefter följer Petter Berggren och Lennart Larsson, båda två är styrelsemedlemmar i bolaget och ägare av
13,3% kapital var samt 6,2% vardera av rösterna. Ilija Batljan följer som fjärde största ägare sett till kapitalet med
5,2% och sina 2,4% röster, respektive Ulf Gejhammar som fjärde största ägare sett utifrån röster med 4,3% samt 4%
av kapitalet.

Candles Scandinavias tio största ägare

Nr. Aktieägare Röster Kapital

1 Viktor Garmiani 70,3% 46,4%

2 Petter Berggren 6,2% 13,3%

3 Lennart Larsson 6,2% 13,3%

4 Ilija Batljan 2,4% 5,2%

5 Ulf Gejhammar 4,3% 4,0%

6 Cenk Yavas 3,7% 3,4%

7 Hagaby förvaltning AB 0,6% 1,3%

8 Peiman Naderi 0,7% 0,9%

9 Annica Johansson 0,2% 0,5%

10 Ulf Lindstén 0,2% 0,5%

Totalt 94,8% 88,7%

Övriga ägare 5,2% 11,3%

Free float 5,0%

Källa: Holdings

Styrelse

Nuvarande styrelse i Candles består av 1+4 ordinarie styrelseledamöter vilka presenteras nedan.

Ulf Gejhammar, styrelseordförande. Styrelseordförande sedan 2018. Övriga styrelseuppdrag innefattar ordförande
i Alviks TraOk Aktiebolag, Alviks Buss Aktiebolag, m3 schakt AB, Gejhammar Management AB och Distribution i
Luleå AB. Ulf är även styrelseledamot i Malmbergs Elektriska Aktiebolag, BIJ Transportservice Logistics AB, we.c.360
AB, UG Invest AB, Asmegin AB, PG Invest i Nerike AB, inprocon AB och Närkefrakt Ek. Ulf har tidigare erfarenhet
från ledande poster inom �ertalet bolag och är utbildad civilingenjör samt innehar ekonomi- och juridikutbildning.

Petter Berggren, styrelseledamot. Övriga uppdrag omfattar även styrelseordförande i �ertalet
bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och ekonomiska föreningar samt Rosängens Fordonstvätt AB, Ski
Apartments Hundfjället AB, Projekt Björkbacken AB, Industritornet Holding AB, MFFM Investering 1 AB, 24 Food i
Örebro AB. Petter är även för nuvarande styrelsesuppleant i bland annat Trygghandel Sverige Aktiebolag och Clean
Charge AB. Petter har gedigen erfarenhet som entreprenör och driver idag Industriprodukter i Örebro AB samt
�ertalet fastighetsbolag.

Lennart Larsson, styrelseledamot. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Swestock Paper AB samt
ledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag, Alntorp AB och Kling Promotion AB. Lennart har många års erfarenhet från
diverse styrelseuppdrag som ordförande i Studio Vasa AB, NPP Reklambyrå i Örebro AB, Cheap Kommunikation i
Örebro AB och Soul Design AB.
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Nina Garmiani, styrelsesuppleant. Grundare av Candles 2009. Nuvarande styrelsesuppleant för bolaget. Övriga
uppdrag innefattar styrelsesuppleant i Garcap Investment AB. Nina har tidigare erfarenhet inom sälj från Siba och
Tre (Hi3G Holdings AB).

Viktor Garmiani, styrelseledamot och VD. Grundare av Candles 2009. Nuvarande VD och styrelseledamot. Övriga
uppdrag inkluderar ledamot i Garcap Investment AB och Leyonore AB, samt styrelsesuppleant för Positive Vibes AB.

Koncernledning

Candles koncernledning består av:

Viktor Garmiani. VD, grundare och styrelseledamot.

Martin Fredell, CFO. Martin har tidigare erfarenhet i rollen som CFO inom bland annat Linde Material Handling
AB, Octapharma AB och Commuter Security Group AB såväl som andra chefsposter inom Keolis Sverige AB. Tidigare
har Martin även arbetat inom revision på Ernst & Young.

