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Codemill
Förändringens tid är nu

 
Kommande händelser

 
Delårsrapport Q2  2022 2022-08-26

Delårsrapport Q3 2022 2022-11-18

Bokslutskommuniké 2022 2023-02-14

Rating

 
Bolagsfakta (mkr)

 
Antal aktier 14m

Börsvärde 84

Nettoskuld (17)

EV 67

Free float 0%

Daglig handelsvolym, snitt 6(k)

 
Prognos (kr)

 
21 22e 23e 24e

 
Omsättning, mkr 55 74 78 84

Tillväxt 21% 34% 6% 8%

EBITDA, mkr (17.2) (0.7) 14.1 15.6

EBIT, mkr (28) (15) (2) (1)

EK/aktie 4.6 3.4 3.3 3.2

EBIT-marginal (0.5)% (0.2)% (0.0)% (0.0)%

EV/Sales 1.2x 0.9x 0.9x 0.8x

EV/EBITDA (3.9)x (93.6)x 4.8x 4.3x

EV/EBIT (2.4)x (4.4)x (35.2)x (94.8)x

P/EK 1.3x 1.8x 1.9x 2.0x

Nettosk./EBITDA 1.1g (0.6)g 0.0g 0.0g

 
Kursutveckling 12 mån
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Bolagsprofil

Codemill är specialiserat på att effektivisera digitala arbetsflöden. Bolaget startade som en IT-konsult men har
transformerats till en kombination av IT-konsult och mjukvarubolag. Idag levererar bolaget sina tjänster och
egenutvecklade webbaserade videoprodukter till några av världens största video- och mediebolag. Ungefär
50% av intäkterna är återkommande och andelen förväntas öka. Resterande del är konsulttjänster.

Investment Case

Användandet av video ökar på alla plan i samhället. Videoproduktion är en process med många steg, vilka
till hög grad fortfarande är on-premise baserade. Storleken på filer ökar exponentiellt p.g.a. upplösning och
bildkvalitet, vilket lett till att filerna i vissa fall är så tunga att de inte går att skicka. Med Codemills lösningar
slipper användarna skicka dessa filer mellan varandra. All hantering sker i en webbläsare.

Värderingsöversikt

Med Codemills bolagsprofil och den specifika nisch bolaget verkar inom har vi valt IT-konsult- och SaaSbolag
samt bolag inom videomarknaden som peers. IT-konsulterna värderas lägst, följt av videobolagen och
SaaSbolagen, vilka i snitt värderas till EV/S 2022 1,2x, 5,2x (2,8x) och 6,6x (5,6x). Siffrorna inom parentes
är exkl. Adobe och Fortnox som värderas högre än övriga. Codemill handlas enligt våra estimat till EV/S
2022 0,9x.
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Sammanfattning
Förändringens tid är nu

Investment Case

Trenden att video som media växer är tydlig. Streamingtjänsterna vill ha exklusivt material och
producerar mer innehåll själva, vilket leder till ett ökat antal produktioner och ett utökat utbud,
marknadsföringsbranschen gör fler kundanpassade filmer för att nå vald kundgrupp, stora företag använder
video i marknadsföring och för intern utbildning. Detta är bara några av alla trender som leder till att
videoproduktionen ökar.

Videomarknaden har inte kommit lika långt som många andra branscher vad gäller flytt till moln- och
webbaserade tjänster. Samtidigt blir filerna större och tyngre p.g.a. förbättrad bildkvalitet, och kan idag
vara för stora för att skickas. Därför sparas filerna oftast på en intern server, vilket kan skapa problem när
fler personer ska arbeta i samma fil och/eller från olika geografier. Tack vare Codemills produkter kan flera
personer arbeta simultant i en webbvänlig version med mindre filstorlek än orginalfilen.

Codemill har lyckats få några av världens största video- och mediebolag som kunder. Penetrationen hos
befintlig kundstock är idag relativt låg då fokus varit att upparbeta goda relationer att bygga vidare på.
Bolaget har nyligen släppt nyheter om att fler av världens största techbolag valt deras produkter och att ett
flertal kunder valt att utöka avtalen.

Bolagsprofil

Codemill är en pionjär inom sin nischade marknad. Bolaget levererar sin egenutvecklade modulära
webbaserade mjukvara, för att effektivisera produktion och distribution av video och film. Modulerna
innehåller mjukvara som underlättar allt från redigering, klippning till kvalitetskontroll av video, ljud,
undertexter m.m. Produkterna har integrerad AI för att automatisera annars tidsödande steg i produktionen.
Målgruppen är stora bolag med minst 200 anställda inom video- och mediebranschen, men kan även
vara storbolag inom andra branscher som producerar eget videomaterial eller marknadsföringsbyråer.
Idag kommer intäkterna till ca 50% från konsultverksamheten och 50% är återkommande intäkter från
licens- och supportavtal. Konsultavtalen är klassiska IT-konsulttjänster, men blir mer och mer av en
understödsverksamhet till mjukvaruportföljen.

Värdering

Eftersom Codemill är en blandning av ett mjukvarubolag med stabila återkommande intäkter och en IT-
konsult inom media- och videomarknaden består värderingsgruppen av IT-konsulter, SaaS-bolag och företag
med koppling till videomarknaden. Videobolagen är noterade på amerikanska börsen men vi anser att dessa
ändå är relevanta eftersom drygt hälften av intäkterna kommer från USA och den typen av kunder.

IT-konsulterna värderas till ett snitt EV/S för 2022 på 1,2x vilket är lägst av de tre undergrupperna. Bland
bolagen med video-koppling sticker Adobe ut som betydligt högre värderad med EV/S 2022 9,8x medan de
andra, vilka är mer jämnt värderade, landar i snitt på 2,8x. Högst värderade är SaaS bolagen där Fortnox
är dyrast med EV/S 24,2x för 2022. Övriga har en jämnare värdering, med ett snitt på 6,6x för 2022. Med
våra estimat handlar Codemill på EV/S 2022 0,9x. Tabeller och diagram med mer utförlig data finns i slutet
av analysen.
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Operationell potential ---- Rating: 3

Bolaget verkar inom en nisch vars underliggande marknad, film- och streamingmarknaden, historiskt har visat god
tillväxt. Tillväxten drivs främst av strukturell utveckling, digitaliseringen, och förväntas därför fortgå under flera
år framöver. Underliggande marknad förväntas fortsätta växa ungefär 10% årligen vilket är snabbare än global-
BNP:s förväntade tillväxt. Utöver film- och streamingmarknadens tillväxt, ser vi att Codemill har potential att
växa snabbare än så tack vare omställning till molntjänster och genom att växa in i nya marknader. Mycket av
videoredigeringsarbetet sker fortfarande on-premise, och vi förväntar oss att förflyttningen till molntjänster kommer
att gynna Codemills utveckling. Mer om potential, marknaden och marknadsdrivare senare i analysen.

Vi förväntar oss att Codemill kommer att växa snabbare än streamingmarknaden, nettoomsättningen med en CAGR
om 13% per år. Återkommande intäkter från licens- och supportavtal är det som väntas höja tillväxttakten samtidigt
som konsultverksamheten väntas växa i takt med liknande IT-konsulter. För licens- och supportavtal räknar vi med
en CAGR om 20% årligen och för kosultintäkterna räknar vi med 5% per år.

Operationell risk ---- Rating: 2,5

Codemills största risker består framförallt av konkurrens och en inbromsad tillväxt på film- och streamingmarknden.
Idag kan bolaget verka mer eller mindre ensamma inom sin marknad mot sin typ av kunder. Det finns en risk att
någon av de stora klassiska leverantörerna, som t.ex. Adobe, vill ta marknadsandelar från konkurrenter genom att
utveckla molnbaserad mjukvara, och där med konkurrera mer med Codemill. Det finns även risk för konkurrens från
exempelvis Blackbird, vilka utvecklat liknande mjukvara, men specialiserad mot live-marknaden, som vill bredda
sig och möta en ny målgrupp.

Utöver konkurrens finns risken att efterfrågan på bl.a. streamingtjänster viker, vilket skulle innebära att
nyproduktion av film minskar. Nyligen visade Netflix för första gången negativ kundtillväxt för ett kvartal. Om detta
var en bolagsspecifik engångsföreteelse eller om det var början på en trendvändning står fortfarande oklart. Om det
skulle vara början på en vikande trend, kommer Codemill att möta motstånd vid nykundsanskaffning framöver.

Finansiell ställning ---- Rating: 2

Bolaget meddelade nyligen att de ämnar genomföra kostnadsbesparingar, vilka innebär SEK 20m på årlig basis. Detta
för att stärka kassaflödet och öka marginalerna. Kostnadsbesparingarna räknar bolaget med att genomföra under
slutet 2022, och ge fullt utslag under 2023. Idag har bolaget SEK 25m i kassan och vi anser att Codemill är tillräckligt
finansierat för att klara uppsatta tillväxt mål. I dagsläget krävs inga stora investeringar, utan de investeringar som
görs genomförs löpande i fortsatt utveckling av egna mjukvaran.

