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Rolling Optics
Nytt avtal signerat
Lägre omsättning och resultat
Nettoomsättningen i Q1'22 uppgick till 5,6 mkr (Q1'21 9,7 mkr). Minskningen var i sin helhet hänförligt
till affärsområdet Brand Security som fortsatt står för lejonparten av bolagets omsättning under kvartalet.
Rörelseresultatet uppgick till -3,8 mkr (-2,0 mkr), vilket primärt var drivet av omsättningsminskningen.
Nytt avtal med Fase Srl
Bolaget har signerat ett exklusivt avtal med Fase Srl, ett dotterbolag till Portals International avseende
utveckling och distribution av mikrooptiska säkerhetskomponenter för användning i papperssedlar.
Utvecklings- och distributionsavtalet sträcker sig i tre respektive tio år, med möjlighet till förlängning. Portals
kommer i samband med Global Currency Forum i Spanien lansera en säkerhetstråd med Rolling Optics
teknik.
Säkrad finansiering
Förutom avtalet med Fase har bolaget även säkrat finansiering om ca 20mkr i samband med
företrädesemissionen i mars/april. Bolaget har nu en stark finansiell ställning. Avtalet med Fase förväntas
dock ha begränsad effekt på intäkter under innevarande år. På nuvarande kurs diskonterar marknaden,
förutom nuvarande omsättningsnivå, ett ordervärde motsvarande Libanons storlek år 2024 (ca 7-8 mkr). För
djupare analys se längre ned.
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Sammanfattning
Nytt avtal signerat

Investment Case
Rolling Optics erbjuder exponering mot den växande marknaden för tekniker mot piratkopiering och
äkthetsverifiering. Genom världens mest högupplösta tryckteknik erbjuder man kopieringssäkra etiketter och
säkerhetsdetaljer med 3D-effekter för i huvudsak varumärkesägare men även sedeltillverkare och andra med behov
av kopieringssäkra tekniker. Under de kommande 2-4 åren ska man expandera produktionen inför en förväntad
försäljningsökning inom framför allt sedelapplikationer, vilket på sikt kan generera betydande vinster.
Bevisad historik

Bolaget grundades 2005 och har sedan dess successivt raffinerat den teknik som produkterbjudandet bygger
på. Idag har man ett knappt tjugotal kunder i framförallt tillväxtländer, där problemet med piratkopiering
är som störst, och man levererar årligen miljontals etiketter till dessa. I den konservativa sedelbranschen
har man idag ett samarbetsavtal med världens största producent av sedlar i plast, CCL Secure, och Fase Srl
(dotterbolag till Portals International) inom papperssedelbranschen. Båda dessa samarbeten förväntas leda
till kommersiell produktion inom 2-4 år.
Unik teknologi

Sedan grundandet 2005 har bolaget arbetat med att utveckla och tillverka mikrooptiska produkter
med en unik teknologi som ger möjlighet att leverera högupplösta och attraktiva säkerhetsetiketter och
sedelapplikationer. Bolaget har idag ett tiotal patentfamiljer där de viktigaste löper ut 2030-2032
Stor uppsida om allt går vägen

