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Rolling Optics Holding 
 

Nytt produktionssystem på plats 
 

 

Q3 i korthet 
 

Orderingången för perioden uppgick till 8 602 tkr (4 688). Den ökade orderingången kommer från befintliga kunder 

inom Brand Security. Kunderna byggde under pandemin upp stora lager för att säkra tillgången. Som en naturlig följd 

av detta sjönk orderingången under följande kvartal. Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 8 875 tkr (4 133), 

vilket tyder på att omsättningen bör öka kommande kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 3 186 tkr (4 620) för det 

tredje kvartalet, motsvarande en tillväxt om -31%. Intäkterna är främst hänförliga till affärsområdet Brand Security 

och minskningen beror på tidigare nämnda lager hos kunderna. 
 

Nytt produktionssystem 
 

Under kvartalet har Rolling Optics installerat och godkänt acceptanstestet för det nya högteknologiska 

produktionssystemet. Det nya produktionssystemet har en tryckbredd upp till 1000 mm, vilket innebär att 

produktionskapaciteten mer än fördubblats. Den äldre produktionslinan hanterar en tryckbredd upp till 400mm och 

kommer fortsatt att vara i bruk. Det nya produktionssystemet ökar inte bara effektiviteten och produktionsvolymen, 

utan möjliggör för Rolling Optics att producera fysiskt större produkter vilket vidgar användningsområdena för 

produkterna.  
 

Fokus på High Security 
 

Fokus är fortsatt att utveckla High Security, det vill säga mikrooptiska säkerhetskomponenter för sedlar, 

säkerhetspapper, pass med mera. Tidigare under året meddelade Rolling Optics att de ingått ett exklusivt 

distributionsavtal med det italienska bolaget Fase Srl, vilka är en av de ledande globala tillverkarna av säkerhetstråd 

i tidigare nämnda applikationer. För ytterligare information om avtalet med Fase, se tidigare analyser från: 2022-09-

01 och 2022-05-06.  

 
     

Estimatändring (kr) 

 22e Δ% 23e Δ% 

Totala intäkter 19 - 26 - 

EBITDA, just. -14 - -8 - 

EBIT, just. -15 - -12 - 

 

Kommande händelser 

Q4 - rapport 10 februari 2023 

Q1 - rapport  

 

Bolagsfakta (mkr) 

Antal aktier 190m 

Börsvärde 61 

Nettoskuld -17 

EV 44 

Free float 74% 

Daglig handelsvolym, snitt 100k 

Bloomberg Ticker RO SS EQUITY 

 

Analytiker 

Hugo Lisjo 

hugo.lisjo@penser.se 
 

 Prognos (mkr) 

 2021  2022e 2023e 2024e 

Totala intäkter 28 19 26 36 

Intäktstillväxt 5% N.m. 35% 36% 

EBITDA, just. -14 -14 -8 -2 

EBIT, just. -15 -15 -12 -5 

EPS, just. -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

EK/aktie 0,6 0,5 0,2 0,2 

EV/Sales 3,1x 2,2x 2,2x 1,9x 

P/EK 1,3x 0,6x 1,5x 1,8x 

Nettoskuld/EBITDA 2,6x 1,3x 0,2x -4,7x 
 

 

 Värde och risk 

Motiverat värde - kr 

Aktiekurs 0,3 kr 

Risknivå Hög 

 

Kursutveckling 12 mån 
 

 

 

Intressekonflikter 

 Yes No 

Likviditetsgarant   ✓ 

Certified adviser ✓   

Transaktioner 12m   ✓ 
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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 framför allt 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 för närvarande inte ett motiverat värde. Osäkerheten kring framtida intäkter är idag stora. Vi ser en god potential i 
affärsområdena High Security och Brand Security, men de potentiella intäkterna ligger inom en odefinierad tidshorisont. Med 
bakgrund av detta har vi idag inget motiverat värde för Rolling Optics. 
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Det nya produktionssystemet öppnar dörrar 

Rolling Optics är en av de ledande aktörerna inom mikrooptik. Rolling Optics teknik kräver mycket avancerade specialmaskiner 
för att tillverka mikro-linserna som bolaget är berömda för. Att det nya produktionssystemet nu klarade acceptanstestet är 
en tydlig ljuspunkt i denna rapport. Att maskinen klarar av att möta de högt ställda krav som ställs på produkter inom High 
Security segmentet är långt ifrån självklart och därför mycket positivt. Tekniken måste vara så komplicerad att det är mer eller 
mindre omöjligt förfalska, för att säkerhetshandlingar ska behålla sitt värde.  