Historik och meriter ---- Rating: 2

Utvecklingen av egen mjukvara har lett till lägre intäkter, ökade kostnader och utgifter vilket syns i både fallande
omsättning, marginal och negativa kassaflöden. Mellan 2017 och 2021 har omsättningen haft en CAGR om -6%
till följd av minskade konsultintäkter. EBITDA-marginalen var fram till och med 2018 positiv, varefter marginalen
sjunkit med tiden. Under de senaste åren har bolaget levt med negativa kassaflöden, vilka finansierats genom
nyemissioner. Historiskt ser vi att grundarparet med medinvesterare bibehållit ett stort inflytande över bolaget och
vi beräknar free float till ca. 45%.
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Översikt och historik

Historia

Codemill har sedan 2016 genomgått en transformation från ett renodlat IT-konsultboalg till mjukvarubolag med
återkommande intäkter. Utvecklingen av egen mjukvara har tagit både tid och resurser. Idag har processen nått en
punkt där mjukvaruportföljen består av ett antal olika molnbaserade produkter som kan säljas fristående alternativt
kombineras utefter kundens önskemål.

Codemill grundades 2008 i Umeå av bolagets VD Rickard Lönneborg och CTO Johanna Björklund och var då ett
IT-konsultföretag. Rickard arbetade då som utvecklare och Johanna hade precis slutfört sin PhD i datorvetenskap
vid Umeå universitet. Rickard har sedan dess arbetat 100% med Codemill medan Johanna parallellt med Codemill
fortsatt arbeta inom sitt specialistområde maskininlärning/artificiell intelligens inom bland andra WARA Media,
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program.

I begynnelsen var affärsidén IT-konsulter som förenklar, automatiserar och effektiviserar digitala arbetsflöden för
större bolag. Tidigt fann Codemill nischen stora video- och mediebolag vilka än idag utgör den absoluta majoriteten
av kunderna. Under 2016 utvecklade Codemill på uppdrag av Sony Pictures sin produkt Accurate Player. Sedan 2016
har bolaget fortsatt att utveckla produkter runt Accurate Player, som idag säljs som licenser med återkommande
intäkter. Sedan start har fokus genomgående varit att effektivisera sina kunders arbetsflöden. Det gäller för såväl
konsultuppdrag som för den egenutvecklade mjukvaruportföljen.

Codemill i korthet

Codemill består idag framförallt av två olika bolag, moderbolaget Codemill samt Cantemo, vilka förvärvades i mitten
av 2021, samt två säljbolag baserade i England och USA, Accurate Video Ltd samt Codemill LLC. Codemill har två
separata intäktsströmmar; konsulter och licensierade molnbaserade produkter. Konsultverksamheten är framför allt
projektbaserad medan de molnbaserade produkterna främst genererar återkommande intäkter. Koncernens kunder
är främst stora bolag med över 200 anställda inom video- och mediaproduktion. Anledningen är att i stora bolag med
många anställda blir arbetsflöden komplexa och det krävs bättre lösningar för att samarbeta på distans och på plats.

Huvudkontoret ligger i Umeå där majoriteten av de cirka 70 anställda arbeter. På kontoret i Umeå är utvecklarna,
konsulterna och backofficeorganisationerna lokaliserade. Bolaget har även filialer med säljare i London, Los Angeles
och Tokyo. Nettoomsättningen 2021 var 35 mkr varav 52% av intäkterna genererades i länder utanför Europa (främst
Nordamerika), 26% i Europa exklusive Sverige och 22% från Sverige.

Källa: Codemill, EPB

Cantemo i korthet

Cantemo är ett techbolag som erbjuder produkter och tjänster för mediahantering (MAM) med sin produkt
Cantemo (tidigare Cantemo Portal). Cantemo hjälper kunder att få ordning och struktur i sitt mediabibliotek genom
indexering, transkodering (videokonvertering/omkodning) och annotering (addera extra information om filen). Med
hjälp av Cantemo har kunder lättare att strukturera men framförallt hitta klipp och videos som finns sparade.
Genom att till exempel tagga klippen med klippens innehåll kan användaren senare söka på ”solnedgång” och få fram
alla sparade klipp innehållande solnedgångar. Genom att få bättre struktur, uppdelning och sökfunktioner behöver
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inte samma typ av motiv filmas fler gånger vilket spar mycket resurser. Cirka 80% av intäkterna är återkommande
licensintäkter från Cantemo och resterande 20% är konsultuppdrag i form av integrering. Försäljningen sker
framförallt genom partnersamarbeten där det finns dedikerade återförsäljare i EU och US. Cantemo grundades 2010
med säte i Stockholm. Vid förvärvet var 6 personer anställda, vilka från och med första januari 2022 är anställda
hos Codemill.

Produkter och tjänster

Produkterna är webbaserade och modulära vilket gör att de enkelt kan kombineras utefter kundens önskemål.
Integrerar man Codemills modulära produkter med Cantemo får man en kraftig plattform med filerna samlade på
samma plats som redigering och kvalitetskontroller genomförs.

Konsultuppdrag

Grunden i Codemills verksamhet är att effektivisera och strömlinjeforma kundernas digitala arbetsflöden. När det
krävdes hjälpte Codemill till att utveckla specialanpassad mjukvara för att lösa kundens problem. Tidigt i bolagets
historia bestod kunderna av stora företag inom media och videobranschen. Det är stora företag med många anställda
som behöver hjälp att effektivisera och förenkla komplicerade arbetsflöden. Sedan Accurate Player utvecklades har
konsulttjänsterna minskat till förmån för utvecklingsarbetet av egna produkter. Konsulttjänsterna fortsätter i viss
mån som tidigare med kunder som har stående uppdrag, t.ex. ett av FAANG bolagen. Idag fungerar konsulttjänsterna
som ett verktyg för att implementera och sälja in Codemills övriga produkter. Historiskt har konsultuppdragen varit
av varierande storlek. Små uppdrag har tagits för att få in en fot i förhoppning att sälja in övriga produkter. Framöver
är tanken att vara mer selektiv och endast ingå rena konsultuppdrag om avtalet är av betydande storlek.

Accurate Video

En webbaserad plattform för videoproduktion som riktar sig mot kunder som professionellt arbetar med
videoproduktion såsom produktionsbolag och reklambyråer. Accurate Video är själva plattformen som innehåller
övriga produkter samt modulerna Validate, View, Edit, Poster och Review. Med hjälp av Amazon Web Services (AWS)
AI-tjänst kan olika AI funktioner integreras i produkterna. AI funktionerna besparar kunderna mycket tid genom att
automatisera annars manuella arbetsflöden. Ett exempel är tjänsten Rekognition som används för att med AI finna
fel i videofilerna likt svarta bildrutor, fel språk i textning m.m. Detta är annars ett mycket tidskrävande jobb som
krävde att en anställd satt och manuellt kontrollerade videofilmerna på bildrutenivå för att upptäcka denna typ av fel.

Källa: Codemill, EPB

Accurate Player

Accurate Player är en molnbaserad videospelare och grunden i Codemills modulära produkterbjudande. Produkten
är molnbaserad och möjliggör att fler användare är inne och arbetar i samma fil samtidigt. Att produkten är
molnbaserad innebär att användaren är inne och arbetar i en lågupplöst proxy av originalvideofilen direkt i
webbläsaren. Accurate player garanterar så kallad frame accuracy, vilket innebär att all redigering och justering som
sker i varje bildruta direkt avspeglas i orginalfilen. När fler användare arbetar samtidigt i samma fil är det av högsta
vikt att detta fungerar problemfritt.

Förutom själva videospelaren innehåller Accurate Player komponenter såsom tidslinje vilken kan hantera stora
mängder metadata, ljudnivåmätare som varnar om ljudnivån plötsligt ändras drastiskt, automatisk utmärkning av
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scenbyte i tidslinjen m.m. Produkten är modulär och kompatibel med många tredjepartsprogram och kan därför
anpassas efter kundens önskemål och integreras i befintlig teknisk infrastruktur.

Källa: Codemill, EPB

Validate

Validate är en modul som används för att verifiera och kvalitetssäkra både i videofilen samt metadatan, ljud,
undertexter m.m. Kvalitetssäkring sker på bildrutenivå och handlar om att säkerställa så att ljudspåren inte brusar
eller hackar, att texten börjar och slutar i rätt bildruta eller kontroll av att inga svarta bildrutor förekommer. Validate
är ett intuitivt och användarvänligt verktyg som kan visualisera tidskodade metadata från tredjepartsprogram. Med
validate kan kreatörer, distributörer och publicerare enkelt via webbläsaren kvalitetssäkra materialet innan det
skickas vidare till nästa steg i processen alternativt publiceras. Validate kan integrera AI som hjälper att automatisera
många tidsödande och annars manuellt genomförda moment. Exempelvis flaggas sekvenser där kvaliteten inte
uppfyller kundens förutbestämda krav.

Nyligen släpptes den nya funktionen Ad workspace som inkluderas i Validate. Funktionen utvecklades tillsammans
med UKTV och föreslår automatiskt lämplig tid för att bryta för reklam. Ad workspace känner av scenskiften och
föreslår utefter dramaturgin lämpliga relamavbrott.

Källa: Codemill, bild från Validate platformen
Källa: Codemill, EPB
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Poster

Möjliggör för användare att på ett enkelt och effektivt sätt skapa marknadsföringsmaterial och affischer i hög
upplösning baserat på originalinnehållet. Med hjälp av modulen Poster kan kunden välja valfri bildruta ur materialet
och enkelt addera logotyper, texter m.m. för att snabbt skapa marknadsföringsmaterial. Eftersom arbetet är
webbaserat behöver inte filer skickas vilket besparar användaren mycket tid och ökar säkerheten eftersom materialet
inte behöver delas med tredjepart eller skickas mellan avdelningar.