Cenk Yavas, Försäljningschef. Övriga uppdrag inkluderar ledamot i Yavas Invest AB. Cenk har tidigare erfarenhet
från Industriprodukter i Örebro AB och Mocentra AB.

Peiman Naderi, Supply Chain Manager. Peiman har tidigare erfarenhet från arbete inom bland annat Apoteket AB.

Stefan Tidholm, Operations Director. Stefan har tidigare erfarenhet inom områden så som produktion, teknik och
projektledning i ledande befattningar på Ericsson, Nobel Biocare och Sony Mobile Communications.
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Resultaträkning
18/19 19/20 21/20 21/22e 22/23e 23/24e 24/25e 25/26e

Nettoomsättning 45 74 107 141 186 266 369 524

Tillväxt 64% 45% 32% 32% 43% 39% 42%

Aktiverat arbete för egen räkning 0,0 0,0 0,3 1,4 1,9 2,7 3,7 5,2

Övriga rörelseintäkter 1,1 1,8 4,0 1,4 1,9 2,7 3,7 5,2

Kostnad sålda varor -16 -36 -61 -87 -108 -149 -199 -272

Bruttoresultat 30 40 50 56 82 122 177 262

Brutto-marginal 66% 54% 47% 40% 44% 46% 48% 50%

Övriga externa kostnader -17 -16 -20 -29 -20 -37 -76 -137

Personalkostnader -13 -17 -14 -28 -59 -59 -60 -62

Övriga rörelsekostnader -0,8 -1,2 -1,9 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA -1 6 14 -4 3 26 41 63

EBITDA-marginal -2% 8% 13% -2% 1% 10% 11% 12%

Avskrivningar -0,8 -1,1 -1,2 -0,9 -1,0 -1,1 -1,7 -1,6

EBIT -2 5 13 -4 2 25 39 61

EBIT-marginal -4% 6% 12% -3% 1% 10% 11% 12%

Resultat från andelar i intressebolag 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4

Finansiella kostnader -0,8 -1,2 -2,5 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Resultat före skatt -3 3 10 -5 1 24 38 61

Skatter 0 0 -2 1 0 -5 -8 -13

Nettoresultat -3 3 7 -4 1 19 30 47

Källa: Candles, EPB estimat
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Balansräkning
18/19 19/20 21/20 21/22e 22/23e 23/24e 24/25e 25/26e

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2,8 2,4 3,0 2,8 3,4 3,8 3,6 3,4

Materiella anläggningstillgångar 0,7 0,9 1,7 2,0 2,2 4,7 4,7 4,8

Finansiella anläggningstillgångar 0,4 0,4 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Summa anläggningstillgångar 4 4 5 6 7 10 9 9

Varulager 24,3 28,5 39,6 74,2 85,5 101,6 120,2 141,8

Kundfordringar 7,9 15,3 11,0 29,0 38,1 54,4 75,9 107,7

Övriga omsättningstillgångar 1,3 1,9 2,8 5,6 4,8 6,9 9,6 13,6

Likvida medel 0,0 0,0 0,4 9,5 4,2 16,0 39,1 81,4

Summa omsättningstillgångar 33 46 54 118 133 179 245 344

SUMMA TILLGÅNGAR 37 49 59 124 139 188 254 354

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2 5 13 53 53 72 102 150

Summa eget kapital 2 5 13 53 53 72 102 150

Långfristiga finansiella skulder 8,8 8,9 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa långfristiga skulder 8,8 8,9 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Kortfristiga finansiella skulder 9,3 14,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Leverantörsskulder 13,3 11,2 9,6 31,1 38,3 52,8 71,0 97,0