Den nya produktionslinan säkerställer att Rolling Optics snabbt kan leverera den volym i rätt dimension som krävs för att möta 
kommersiellt intressanta volymer inom 1–3 år. Maskinen möjliggör även för Rolling Optics att producera fysiskt större 
produkter vilket öppnar dörrarna för nya användningsområden och potentiella kunder.  

 

Kontanternas paradox 

Kontanternas paradox innebär att efterfrågan på kontanter ökar samtidigt som användning av kontanter minskar. Enligt 
Europeiska Centralbanken (ECB) är det tydligt att detta fenomen förekommer i Europa. I Europa har andelen transaktioner 
som utförs med sedlar minskat sedan 2007 samtidigt som antalet Eurosedlar har ökat under samma period. Andelen sedlar 
har under perioden ökat mer än både BNP och M3. Historisk data visar att efterfrågan på kontanter ökar vid oroligare tider, 
som exempelvis under finanskrisen och COVID-19 pandemin. Under pandemiåret 2020 ökade antalet eurosedlar med 11%, 
trots att färre konsumenter var ute och kunde handla. M3 ökade givetvis kraftigt under samma tidsperiod, men antalet sedlar 
ökade snabbare. 

Kontantmängd samt ökningstakt   Kontantmängd vs BNP samt M3 

 

 

 
Källa: ECB   Källa: ECB 

 

Kontanter innehas av främst tre skäl: för inhemska köp/transaktioner, inhemskt sparande samt utländskt sparande, d.v.s. 
sparande i utländskvaluta samt turister som får med sig sedlar hem. Andelen kontanter som hålls för inhemska transaktioner 
bedöms vara mellan 20–22%, och har succesivt minskat över tid. Det är med andra ord en relativt liten andel av sedlarna som 
frekvent används vid transaktioner. De flesta sedlar används alltså för sparande. Andelen kontanter som sparas inom 
euroområdet bedöms uppgå till 28–50% och vid sparande i utlandet till 30–50%. De breda intervallen visar på osäkerheten i 
estimaten, men det visar att majoriteten av sedlarna inte cirkulerar i samhället. För privatpersoner bedöms att en betydande 
andel av kontanterna innehas för att kunna användas vid krissituationer. Samma paradox har observerats i andra valutor, 
främst valutor med stor andel sparande i utlandet.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att antalet sedlar och efterfrågan på sedlar ökar i världen, trots att 
användningsfrekvensen vid transaktioner minskar. Datan från ECB visar att kontanter har ett stort förtroende i att vara 
värdebevarande. För att kontanterna ska behålla förtroendet stiger kraven ytterligare på säkerhetskomponenterna i sedlarna, 
vilka ska göra kontanterna svåra om inte omöjliga att kopiera. När sedlar inte cirkulerar i samhället på samma sätt blir det 
svårare för banker och centralbanker att upptäcka att det finns förfalskade sedlar i omlopp, vilket är ytterligare en anledning 
till att säkerhetskomponenterna i sedlarna måste bli mer avancerade.  
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Värdekedja papperssedlar 

 
Källa: EPB, Rolling Optics 

 

 

Aktieägare och ledning  

 
Källa: Holdings 

 

Genomsnittligt motiverat värde och aktiekurs 

 
Källa: EPB, Factset 
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Resultaträkning       

 2019  2020  2021  2022e 2023e 2024e 

Nettoomsättning 13 24 27 18 25 34 

Övriga rörelseintäkter 1 3 1 1 1 1 

Totala intäkter 14 27 28 19 26 36 

Kostnad sålda varor -4 -7 -8 -5 -6 -9 

Bruttoresultat 10 20 20 15 20 27 

Totala rörelsekostnader -29 -32 -33 -28 -28 -29 

EBITDA -19 -12 -14 -14 -8 -2 

EBITDA, justerad -19 -12 -14 -14 -8 -2 

Totala avskrivningar -2 -2 -1 -2 -4 -4 

EBITA, justerad (19) (12) (14) (14) (8) (2) 