Källa: Codemill, EPB

Källa: Codemill, EPB

Edit

Edit är en av de senast utvecklade modulerna och är en av få lite mer avancerade, molnbaserade, videoredigerare
enligt bolaget. Edit ska användas för att göra preliminär klippning samt de små förändringar som krävs för
att vid behov förfinas i andra mer avancerade program. Därför ska Edit ses som ett komplement till befintliga
videoredigeringsprogram på marknaden och inte en direkt konkurrent. Fokus är åter att effektivisera arbetsflödet
och minimera mängden data som behöver överföras mellan personer. Edit tillgängliggör och förenklar samarbeten
på distans och effektiviserar hela arbetsprocessen.

Källa: Codemill, EPB

Källa: Codemill, EPB

Review

Genom hela produktionsprocessen är det ett centralt moment att granska och kommentera filmklippen. Review är
ett verktyg som gör det lättare att dela kommentarer, samarbeta, granska och diskutera klippen i produktionen på
ett säkert sätt. Den högupplösta originalfilen ligger säkert förvarat hos kund samtidigt som användarna bara får
åtkomst till en lågupplöst proxy version för granskning.
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Cantemo

Cantemo, tidigare Cantemo Portal, är en mediahanteringsplattform (MAM) för stora företag- och TV-marknaden.
Cantemo är ett program som kan installeras mot både: molnet, on-premise, eller i hybrid-form. Cantemo hjälper
användaren att få ordning och struktur i sitt mediabibliotek genom bland annat indexering, transkodering
(videokonvertering/omkodning) och annotering. Värdet för kunden blir en plattform som hanterar specifika
mediaflöden på ett automatiserat och friktionsfritt sätt. Plattformen är byggd på en flexibel och öppen app-
infrastruktur vilket gör att plattformen lätt kan anpassas utefter kundens specifika behov och IT-infrastruktur.

Tidigare har mediabolag med stora videobibliotek haft svårt att ha koll på alla klipp och bilder som finns lagrade.
Med hjälp av Cantemoss strukturerings och sökfunktioner blir det lättare att hitta t.ex. alla bilder eller videoklipp
på solnedgångar som bolaget redan har producerat och som finns sparade. När produktionerna ska distribueras till
olika mediekanaler formaterar Cantemo automatiskt om filerna efter förprogrammerade regler så att klippet eller
bilden skickas ut i rätt format till rätt mediekanal.

Cantemo har idag en kund som är stora inom sportindustrin och som använder produkten för att distribuera
och kontrollera internt material. Materialet omfattar exempelvis internutbildningsfilmer. Exemplet visar hur brett
användningsområdet är och att produkten passar en bred kundgrupp. Cantemo har dessutom flera stora kunder
inom nyhets- och mediabranschen.

Källa: Codemill, EPB

Affärsmodell

Codemills affärsmodell är uppdelad i fyra delar: SaaS Large Enterprises (produkterbjudande till stora företag),
Professional Services Large Enterprises (konsulttjänster till stora företag), SaaS SME (produkterbjudande till små
och medelstora bolag) samt Partnerstrategi.

SaaS Large Enterprises är Codemills produkterbjudande till stora företag och utgörs av den egna produktportföljen,
vilken kan kombineras med tjänster som AWS AI eller liknande. Produkterna köps antingen i en färdigpaketerad
version eller specialanpassat utefter kundens önskemål. Kunden betalar en licens- eller prenumerationsavgift per
månad eller år som baseras på antal användare (licenser) eller per användning. Per användning kan exempelvis
avgöras utifrån antalet videofiler som laddas upp och/eller bearbetas.

Professional Services Large Enterprises riktar sig mot samma kundsegment som SaaS Large Enterprices men utgörs
av konsulttjänster där kunden efterfrågar specialanpassningar eller effektivisering av sin digitala infrastruktur.
Kundanpassningar kan innebära integration av Codemills egna produkter i kundens IT-infrastruktur. Debitering sker
per timme alternativt fast pris beroende på projekt.

SaaS SME är ett färdigpaketerat off-the-shelf erbjudande av Codemills produkter, vilka är anpassade för lite
mindre bolag. Paketen köps från molnbaserade plattformar såsom AWS Marketplace. Erbjudandet är en
prenumerationstjänst där kunden betalar en månadsavgift per antalet användare, alternativt baserat på användning.

Normalt är direktförsäljning det sättet som Codmill säljer och då framförallt mot de större kunderna. Partnerskapen
används för att snabba på tillväxten och enklare nå ut till en större och bredare målgrupp. Partnerstrategin innefattar
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både återförsäljningsnätverk vilka framförallt är kopplade till Cantemo men också på plattformar såsom AWS och
SDVI:s Rally, som förenkalt kan beskrivas som SDVI:s motsvarighet till AWS.

Strategi

Tillväxten ska komma från två håll, nyförsäljning och merförsäljning till befintlig kundstock. Kundstocken innehåller
flertalet riktigt stora bolag vilka idag endast har ett instegsavtal. Det finns därför stora möjligheter att utöka
användarbasen inom befintlig kundstock. Nyförsäljning kommer främst att ske via distributionspartnerskap och
direktförsäljning mot större kunder.

Codemill har distributionspartnerskap med AWS, Box.com och SDVI vilka säljer Codemills produkter genom
egna försäljningskanaler. Genom att integrera tjänster från externa parter som Amazons AI-tjänster i Codemills
produkter får Amazon en ny kund vid försäljning av Codemills produkt. Partnerskapet innebär att Codemill på
ett kostnadseffektivt sätt exponeras mot många potentiella kunder. Kopplat till distributionspartners som AWS
finns även ett säljagentnätverk som hjälper till att sälja Codemills produkter mot provision. Tack vare att Codemill
integrerat Amazons produkter tjänar säljagenterna extra på att sälja en Codemill produkt.

För att underlätta försäljning jobbar bolaget hårt för att minska trösklarna för integration i kundens befintliga
infrastruktur. Det underlättar inte bara för potentiell kunder att prova produkten utan ökar skalbarheten i affären.
Generellt har stora företag en komplicerad teknikinfrastruktur som kräver specialanpassningar för att implementera
produkterna, vilket skapar extra motstånd. Därför ser vi positivt på att Codemill redan är inne hos flertalet stora
aktörer.

Direktförsäljning har historiskt varit en framgångsrik metod. Codemill har sedan konsulttiden ett brett kontaktnät
inom branschen. Tack vare kontakterna har Codemill fått möjlighet att besöka potentiella kunder för demonstration
av produkterna. Fysisk direktförsäljning har historiskt varit en mycket framgångsrik försäljningsmetod. Eftersom
denna metod visat sig vara så framgångsrik öppnar Codemill nu upp en säljorganisation, strategiskt baserad i Los
Angeles, för att ligga närmare kunderna och underlätta merförsäljning.

Tillväxtstrategi

För att både kunna öka priset och locka nya kunder arbetar Codemill kontinuerligt med produktutveckling. Fördelen
med Codemills modulära produkter är att det enkelt går att addera nya moduler/produkter till kundens befintliga
erbjudande. Utvecklingen består av att underlätta integration av extern mjukvara till det egna produktutbudet, så
att produkterna blir så flexibla som möjligt. Förvärvet av Cantemo bidrog inte bara med en utökad produktportfölj
utan innebar också cross selling möjligheter mot båda företagens befintliga kundstock.

För att växa ytterligare utforskar bolaget nya marknader och kundsegment som exempelvis reklambyråer, mindre
produktionsbolag, stora företag, myndigheter och alla typer av bolag som använder eller producerar videomaterial
i någon form. För att få in en fot i någon av dessa branscher kan ett förvärv bli aktuellt. Mjukvarubranschen
inom videoproduktion är, utöver en handfull traditionella leverantörer, tämligen fragmenterad varpå Codemill har
identifierat ett mindre antal internationella förvärvskandidater. Emellertid är fokus främst att växa organiskt.

Postproduktion för video

Förenklat kan man dela upp produktionen i tre steg. Första steget är planeringsfasen, där beslutas vilka producenter,
skådespelare, lokaler med mera som ska ingå. Andra steget är själva produktionssteget där allt material filmas och
samlas, voiceovers och ljud spelas in med mera. Det tredje och sista steget är postproduktion, där själva filmen
tar form, klipps och kontrolleras innan den släpps. Post-production är en process som involverar många olika
personer med olika professioner. Experter inom bildredigering, ljudredigering, musikläggning, ljudmix, visuella
effekter involveras för att filmen ska förmedla den känsla som skaparen vill uppnå. Postproduktion är en komplex
process som innehåller många olika arbetsuppgifter och arbetsflöden, som alla ska implementeras i samma slutgiltiga
fil. Därför kräver postproduktion ofta flera olika typer av mjukvara för att få ett bra slutresultat, allt enligt Adobe.
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Det sista steget kan i sin tur kan förenklat delas upp i 5 olika subkategorier:

1. Logging footage. Det är av högsta vikt att scenerna sorteras, loggas och taggas så att det är ordning och reda
på alla klipp. Klippen framförallt en tillgång om de är sorterade och enkelt går att finna. Beroende på längden
på filmen och datorernas processorkraft kan denna process ta allt ifrån någon dag till veckor att genomföra.

2.Assembling footage. Själva starten på editerings processen. I denna process granskas alla klipp och klippen
som innehåller någon form av fel som ex. felaktigt upplästa repliker, medarbetare i bakgrunden m.m. raderas.
Sedan sorteras klippen efter tänkt timeline. Även denna process tar ett par veckor beroende på längd av film.