Övriga kortfristiga skulder 3,9 9,7 18,3 22,5 29,7 45,1 62,8 89,1

Summa kortfristiga skulder 27 35 40 66 80 110 146 198

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 49 59 124 139 188 254 354

KassaBödesanalys
19/20 21/20 21/22e 22/23e 23/24e 24/25e 25/26e

Resultat före skatt 3,4 9,6 -5,4 0,9 24,5 38,3 60,6

Betald skatt 0,0 0,0 1,2 -0,2 -5,4 -8,4 -13,3

Avskrivningar 1,1 1,2 0,9 1,0 1,1 1,7 1,6

Förändringar i rörelsekapital -3,7 -6,9 -29,6 -5,3 -4,5 -7,0 -5,1

Kassaflöde från den op. verksamheten 0,4 4,0 -32,8 -3,6 15,7 24,6 43,8

Investeringar i anläggningstillgångar -0,5 -2,7 -1,7 -1,7 -4,0 -1,5 -1,6

Fritt kassaflöde -0,1 1,3 -34,5 -5,3 11,8 23,1 42,3

Utdelningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyemission / återköp 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Lånefinansiering och övriga justeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde -0,1 1,3 9,2 -5,3 11,8 23,1 42,3

Källa: Candles, EPB estimat
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Tillväxt och marginaler
2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Omsättningstillväxt 64% 45% 32% 32% 43% 39% 42%

EBITDA-tillväxt, justerad nm 148% -125% nm 882% 54% 54%

EPS-tillväxt, justerad nm -66% -151% nm 2605% 56% 58%

Bruttomarginal 66% 54% 47% 40% 44% 46% 48% 50%

EBITDA-marginal (justerad) neg 8% 13% neg 1% 10% 11% 12%

EBIT-marginal (justerad) neg 6% 12% neg 1% 10% 11% 12%

Skattesats 0% 9% 24% 22% 22% 22% 22% 22%

KapitaleEektivitet
2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

ROE, justerad 87% 80% neg 1% 30% 34% 38%

ROCE, justerad 19% 41% neg 3% 31% 37% 43%

ROIC 19% 44% neg 3% 36% 50% 73%

Varulager / omsättning 39% 37% 53% 46% 38% 33% 27%

Rörelsekapital / omsättning 90% 76% 115% 106% 98% 92% 86%

Kapitalomsättningshastighet 1,5x 1,8x 1,1x 1,3x 1,4x 1,5x 1,5x

Finansiell ställning
2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Nettoskuld 18 23 18 9 14 2 -21 -63

Soliditet 5% 10% 22% 42% 38% 38% 40% 42%

Nettoskuldsättningsgrad 892% 455% 136% 16% 26% 3% -20% -42%

Nettoskuld / EBITDA -17,3x 4,0x 1,2x -2,4x 5,2x 0,1x -0,5x -1,0x

Aktiedata
2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

EPS, rapporterad -2,6 3,1 1,0 -0,5 0,1 2,4 3,8 6,0

EPS, justerad -2,6 3,1 1,0 -0,5 0,1 2,4 3,8 6,0

FCF per aktie 0,0 0,4 0,6 -4,3 -0,7 1,5 3,0 5,4

Utdelning per aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eget kapital per aktie 2,0 5,1 1,9 6,7 6,8 9,2 13,1 19,1

Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) 1,0 1,0 7,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Källa: Candles, EPB estimat
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Värdering
2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

P/E, justerad neg 737,6x 27,3x 17,4x 11,0x

P/EK 9,9x 9,8x 7,2x 5,1x 3,5x

P/FCF neg neg 44,3x 22,5x 12,3x

FCF-yield -6,5% -1,0% 2,3% 4,4% 8,1%

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Utdelningsandel, justerad 0% 0% 0% 0% 0%

EV/Sales 3,8x 2,9x 2,0x 1,4x 0,9x

EV/EBITDA neg 198,4x 19,8x 12,3x 7,3x

EV/EBIT, justerad neg 311,2x 20,6x 12,8x 7,5x

Aktiekurs, årets slut 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5

EV, årets slut 529 535 523 500 457

Källa: EPB estimat
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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 veriOerade. 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 Onansiella 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 Onansiella instrument såsom till exempel kassa�ödesmodeller, 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 klassiOceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiOceras som låg risk är att bolaget har positivt kassa�öde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassa�öde 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 riskklassiOceringen 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 Intressekon�iktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekon�ikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekon�ikter 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 Onansiellt 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 aAärer. 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 Onansiella 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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