Vi ser en stor potential inom High Security förutsatt att bolaget lyckas knyta till sig samarbetsavtal med
de större sedel- och substrattillverkare. Bara den adresserbara marknaden inom sedlar - där bolaget är väl
positionerat genom ett samarbetsavtal med CCL Secure, världens största tillverkare av polymera sedlar,
samt Fase Srl, som är ett systerbolag till Portals paper och en av de större producenterna av papperssedlar
- beräknas vara värd över 5 mdkr, vilket ska ställas mot bolagets omsättning om 27 mkr 2021. Vägen dit är
dock lång och avspeglas bl a i vår riskbedömning.
Värdering
Vi har utgått ifrån en kassaflödesanalys. För djupare analys om nuvarande börsvärde och optionsvärde se
längre ned i analysen.
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Kvartalet i detalj
Brand Security fortsätter stå för i princip all omsättning under kvartalet. Vi räknar med fortsatta variationer i
omsättning de kommande kvartalen/året. Sett till den finansiella risken har den minskat avsevärt genom att bolaget
fått ett kapitaltillskott om 20 mkr genom en företrädesemission (före emissionskostnader). Enligt våra modeller
räcker kassan till mitten av 2024, vilket är det skede man förväntas nå något typ av kommersiellt genombrott inom
affärsområdet High Security.
Att bolaget lyckats hitta en partner i form av Fase, stärker tesen om att bolaget rör sig mot det tidigare
kommunicerade målet om att nå ett kommersiellt genombrott inom 2-4 år från 2021. Fase tillverkar bland
annat säkerhetskomponenter till papperssedlar, som tillsammans med systerbolaget Portals Paper (pappersbruk)
producerar upp till 25 mdr sedlar per år enligt bolagets hemsida. Att detta är ett stort och viktigt avtal för Rolling
Optics råder det ingen tvekan om. Rent teoretiskt innebär detta att Portals har en global marknadsandel om ca
12-15% av den totala årliga produktionen av sedlar, baserat på bolagets och De La Rues uppskattade siffror om
marknadsstorleken. Förutom sedlar arbetar bolaget även med säkerhetskomponenter för pass och andra typer av
ID-handlingar/dokument, vilket på sikt kan leda till fler affärsmöjligheter för Rolling Optics, givet att samarbetet
utvecklas väl.
Kort efter att Rolling Optics kommunicerade samarbetet med Fase, meddelade även Portals att man i samband med
Global Currency Forum i Spanien i år kommer lanserar en ny säkerhetstråd (Motus TM) innehållande Rolling Optics
teknologi, som är avsedd att integreras i papperssedlar.
Bolaget har även hittat en ersättare till nuvarande CFO, Carin Jakobson, som i mars meddelade att hon ska lämna
sin post. I början av maj meddelade bolaget att man hittat en ersättare, Fredrik Isaksson, som tidigare har arbetat
med den nuvarande VDn Hans-Petter Andersson på bl.a. Novator.
Värdekedja papperssedlar
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Slutsats
En rapport med positiva nyheter som indikerar att bolaget systematiskt rör sig mot sina mål.
Vi bibehåller vår syn om att bolagets värde på kort sikt är fortsatt svårbedömt givet dess nuvarande intäktsnivå och
svårighet att sälja till nya kunder inom Brand Security och Brand Identity (p.g.a patentdom). Vi ser dock fortsatt goda
möjligheter på lång sikt inom affärsområdet High Security, men osäkerheten är stor givet historiken. Därav bibehåller
vi vår syn om att bolagsvärderingen innehåller ett stort mått av optionsvärde, baserat på dess patentfamiljer.
Vi gör justeringar i våra estimat baserat på aktiekursen. Vi förväntar oss fortsatt en liknande omsättning som bolaget
påvisat i genomsnitt per kvartal de senaste två åren (ca 6 mkr per kvartal). Detsamma gäller kostnadssidan, även
där har vi antagit ett historiskt genomsnitt. Givet svårigheten i att bedöma potentiella intäktsströmmar inom High
Security, har vi utifrån nuvarande marknadsvärde, i en DCF, modellerat vad som krävs för att bolaget ska uppnå en
aktiekurs om 0,39 kr (4 maj 2022). Detta leder till att vi förutom en genomsnittlig historisk försäljning inom Brand
Security, antagit ytterligare försäljning om ca 7-8 mkr per år från 2024. Detta skulle (rent teoretiskt) utifrån våra
beräkningar kunna bygga på en potentiell order från ett land av Libanons storlek. Vidare har vi antagit en WACC om
17,4%, vilket resulterar i att värdet per aktie uppgår till 0,39 kr, vilket även är aktiekursen i skrivande stund.
För mer detaljer kring våra initiala tankar och syn på framtiden se rapport "Nytt fokus med ett optionsvärde".

Estimatförändringar

Rolling Optics – 06 Maj 2022

4

Erik Penser Bank

Värde per aktie per april 2022
Nedan presenteras antaganden kring vår DCF analys som reflekterar aktiekursen i skrivande stund (0,39 kr per aktie).
I terminalvärdet har vi byggt våra antaganden kring en jämförelse av Crane, ett amerikanskt noterat bolag som delvis
verkar inom "Banknotes and Security Products" och har bl.a. Federal Reserve som kund.

Teoretisk kalkyl av potentiella kontrakt inom High Security
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Bolagsfakta

Intäktsfördelning - Mars 2022

Källa: Holdings

Källa: Bolaget
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Resultaträkning (mkr)

Balansräkning (mkr)
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Kassaflödesanalys (mkr)

Tillväxt och marginaler

Kapitaleffektivitet

Finansiell ställning (mkr)

Aktiedata (kr)
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Värderingsmultiplar

Kvartalsdata (mkr)
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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 verifierade. 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 finansiella 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 finansiella instrument såsom till exempel kassaflödesmodeller, 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 klassificeras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassificeras som låg risk är att bolaget har positivt kassaflöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaflöde 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 riskklassificeringen 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 Intressekonfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonflikter 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 finansiellt 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 affärer. 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 finansiella 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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