3.Rough cut. En första version av filmen klipps. Tidslinjen förfinas genom att scenerna klipps ihop till
ett första utkast. I detta steg inkluderas även ljud-teamet för inspelning av bakgrundsljud, karaktärernas
konversationer, övriga ljudeffekter och musikläggning.

4. Fine cut. Filmen börjar nu anta sin slutgiltiga skepnad. I denna del kontrollerar man varje individuell filmruta
för att se till att filmen är sammanhängande och att det inte är några uppenbara misstag som att skådespelarna
bytt kostymer eller att man bytt kameravinklar mitt i scenen.

5. Final cut. Sista steget i klippningen där allt finjusteras till perfektion. Allt måste vara perfekt, text och ljud
måste vara matchat med exakt rätt bildruta, ljuset i scenen är genomgående samma, grafiska och visuella
effekter finjusteras tills filmen är klar för premiär. Beroende på förarbetet och mängden adderade effekter,
ljud och ljus kan detta steg ta lång tid och allt ska kontrolleras in i minsta detalj.

Källa: Adobe

Operationell potential ---- Rating: 3

Marknaden

Streamingmarknaden

Streamingmarknaden är en relativt ung marknad som utvecklats i snabb takt under de semaste åren. Förändringen
är främst drivet av förändrade konsumtionsmönster, där konsumenterna rör sig från traditionell TV- och
videokonsumtion till video-on-demand och streamingtjänster. Idag förväntas cirka 1,1 miljarder hushåll ha installerat
fast bredband varav tre fjärdedelar av dessa klassas som high-speed, vilket innebär över 30Mbps. Antalet
uppkopplade hem, tillsammans med att 4,6 miljarder människor har smartphones, möjliggör konsumtionen av on-
demand media. Utvecklingen av hem med bredband och personer med smartphones förväntas växa årligen med 3%
för bredband och 4% smartphones fram till 2025, enligt en undersökning genomförd av PWC. Kombinationen av fler
enheter, högre surfhastighet och ökat utbud gör att dataanvändningen kommer öka dramatiskt framöver. Samtidigt
sjunker priset för dataanvändning vilket gör webben tillgänglig för personer (PWC).

Marknaden för streaming har uppvisat en stigande efterfrågan under flera års tid, och utvecklingen förväntas
fortsätta. Idag förväntar sig konsumenten ha tillgång till högkvalitativa filmer och serier när och var en själv önskar.
För att knyta konsumenten till streamingtjänsterna köps och produceras mer och mer, för plattformen exklusivt,
material. Materialet som köps eller produceras kan därför vara nischat mot en speciell marknad eller mot speciella
intressen för att binda konsumenter intresserade av den nischen till sin tjänst, allt enligt Globenewswire.
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Streaming video-on-demand (SVOD) är det marknadssegment som förväntas att växa allra snabbast med en årlig
tillväxt på 10-12% fram tills 2025 för att då omsätta USD 81,3bn. Nordamerika är den största marknaden men det
är i asien och Stillahavsregionen som förväntas växa snabbast (PWC). Marknaden domineras idag av stora aktörer
som Amazon, Discovery, HBO, Disney och Netflix. På regional basis utmanas giganterna av många mindre aktörer.
De mindre aktörernas utbud är ofta mer anpassat för regionen och kommer generellt till ett lägre pris. För att knyta
kunderna till sin plattform producerar och köper streamingtjänsterna för plattformen exklusivt material. Effekten
av detta blir att det produceras mer rörligt material än någonsin. Oftast är det lite mindre, lokala produktioner på
det inhemska språket som produceras för att vinna marknadsandelar, allt enligt Globenewswire.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Streaming video-on-demand revenues,  USDbn

Källa: PWC, EPB

Reklam och annonsmarknaden

Annonsmarknaden går ut på att möta kunderna där kunderna befinner sig. I och med utvecklingen där fler människor
har tillgång till snabbuppkoppling från fler enheter rör sig marknaden snabbt mot en mer digitaliserad värld. Och
med snabbare uppkoppling klarar enheterna idag att ladda rörligt material. Ser man till senaste årens utveckling
i antalet användare och ålderskategori för videoappar som exempelvis Youtube eller TikTok, ser det ut som att
skiftet mot rörligt material bara är i sin linda. Trenden går mot att mer media blir rörligt, vilket annons- och
marknadsföringsmarknaden tar efter.

Inom annons- och marknadsföringsbranschen anser man att rörlig media är oslagbart när det gäller att snabbt
förmedla en känsla till kunden. Rörlig media bidrar till att kunden får bättre varumärkeskännedom vilket ökar
engagemanget kring både produkt och varumärke. Det finns idag ingen annan media som gör det på samma sätt som
video gör. Med hjälp av en kort video om produkten och bolaget förmedlas snabbt kunskap och känsla från säljare
till köpare. Samtidigt är video mycket uppskattat från kundens sida. En undersökning från Wyzowl visar att 73% av
kunderna föredrar att se en kort video för att lära sig mer. Att jämföra mot 11% av konsumenterna som föredrar
en textbaserad artikel, websida eller annan post. Hela 88% svarade att det var video från ett varumärke som ledde
fram till köp av produkten eller tjänsten (Wyzowl).

Under början av 2022 tittade personer i snitt 19 timmar per vecka på online video. Det är en ökning med 1 timme
per vecka sedan 2021 och en ökning med hela 8,5 timme sedan 2018. 19 timmar i veckan innebär strax över 2,5
timma per dag. Reklamare och marknadsavdelningar ser en kraftig ökning av visningar på produktbeskrivande filmer.
Vad som är intressant i marknadsföringssyfte är att personer är två gånger mer benägna att dela videomaterial
med vänner än t.ex. blogginlägg, artiklar och liknande. Detta avspeglar sig i att 92% av professionella aktörer i
marknadsföringsbranschen ser att video kommer att vara ett växande inslag i marknadsföringsstrategin (Wyzowl).
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Av de få aktörer som idag inte använder video i sin marknadsföring kommer 79% att ha video som ett inslag i
marknadsföringsstrategin för 2022. De som fortfarande är skeptiska till video menar att det är svårt, tidsödande,
att det inte behövs eller att det är för dyrt att producera. Generellt kände de som inte använde video att det var
beslutsfattarna som inte såg några fördelar och därmed bromsade utvecklingen. Förmodligen kommer fler i denna
grupp att konvertera till video framöver. Av dem som började använda video under 2021 var anledningarna att
det blivit enklare och billigare att skapa innehållet in-house och att Covid-19 gjorde att beslutsfattare såg vilken
betydelse video har (Wyzowl).

Vanligaste typen av rörligt material som produceras är någon form av förklarande videos, följt av klipp till sociala
medier och presentationsvideos. Den klara majoriteten, 98%, av alla videos som produceras kostar mindre än 10 000
USD per produktion. Drygt hälften av allt material produceras in-house, vilket tillsammans med typ av video som
framställs förklarar den relativt låga kostnaden per film. Ungefär en tiondel tar enbart hjälp för videoproduktion och
resterande använder en kombination av in-house och outsourceing (Wyzowl). Med tanke på den låga snittkostnaden
är majoriteten av produktionerna relativt simpla och korta filmsnuttar där fokus är kvantitet istället för kvalitet.
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Den absoluta majoriteten av marknadsförare anser att video som marknadsföringsstrategi är nummer ett och
kanalen att publicera materialet på är sociala medier. Idag är alla företag väl medvetna om hur stor effekt en bra
marknadsföringsvideo kan på försäljningen. I snitt spenderar företag i västvärlden mellan 6-11% av sin omsättning på
marknadsföring (Statista). Det som skiljer dagens marknadsföring mot tidigare är att företagen skräddarsyr filmer
för att passa olika målgrupper. Innehållet i marknadsföringsvideos anpassas efter målgrupp och mediet där filmen
ska sändas. Förr producerades bara en video som sändes på linjär-TV och skulle passa alla (Hubspot).
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Varför flyttar företag till molnet?

Det finns framför allt tre anledningar till att företag flyttar till webben och molntjänster. Anledningarna är säkerhet,
modernisering och flexibilitet, och kostnadsbesparingar. Cyberattacker blir allt vanligare och mer sofistikerade,
vilket gör att cybersäkerhet och modernisering hamnar högre upp på dagordningen hos stora bolag. På grund
av utvecklingen kan inte alla IT-avdelningar hålla tillräcklig kompetens in-house, och vill därför flytta till stora,
säkrare molntjänster för att få den hjälpen. I en undersökning genomförd i US tillfrågades över 500 IT-ansvariga på
bolag som omsatte mer än 500 MUSD per år. Hela 58% av dessa rankade cybersäkerhet som den främsta eller näst
främsta anledningen att man valde molnbaserade tjänster. 44% satte modernisering som främsta eller näst främsta
anledningen och 32% valde kostnadsbesparingar (Deloitte).

Modernisering och flexibilitet är också högt prioriterat bland IT-avdelningar. Modernisering innebär främst att flytta
data och arbetsflöden till webb och molntjänster. Pandemin har accelererat denna utveckling ytterligare, då företag
var tvungna att lösa frågan så att de anställdas möjlighet att arbeta hemifrån. Att flytta till molntjänster underlättar
för anställda att nå material och program från alla geografier och hårdvara, vilket effektiviserar och underlättar
arbetet (Deloitte).

Ekonomi har länge varit det som bromsat förflyttningen till molnet (Deloitte). Men samtidigt som priserna för
lagring och tjänster sjunkit så har molntjänsternas övriga fördelar tydliggjorts, och kostnadsaspekten har blivit
mindre prioriterat. Det tros bero på att kunderna slipper betala lika mycket för in-house cybersäkerhet samtidigt
som effektiviteten ökar vilket innebär kostnadsbesparingar i sig (S&P Global).

Marknadssammantattning

Video är här för att stanna och att både konsumtion och produktion av video ökar konstant. För att visa vad endast
streamingmarknaden kan innebära för Codemill följer här ett räkneexempel.

Streamingmarknaden förväntas omsätta USD 81,3bn 2025, Netflix har i snitt spenderat 8,5% av omsättningen på
teknologi och utveckling sedan 2017. Om vi antar att alla andra aktörer också spenderar 8,5% och att knappt
hälften av kostnaden, 4%, är kostnader för mjukvara, innebär det en marknadsstorlek på USD 3,3bn. Om vi antar
att Codemills kostnader utgör 3% av totala mjukvarukostnaden blir marknadsstorleken USD 0,1bn, och marknaden
förväntas växa 10% årligen. Denna beräkning är endbart för streamingmarknaden.

81,3
3,3 0,1

Streamingmarknadens potential, USDbn

Stream Mjukvara Codemill

Källa: EPB

Potentialen för Codemill i marknadsföringsmarknaden, vilken inkluderar stora företag som sköter marknadsföringen
in-house, reklambyrårer, influencers m.m. är enorm. Att potentialen och behovet av Codemills produkter finns är
det ingen tvekan om. Utöver Codemills produktsortiment tillkommer potentialen i Cantemo, vars produkt används
av ett av världens största företag, inom branschen för sportartiklar, för interna videos och presentationer. Med
denna användning växer den potentiella marknaden ytterligare. Slutsatsen är att det finns en mängd företag även
utanför media- och videobranschen vilka har användning för Codemill koncernens produkter.
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Filstorlekens utveckling

Det är en utbredd uppfattning inom media och underhållningsbranschen att filerna vuxit exponentiellt i förhållande
till bildkvaliteten. Ökad bildkvalitet och andra bildförbättrande teknologier ökar tittarupplevelsen och den mängd
data som krävs för att leverera upplevelsen. Trenden av växande filer ser inte ut att sluta. Bland konsumenter syns hur
konsumtionen rör sig mot mer högupplösta skärmar, vilket kräver filmer av samma höga kvalitet för att maximera
upplevelsen. 4k är standardformatet för både tv-apparater och filmproduktion. Filmer i bättre kvalitet filmas idag i
8k upplösning och utvecklingen förväntas snabbt gå mot att fler adopterar till nya bildkvaliteten (Signiant).
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För aktörer i branschen som producerar och/eller distribuerar material leder ökade filstorlekar till en rad olika
tekniska utmaningar. Uppenbart kräver filerna mycket mer lagringsutrymme och kan bli för stora för att kunna
skickas. Att dela stora filer är tidskrävande och kräver att både sändare och mottagare har hög bandbredd (Signiant).
För att inte behöva skicka filer, sitter många idag på plats i ett så kallat ”klipprum”. Genom att flytta till molnet får alla
inom projektet tillgång till filerna och slipper vänta på att filer ska skickas, tas emot eller befinna sig i klipprummet.
Stora filer påverkar även renderingsarbeten, omvandling av en digital beskrivning till ex. en bild i 2D format, som
kräver betydligt mer datorkraft när filerna växer.

Prognostiserad resultatutveckling

Våra prognoser bygger på att licens- och supportavtalen (återkommande intäkter) rider på den strukturella
tillväxt som videokonsumtionen motiverar, samtidigt som konsultintäkterna växer i takt med övriga IT-konsulter.
Streamingmarknaden förväntas växa ca. 10% årligen, och inkluderar vi utvecklingen till molntjänster förväntar vi oss
att Codemills nisch växer snabbare än 10%. Samtidigt räknar vi med att Codemill kommer att växa i nya marknader
som t.ex. marknadsföringsbranschen, stora bolag som producerar in-house och liknande.

Med våra estimat växer nettoomsättningen med CAGR 13% mellan 2022 och 2026 drivet av att licensintäkterna
växer med CAGR 20% och konsultintäkterna med CAGR 4,7% under samma tidsperiod. 20% CAGR per år motsvarar
en kvartals CAGR om 4,4% för licensintäkterna. Tack vare att Codemill sedan tidigare har upparbetade kontakter
i branschen och idag har flera av de största bolagen som kunder räknar vi med att nyförsäljningen kommer att
utvecklas väl. Flera av de riktgit stora kunderna har idag bara instegsavtal som vi bedömmer har god möjlighet
att utökas framöver. Merförsäljning på befintlig kundstock är billigare än nyförsäljning, vi räknar med att detta
får genomslag på marginalen framöver. Kundernas IT-avdelningar är generellt försiktiga med att ta in nya program
av säkerhetssjäl. Tack vare att Codemill har en upparbetad relation till flera kunder sedan konsulttiden känner
kunderna till Codemill, och vilken kvalitet som bolaget levererar. Vi räknar med att denna fördel kommer att fortsätta
underlätta framtida tillväxt.

Den stora tillväxten sker under innevarande år då nettoomsättningen väntas öka med 52% från SEK 34,6m till SEK
52,7m. Tillväxten baseras på återkommande intäkter om SEK 27,2m och SEK 25,5m från konsultverksamheten.
Under Q1’22 redovisade Codemill en stark tillväxt då licens- och supportavtal växte 25,4% jämfört med Q4’21. Efter
Q1 har bolaget meddelat att UKTV utökat sitt avtal och att SVT tillkommit som kund. UKTV utökar avtalet till fler
användare samt fler produkter, och SVT tecknar avtal för Accurate.Video. Med dessa avtal i ryggen räknar vi idag
med att återkommande intäkter är dryga SEK 27m. I Q1 var konsultintäkterna SEK 7,2m. Konsultverksamheten
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har sedvanlig minskning av intäkter under sommaren och därför räknar vi inte med att första kvartalets resultat
bibehålls året ut. Utöver detta finns det underskottsavdrag att utnyttja vilket gör att vi räknar med en låg skatt när
verksamheten vänder till positiva resultat.

Det är främst tre drivare som vi förväntar oss bidra till ökad marginal framgent. 1) licensintäkterna blir en större
del av intäktsmixen, 2) utvecklingsarbetet minskar i omfattning, 3) sänkta personalkostnader. Licensintäkterna
kan öka utan att kostnadsbasen ökar i samma takt. Utvecklingsarbetet binder idag personal som annars kan driva
konsultintäkter. Utvecklingsarbetet kostar inte bara egen personal, bolaget anlitar även underkonsulter för att stödja
utvecklingen. Ledningen har kommunicerat att utvecklingskostnaderna ska minska framöver. Nyligen meddelade
boalget att kostnadsbesparingar ska genomföras. Kostnadsbesparingar sker bl.a. genom att effektivisera och minska
personalstyrkan.

Bolaget har relativt stora avskrivningskostnader som slår på EBIT-marginalen. Därav är EBITDA mer rättvisande än
EBIT för att se när bolaget går break even. Med våra estimat går bolaget med vinst 2023 på EBITDA-nivå. Det är
först då som vi räknar med att bolagets kommunicerade kostnadsbesparingar om SEK 20m får genomslag. I slutet av
vår estimeringsperiod, 2026, bedömmer vi med en EBITDA marginal på 18%. Under 2026 räknar vi med att 64% av
intäkterna kommer från licensavtalen och att konsultverksamheten står för resterande. Intäktsmixen och marginalen
för 2026 anser vi är den uthålliga nivån framgent. EBITDA marginalen toppar under 2024 innan företaget behöver
anställa fler för att klara fortsatt tillväxt.
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Riskbedömning ---- Rating: 2,5

Konkurrens

Codemill har hittat en speciell nisch på marknaden där bolaget i dagsläget verkar relativt ostört utan direkt
konkurrens. Bolagen som är värda att nämna är UK baserade Blackbird och marknadsdominanten Adobe. Blackbird
är mindre än Codemill till omsättning och har nischat sig mot livestreammarknaden. Adobe är marknadsledande
med sina avancerade program för redigering som Codemill inte ämnar att konkurrera med.

Blackbird
Blackbird erbjuder ungefär samma produkt som Codemill, en webbaserad redigeringsplattform. Utöver en del
teknikaliteter och funktioner är det som verkligen differentierar bolagen vilken typ av problem produkterna ämnar
lösa. Blackbird har specialiserat sig på livestreaming och främst mot live sport som fotbollsmatcher, hockey, basket
o.s.v.

Blackbirds programvara är specialiserad på använda livematerial för att klippa och redigera korta videoklipp som
sedan snabbt sänds i livesändningen igen. Det kan exempelvis röra sig om att snabbt producera highlights från
perioden eller att snabbt redigera en pausintervju. Produkten ska hjälpa kunden att så snabbt som möjligt producera
och publicera klippen på sina media kanaler som Twitter, Facebook, Youtube eller den streamingtjänst som sänder
eventet.
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Blackbird är det närmsta en börsnoterad peer vi kan komma. Bolaget är noterat på Londonbörsen med ett
marknadsvärde kring 713m. Blackbird har sedan 2017 vuxit omsättningen från 9,3m till att 2021 omsätta 25,4m,
CAGR 29%. Men den relativt höga tillväxten har inneburit negativa kassaflöden. I snitt har burn rate under perioden
legat på 23,4m per år och -181% som andel av omsättningen. Under 2020 och 2021 har trenden i burn rate emellertid
vänt och rör sig mot det bättre. Blackbird har ett M-cap på drygt 713m och en nettokassa kring 160m vilket innebär
att Blackbird handlas till EV/S 25,0x LTM.
(1 GBP = 12,3 SEK)
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Adobe
Vid en första anblick kan man tänka att Adobe och Codemill är största konkurrenter men vi menar att så inte är
fallet. I videoindustrin är det Adobes produkter som används för att göra avancerad redigering med mycket effekter,
ljusjusteringar m.m. Adobes program är väldigt avancerade och byggda för att klara av avancerad typ av klippning.
Codemills produkter finns för att underlätta allt runtomkring klippningen, samtidigt som det självklart fungerar
utmärkt att klippa enklare saker även i Codemills produkter. Codemills produkter ska ses som ett komplement till
Adobes redigeringsprogram och går att integrera med Adobe.

Adobes produktutbud sträcker sig utanför bara bild- och videoeditering och är därför inte en perfekt peer till
Codemill men det ger en bild av vad som är möjligt. Adobe har sedan 2015 vuxit omsättningen med en CAGR på
22% och under samma period snittat en EBIT marginal om 29%. Under 2021 var tillväxten strax över snittet med
en EBIT marginal om 37%.
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Risk för minskad kundanskaffning

Det kan vara svårt att få godkänt för ny mjukvara hos den tänkta målgruppens IT-avdelning. Ansvariga hos kunderna
är skeptiska till att installera nya program som de inte vet säkerheten i eller kompabiliteten med övriga program.
Kundernas produkter och värde ligger bundet digitalt, därför är säkerheten högsta prioritet vid installation av nya
program. Det finns därför en risk att nykundanskaffningen kan stöta på motstånd och problem.

Minskad efterfråga av streamingtjänster

Historiskt har vi sett en kraftig tillväxt i streamingmarknaden och hur de stora spelarna hela tiden ökat
användarantalet för varje kvartal. Förväntningen är att denna trend kommer att hålla i sig, om än med något lägre
tillväxttakt än tidigare. Nyligen uppvisade Netflix en negativ tillväxt i antal prenumeranter. Om det är p.g.a. tillfälliga
oroligheter i världen, Rysslands invasion av Ukraina, eller om det är början på en ny trend står ännu oklart. En annan
risk som streamingmarknaden står inför är ökad inflation som gör konsumenterna mindre konsumtionsbenägna.
Vid sämre privatekonomi är streamingtjänster en enkel utgift att skära ned på.

Kompetens

Codemill är ett techbolag som är beroende av högutbildade datavetare och ingenjörer, vilka det råder kraftig brist
av på arbetsmarknaden. Codemill har haft förmånen att vara belägna i Umeå där de hittat kompetens från både
Umeå universitet och designhögskolan. Historiskt har bolaget kunna rekrytera ett flertal datavetare men i och med
det strukturella underskottet av IT-kompetens kommer Codemill sannolikt möta högre konkurrens om personalen
framöver.

Valutaexponering

Vid under 2021 kom nästan 80% av intäkterna från utlandet samtidigt som lejonparten av kostnaderna är i SEK.
Bolaget står således med en mycket hög valutaexponering som kan slå förhållandevis kraftigt på resultatet. I dagsläget
arbetar inte bolaget med att valutasäkra intäkterna, vilket exponerar bolaget mot kronans utveckling relativt euron
och amerikanska dollarn, vilka är de huvudsakliga valutorna som bolaget tecknar avtal i.

Operationell risk

Den största risken vi ser i bolaget är att Codemill inte klarar att bibehålla den fina tillväxt som uppvisats
senaste kvartalen. Licensintäkterna bidrar med löpande, relativt stabila, intäkter som ger en viss form av säkerhet.
Konsultintäkterna är mer volatila av sin natur och kan komma att slå mellan kvartalen vilket skapar osäkerhet. I
synnerhet riskerar den nya strategin att ingå färre, men större, projekt att göra intäkterna mer volatila.

Övriga risker

Codemills verksamhet är tämligen okontroversiell, det finns inga kunder i länder med historia av korruption eller
dåliga arbetsförhållanden. Vi har därför svårt att se att det skulle finnas några direkta legala hot mot verksamheten.
Det finns lån om drygt 8m vilka har ett par års amortering kvar och vi anser inte att lånet bidrar med någon stor
finansiell risk.
I dagsläget står ungefär 10 kunder för majoriteten av intäkterna. Kundmixen bör diversifieras för att minska risken
för större intäktsbortfall.
Sedan finns som alltid risken att en konkurrent, i detta fall ex. Adobe eller Apple, utvecklar liknande produkter som
börjar konkurrera med Codemills produktutbud. För dessa aktörer får Codemills marknad anses relativt liten så vi
räknar inte med en särskilld satsning mot Codemills segment. Men vi kan inte bortse från faktumet att utvecklingen
av befintlig produktportfölj kommer innebära konkurrens för Codemill. Det skulle eventuellt kunna uppstå intresse
från dessa stora aktörer att förvärva produkterna och kunskapen som Codemill har arbetat fram.
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Finansiell ställning ---- Rating: 2
Balansräkning och kassaflöde

Immateriella anläggningstillgångar är den största posten på tillgångssidan och består till största delen av
kapitaliserade utvecklingskostnader. Efter vad ledningen kommunicerat antar vi att utvecklingstakten kommer att
sjunka framöver och att bolaget bibehåller samma avskrivningstakt som idag.

Den andra stora tillgångsposten är kundfordringar. Kundstocken består av några av världens största företag vilka
ställer höga krav på längre betalningstider. När omsättningen ökar räknar vi med att kundfordringarna ökar i samma
takt.

På skuldsidan är det övriga kortfristiga skulder som ökar i och med att personalkostnader ökar. I posten övriga
kortfristiga skulder ligger mycket upplupna löner och sociala avgifter. Vi antar därför att posten ökar när
omsättningen ökar, vilket driver upp personalkostnaderna.

Under 2021 hade bolaget, exklusive kapitalanskaffningar, ett negativt kassaflöde om SEK 51m. I takt med att
licensintäkterna ökar räknar vi med att kassaflödet kommer att förbättras. Idag har Codemill SEK 25m i kassan
och vi anser att Codemill är tillräckligt finansierat för att klara uppsatta tillväxt mål. Bolagets kommunicerade
kostnadsbesparingar om SEK 20m per år kommer att ge full effekt först 2023. När bolaget väl passerat den kritiska
punkten att bli kassaflödespositiva ser vi att verksamheten, med återkommande intäkter, ska kunna leverera stabila
positiva kassaflöden framöver.
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Historik & meriter ---- Rating: 2

Historisk utveckling

Codemills transformation från ett renodlat IT-konsultbolag till ett mjukvarubolag med stabila återkommande
intäkter har kostat både tillväxt, marginal och kapital. Transformationen har skett succesivt samtidigt som den
operationella verksamheten fortsatt som historiskt om än i lägre tempo. Den stora fördelen med att ha bibehållit
konsultverksamheten, utöver kassaflöden, är att Codemill bibehållit kontakten med många kunder som sedermera
kom att bli kunder för mjukvaruprodukterna.

Nettoomsättningen har sedan 2017 fallit knappt 6% per år och i absoluta tal med SEK 10m totalt. Minskningen
beror på, som tidigare nämnts, att resurser och fokus skiftat från konsultverksamheten till utveckling av mjukvara.
Utvecklingen av den nya plattformen har visat sig vara framgångsrik och i slutet på 2021 hade Codemill tecknat
licensavtal som genererar drygt SEK 20m intäkter per år.

Omställningen har inneburit stora utgifter, vilket syns i att det operativa kassaflödet varit negativt om ungefär
SEK 10m i snitt de senaste 9 kvartalen. De negativa kassaflödena har täckts med hjälp av belåning och emissioner.
Sedan 2020 har bolaget tagit in SEK 100m i nyemissioner. Den senaste emissionen var Q2 2021 i samband med
börsintruduktionen då Codemill tog in SEK 56,6m. Innan det tog de in SEK 23,7m under Q4 2020 och SEK 20,4m
i Q1 2020.
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Ägarbild

Insiderägandet i Codemill är stort. Grundarna Rickard Lönneborg (Grindecore Holding) och Johanna Björklund (Old
Mother Holding) har behållit ett gemensamt ägande om ca 36% av bolaget. Utöver grundarna äger Umesto Ventures
18,4% vilka i styrelsen representeras av en av delägarna, Henrik Wenckert, som ordförande. Huvudpersonen bakom
Umesto Ventures är Umeåprofilen och multientreprenören Niklas Jansson. På fjärdeplats finner vi Cantemo Holding
vilka fick aktier som en del av köpeskillingen vid förvärvet och innehar 4,5% av bolaget. Femteplatsen innehas av
UBP Clients Assets Sweden (Uppsala Business Park) med 3,14%. I och med grundarnas och Umesto Ventures stora
inflytande är free float i dagsläget kring 45%.

Ägare Antal aktier, tusental Kapital Röster

Grindcode Holding 2 680 19,7% 19,7%

Umesto Ventures 2 505 18,4% 18,4%

Old Mother Holding 2 255 16,6% 16,6%

Cantemo Holding 612 4,5% 4,5%

UBP Clients Assets Seweden 580 4,3% 4,3%

Futur Pension Försäkringsbolag 427 3,1% 3,1%

Nordnet Pensionsförsäkring 424 3,0% 3,0%

Färna Invest 395 2,9% 2,9%

Six Sis 263 1,9% 1,9%

Akiliakonsulting 226 1,7% 1,7%

Övriga ägare 3 252 24,0% 24,0%

Totalt 13 622 100% 100%

Källa: Codemill, EPB

Styrelsen

Nuvarande styrelse i Codemill består av ordförande och två ordinarie styrelseledamöter vilka presenteras nedan.

Henrik Wenckert, styrelseordförande
Styrelseordförande sedan 2021. Övriga uppdrag innefattar styrelseledamot i Umesto Ventures AB och partner
på Wigge & Partners Advokat KB. Henrik är utbildad jurist och ekonom vid Lund Universitet och har tidigare
erfarenhet som advokat och parter på Advokatfirman Vinge. Henrik är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledning men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Henriks innehav omfattar 501 000
aktier genom 20% ägande i Umesto Ventures.

Johanna Björklund, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2011. Övriga uppdrag inkluderar CTO på Codemill och forskning vid Umeå Universitet.
Styrelseledamot i Zert AB, Uminova Innovation AB och Accurate Player AB. Styrelseledamot och teknikchef
i Adlede AB. Johanna har en doktorsexamen i datavetenskap. Hon är inte oberoende i förhållande till bolaget
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och bolagsledning och inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Johannas innehav omfattar
2 255 000 aktier genom Old Mother Holding AB.

Michaela Gertz, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2021. Andra sysselsättningar omfattar styrelseledamot i Gertz Consulting AB. Michaela
har en magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet och en lång erfarenhet av börsbolag,
kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Michaela har tidigare haft tjänster som CFO och Investor Relations
Manager på PledPharma AB, Head of Investor Relations & Financing på Accelerator Nordic AB och CFO på
Immunicum AB. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning och oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare. Michaelas innehav omfattar 5 650 aktier.

Koncernledning

Rickard Lönneborg
VD sedan 2008. Andra sysselsättningar inkluderar styrelseledamot och verkställande direktör i Accurate Player
AB. Styrelseledamot i Grindcode Holding AB. Verkställande direktör i Codemill LLC och Accurate Video Ltd.
Lönneborg har en civilingenjörsexamen inom datavetenskap från Umeå Universitet och erfarenhet som utvecklare
från ITS. Rickard var med och grundade Codemill 2007. Rickards innehav omfattar 2 680 000 aktier genom
Grindcode Holding AB.

Karin Bergner
CFO sedan 2020. Inga andra pågående uppdrag. Karin är utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning
och finansiering. Bergner har tidigare arbetat för SCA och Algoryx. Karins innehav omfattar 1 791 aktier.

Patrik Jonsson
Vice VD och Cheif Operating Officer sedan 2020. Inga andra pågående uppdrag. Patrik har en magisterexamen i
datavetenskap från Umeå Universitet och har tidigare arbetat för Ericsson Erisoft och senare Tieto. Patriks innehav
omfattar 1 800 aktier.

Johanna Björklund
CTO sedan 2018. Ytterligare information finns under sektionen "styrelsen".

ESG
Environment
Bolagets verksamhet är centrerad kring digitala plattformar ackompanjerat av konsultverksamheten. Inget av
segmenten lämnar några synliga klimatavtryck men man ska ha med sig att digitala plattformar är energikrävande
och att konsultverksamhet kräver en del transport. Idag står datacenterindustrin för cirka två procent av jordens
koldioxidutsläpp. Codemill arbetar internt utefter uppsatta riktlinjer rörande hållbarhetsfrågor med syfte att skapa
medvetenhet bland medarbetare.

Social
Codemill levererar produkter vilka varnar för stötande innehåll i form av både ljud och bild. Genom detta minskar
Codemill risken för att stötande innehåll slipper igenom och sprids i samhället. Utöver detta arbetar bolaget aktivt
för att skapa social hållbarhet för medarbetarna genom att lägga vikt vid rättvisa arbetsförhållanden, jämställdhet
samt mångfald.

Governance
Ledningen arbetar aktivt för att vara så transperensa som möjligt utan att för den delen delge företagshemligheter.
Arbetet gäller såväl utvecklingen i den operationella verksamheten som redovisning av siffror och målsättningar.
Framöver arbetar ledningen med att på ett så tydligt sätt som möjligt förmedla information om bolagets utveckling.
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Peer tabell och diagram

MCAP EV

(MSEK) (MSEK) LTM 2022 2023 LTM 2022 2023

Codemill 84 67 1,1x 0,9x 0,9x (5,0x) (93,6x) 4,8x

TietoEVRY 28 528 34 932 1,2x 1,1x 1,1x 5,3x 6,7x 6,2x

Knowit 8 157 8 351 1,5x 1,3x 1,3x 12,3x 10,6x 9,9x

Avid Technology, Inc. 11 554 12 992 3,1x 2,9x 2,7x 22,3x 14,8x 12,5x

Netflix, Inc. 768 276 873 498 2,9x 2,7x 2,4x 4,4x 12,4x 11,2x

Adobe Inc. 1 789 560 1 789 221 10,9x 9,8x 8,6x 25,9x 19,9x 17,5x

FormPipe Software 1 587 1 604 3,3x 3,2x 2,9x 12,1x 19,7x 14,0x

Upsales Technology 944 881 8,7x 6,9x 5,2x 47,0x 32,6x 18,7x

Lime Technologies 2 991 3 170 7,4x 6,6x 5,7x 25,2x 20,9x 17,7x

Vitec Software Group 17 355 17 782 10,8x 9,8x 8,7x 28,6x 25,4x 22,0x

Fortnox 30 926 30 993 30,6x 24,2x 18,2x 72,0x 52,6x 37,8x

Blackbird 727 572 22,4x - - - - -

Värdering
EV / Sales EV / EBITDA

LTM 2022 2023 LTM 2022 2023 LTM 2022 2023

Codemill 88,7% 93,9% 95,0% -21,0% -1,0% 17,9% -38,7% -20,5% -2,4%

TietoEVRY 18,8% 81,6% 82,0% 21,7% 16,9% 17,7% 15,8% 11,4% 12,1%

Knowit 8,0% 12,3% 12,6% 12,3% 12,5% 12,7% 8,0% 8,6% 9,0%

Avid Technology, Inc. 63,2% 67,3% 68,1% 13,6% 19,9% 21,7% 11,7% 17,8% 19,4%

Netflix, Inc. 41,6% 41,7% 41,8% 62,9% 21,6% 21,9% 20,4% 19,6% 20,0%

Adobe Inc. 87,0% 89,2% 89,5% 41,9% 49,5% 49,0% 36,7% 44,8% 45,2%

FormPipe Software 13,5% 88,5% 90,4% 26,9% 16,3% 20,8% 13,5% 5,3% 10,7%

Upsales Technology 11,9% - - 18,6% 21,3% 27,6% 11,9% 21,2% 27,4%

Lime Technologies 20,8% - - 29,3% 31,6% 32,2% 17,8% 19,8% 21,4%

Vitec Software Group 19,7% 97,8% 90,5% 37,8% 38,5% 39,8% 19,7% 20,5% 21,9%

Fortnox 32,9% 92,8% 92,0% 42,5% 46,0% 48,2% 32,9% 36,9% 40,6%

Blackbird 70,5% - - -83,8% - - -105,8% - -

Marginaler
Bruttomarginal EBITDA EBIT

Källa: Factset, EBP

LTM 2022 2023 LTM 2022 2023 LTM 2022 2023

Codemill 116,2% 52,3% 14,4% - - - - - -

TietoEVRY 3,2% 2,6% 3,1% 42,1% -6,1% 8,0% 72,1% -10,1% 9,0%

Knowit 59,1% 31,4% 5,0% 63,8% 40,8% 6,3% 38,3% 31,0% 10,9%

Avid Technology, Inc. 13,0% 6,7% 8,9% 8,2% 15,3% 18,6% 11,0% 16,1% 18,7%

Netflix, Inc. 15,2% 9,2% 9,2% 14,2% 2,9% 10,9% 11,1% 2,7% 11,5%

Adobe Inc. 17,8% 13,1% 14,7% 13,8% 9,7% 13,7% 14,4% 10,1% 15,9%

FormPipe Software 22,5% 5,1% 10,8% 37,0% -39,7% 41,3% 50,2% -52,3% 122,6%

Upsales Technology 29,2% 36,6% 33,9% -15,0% 36,4% 74,1% -7,8% 35,9% 73,2%

Lime Technologies 23,0% 18,6% 16,2% 11,3% 14,0% 18,2% -10,1% 27,4% 25,4%

Vitec Software Group 19,9% 15,7% 12,1% 24,1% 21,4% 15,9% 26,4% 25,0% 19,7%

Fortnox 38,4% 37,4% 32,7% 31,0% 46,5% 39,1% 29,2% 47,3% 46,0%

Blackbird 31,9% - - 11,7% - - 13,0% - -

Tillväxt
Sales EBITDA EBIT

Källa: Factset, EPB, (Codemill nettoomsättning)
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Resultaträkning

(tkr) 2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Licens- och supportavtal 0 0 5 168 27 199 33 571 40 636 47 538 55 613

Konsulttjänster 0 0 5 938 25 500 26 775 28 114 29 519 30 700

Nettoomsättning 44 468 30 197 34 637 52 699 60 346 68 750 77 058 86 313

Tillväxt -6% -32% 15% 52% 14,5% 13,9% 12,1% 12,0%

Aktiverat arbete för egen räkning 0 13 641 17 459 17 841 16 000 14 000 12 000 10 000

Övriga rörelseintäkter 708 1 854 3 214 3 367 2 100 1 700 1 600 1 400

Kostnad sålda varor -5 280 -5 676 -6 922 -4 473 -3 902 -5 427 -6 278 -7 417

Bruttoresultat 39 896 40 016 48 388 69 434 74 544 79 023 84 380 90 297

Brutto-marginal 88% 88% 87% 94% 95% 94% 93% 92%

Övriga externa kostnader -7 316 -9 587 -14 968 -14 743 -9 700 -10 223 -11 092 -12 080

Personalkostnader -34 904 -37 593 -49 455 -53 182 -48 593 -50 504 -54 661 -58 964

Övriga rörelsekostnader -6 -1 547 -1 127 -2 262 -2 178 -2 712 -2 904 -3 330

EBITDA -2 330 -8 711 -17 162 -753 14 074 15 584 15 723 15 923

EBITDA-marginal -5% -19% -31% -1% 18% 18% 17% 16%

Avskrivningar -181 -5 893 -10 449 -14 472 -15 983 -16 293 -15 909 -15 039

EBIT -2 511 -14 604 -27 611 -15 226 -1 909 -709 -186 884

EBIT-marginal -6% -32% -50% -21% -2% -1% 0% 1%

Finansiella intäkter 1 756 0 785 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -527 -684 -685 -442 -256 -249 -249 -249

Resultat före skatt -1 282 -15 288 -27 511 -15 668 -2 165 -958 -435 635

Skatter -398 -335 -1 313 -103 -23 -400 -420 -433

Nettoresultat -1 680 -15 623 -28 824 -15 771 -2 188 -1 358 -855 202
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(tkr) 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 35 053 52 797 56 175 56 192 53 899 49 990 44 951

Materiella anläggningstillgångar 124 68 153 153 153 153 153

Finansiella anläggningstillgångar 0 615 615 615 615 615 615

Summa anläggningstillgångar 35 177 53 480 56 943 56 960 54 667 50 758 45 719

Kundfordringar 4 943 10 545 9 336 11 127 12 455 13 981 15 685

Övriga fordringar 1 397 2 563 3 601 4 292 4 804 5 393 6 050

Övriga omsättningstillgångar 1 533 3 670 4 240 4 803 5 220 5 700 6 235

Likvida medel 27 180 28 570 5 699 933 748 2 353 6 688

Summa omsättningstillgångar 35 053 45 348 22 876 21 154 23 228 27 426 34 658

SUMMA TILLGÅNGAR 70 230 98 828 79 818 78 114 77 895 78 184 80 377

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 38 635 62 382 46 599 44 411 43 053 42 198 42 400

Summa eget kapital 38 635 62 382 46 599 44 411 43 053 42 198 42 400

Långfristiga finansiella skulder 11 061 6 799 3 863 2 629 2 629 2 629 2 629

Övriga långfristiga skulder 1 931 1 976 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910

Summa långfristiga skulder 12 992 8 775 5 773 4 539 4 539 4 539 4 539

Kortfristiga finansiella skulder 2 156 2 301 2 301 2 301 2 301 2 301 2 301

Leverantörsskulder 2 777 3 139 3 580 2 918 3 660 3 642 3 618

Övriga kortfristiga skulder 13 671 22 231 21 565 23 945 24 343 25 504 27 520

Summa kortfristiga skulder 18 604 27 671 27 447 29 164 30 303 31 447 33 438

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 231 98 828 79 818 78 114 77 895 78 184 80 377

(tkr) 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Resultat före skatt -15 288 -27 673 -15 668 -2 165 -958 -435 635

Betald skatt -488 252 -87 -23 -400 -420 -433

Avskrivningar 5 893 10 449 14 472 15 983 16 293 15 909 15 039

Förändringar i rörelsekapital 5 158 2 392 -640 -1 327 -1 119 -1 450 -906

Övriga förändringar från den op. verksamheten 90 -956 -12 0 0 0 0

Kassaflöde från den op. verksamheten -4 635 -15 536 -1 935 12 468 13 816 13 604 14 336

Investeringar i anläggningstillgångar -13 380 -36 396 -17 935 -16 000 -14 000 -12 000 -10 000

Fritt kassaflöde -18 015 -51 932 -19 870 -3 532 -184 1 604 4 336

Utdelningar 0 -3 534 0 0 0 0 0

Nyemission / återköp 44 243 59 820 0 0 0 0 0

Lånefinansiering och övriga justeringar -2 080 -2 962 -3 001 -1 234 0 0 0

Kassaflöde 24 148 1 392 -22 871 -4 766 -184 1 604 4 336
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Kvartalsvis data

(tkr) Q1-20A Q2-20A Q3-20A Q4-20A Q1-21A Q2-21A Q3-21A Q4-21A Q1-22A

Licens- och supportavtal 0 0 0 0 0 0 0 5 168 6 479

Konsulttjänster 0 0 0 0 0 0 0 5 938 7 202

Nettoomsättning 7 200 7 823 6 429 8 745 6 327 8 487 8 717 11 106 13 681

Tillväxt - - - - -12% 8% 36% 27% 116%

Aktiverat arbete för egen räkning 4 024 3 179 2 487 3 951 4 612 4 454 3 837 4 556 4 891

Övriga rörelseintäkter 189 469 290 906 646 395 871 1 302 1 315

Kostnad sålda varor -1 137 -1 014 -1 039 -2 486 -1 335 -1 290 -2 145 -2 152 -1 589

Bruttoresultat 10 276 10 457 8 167 11 116 10 250 12 046 11 280 14 812 18 298

Brutto-marginal 92% 95% 92% 88% 94% 93% 90% 95% 99%

Övriga externa kostnader -1 703 -1 962 -2 077 -3 845 -3 583 -4 050 -3 390 -3 945 -4 265

Personalkostnader -9 843 -9 515 -8 130 -10 105 -11 424 -12 702 -11 006 -14 323 -14 482

Övriga rörelsekostnader -322 -334 -372 -519 -58 -222 -50 -797 -536

EBITDA -1 592 -1 354 -2 412 -3 353 -4 815 -4 928 -3 166 -4 253 -985

EBITDA-marginal -14% -12% -27% -26% -44% -38% -25% -27% -5%

Avskrivningar -1 526 -1 430 -1 554 -1 383 -2 392 -2 158 -2 786 -3 113 -3 215

EBIT -3 118 -2 784 -3 966 -4 736 -7 207 -7 086 -5 952 -7 366 -4 200

EBIT-marginal -43% -36% -62% -54% -114% -83% -68% -66% -31%

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 523 262 0

Finansiella kostnader -119 -212 -255 -98 -454 -231 0 0 -169

Resultat före skatt -3 237 -2 996 -4 221 -4 834 -7 661 -7 317 -5 429 -7 104 -4 369

Skatter 0 0 0 -335 0 0 0 -1 313 0

Nettoresultat -3 237 -2 996 -4 221 -5 169 -7 661 -7 317 -5 429 -8 417 -4 369
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KPI underlag

Potential
Bedömning sker utifrån den oberoende synen på bolagets operationella potential. Bedömningsunderlaget kommer
att anpassas utifrån bolagets möjligheter och barriärer. Potential bedöms utifrån vår framåtblickande bedömning
av olika KPI:er för att visa bolagets potentiella intäkter. Exempel på KPI:er som härrörs är: marknadsstorlek,
inträdesbarriärer, lönsamhetspotential, skalbarhet med flera. Om potentialen bedöms som stor får bolaget en hög
rating. Rating setts utifrån den sammanlagda bedömningen av bolagets uppfyllnad av ovanstående punkter, hög
rating innebär stor potential.

Risk
Riskvärdering bedöms utifrån framåtblickande data inom tre huvudområden: legal risk, operationell risk och
finansiell risk. Legal risk är en framåtblickande med syfte att fånga upp de potentiella legala risker som verksamheten
kan möta. Legala risker kan exempelvis vara: patent risk, krävs det specialtillstånd för att driva verksamheten med
mera. Operationell risk syftar till att belysa risker som kan drabba själva verksamheten. Riskerna kan exempelvis
vara leverantörsrisk, råvaruexponering, kompetens med mera. Finansiell risk belyser risker som valutaexponering,
kreditrisk i form av refinansiering och liknande. En hög rating innebär att vi bedömer att ovanstående risker är stora.

Historik och meriter
Bedömningen grundar sig i tillbakablickande data för att belysa bolagets historiska utveckling och prestationer.
Bedömning sker på KPI:er som historisk tillväxt, historiska marginaler, ägarbild med flera. Uppvisar bolaget
historiskt hög tillväxt med goda marginaler med stabila ägare genererar det en hög rating. Bedömning sker oberoende
utifrån bolagets historiska utveckling.

Finansiell ställning
Bedömningen baseras på av bolaget redovisade datapunkter och vår bedömning av framtida verksamhet. Syftet
är att belysa vår vy av hur robust bolaget står finansiellt, klarar sig bolaget med befintliga medel eller krävs
tillskott. Finansiell ställning bedöms utifrån balansräkning, kassaflöde, kassaställning, historiska eller kommande
kapitalanskaffningar med mera. Om bolaget bedöms som starkt finansiellt innebär det en hög rating. Rating setts
utifrån den sammanlagda bedömningen av bolagets uppfyllnad av ovanstående punkter.
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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

Estimat och risk
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 Future” 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.
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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

Codemill – 15 Juni 2022 28 Erik Penser Bank



Erik Penser Bank 29 Codemill – 15 Juni 2022


	Important Disclosures