EBIT -22 -15 -15 -15 -12 -5 

EBIT, justerad -22 -15 -15 -15 -12 -5 

Finansnetto 0 -17 2 -2 -2 -1 

Resultat före skatt -22 -31 -13 -17 -14 -7 

Resultat före skatt, justerad -22 -31 -13 -17 -14 -7 

Nettoresultat -22 -31 -13 -17 -14 -7 

Nettoresultat, justerad -22 -31 -13 -17 -14 -7 

Källa: Rolling Optics Holding, EPB 
      

 
 

Kassaflödesanalys       

 2019  2020  2021  2022e 2023e 2024e 

EBIT -22 -15 -15 -15 -12 -5 

Övriga kassaflödesposter 2 2 1 0 0 1 

Förändringar i rörelsekapital 7 -3 1 5 0 -2 

Kassaflöde från den operationella verksamheten -13 -16 -13 -10 -12 -6 

Investeringar 0 0 -17 -15 -4 -4 

Övriga poster 0 0 2 0 0 0 

Fritt kassaflöde -14 -16 -29 -25 -17 -11 

Utdelningar 0 -24 0 0 0 0 

Nyemission / återköp 19 29 0 20 0 0 

Förändringar av lån -5 5 4 -7 -3 -2 

Kassaflöde -1 -7 -24 -12 -20 -13 

Nettoskuld -17 -63 -35 -17 -2 7 

Källa: Rolling Optics Holding, EPB 
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Balansräkning       

 2019  2020  2021  2022e 2023e 2024e 

TILLGÅNGAR             

Övriga immateriella tillgångar 6 6 5 5 6 6 

Materiella anläggningstillgångar 2 1 17 31 32 33 

Finansiella anläggningstillgångar 0 60 63 17 17 17 

Summa anläggningstillgångar 9 66 85 54 55 56 

Varulager 2 2 2 2 2 3 

Kundfordringar 3 6 6 2 2 3 

Övriga omsättningstillgångar 0 0 0 43 0 0 

Likvida medel och kortfristiga placeringar 19 70 46 41 21 8 

Summa omsättningstillgångar 24 78 54 89 25 14 

SUMMA TILLGÅNGAR 32 145 139 142 80 70 

EGET KAPITAL OCH SKULDER             

Eget kapital 22 108 96 98 41 34 

Summa eget kapital 22 108 96 98 41 34 

Långfristiga räntebärande skulder 2 5 6 10 7 5 

Övriga långfristiga skulder 0 20 21 20 20 20 

Summa långfristiga skulder 2 24 28 30 27 26 

Kortfristiga räntebärande skulder 0 2 5 14 12 10 

Övriga kortfristiga skulder 9 11 11 0 0 0 

Summa kortfristiga skulder 9 13 16 14 12 10 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 145 139 142 80 70 

Källa: Rolling Optics Holding, EPB 
      

 
 

Tillväxt och marginaler       

 2019  2020  2021  2022e 2023e 2024e 

Intäktstillväxt - 94% 5% N.m. 35% 36% 

EBITDA-tillväxt, justerad - 37% N.m. N.m. 40% 81% 

EBIT-tillväxt, justerad - 33% N.m. N.m. 22% 54% 

EPS-tillväxt, justerad - N.m. N.m. N.m. N.m. N.m. 

Bruttomarginal 76,8% 81,9% 74,1% 80,1% 79,8% 78,6% 

EBITDA-marginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

EBITDA-marginal, justerad Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

EBIT-marginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

EBIT-marginal, justerad Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Vinst-marginal, justerad Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Källa: Rolling Optics Holding, EPB 
      

 
 

Avkastning       

 2019  2020  2021  2022e 2023e 2024e 

ROE, justerad Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

ROCE, justerad Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

ROIC, justerad Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Källa: Rolling Optics Holding, EPB 
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Kapitaleffektivitet       

 2019  2020  2021  2022e 2023e 2024e 

Varulager / totala intäkter 12% 8% 9% 9% 7% 7% 

Kundfordringar / totala intäkter 24% 23% 19% 13% 10% 10% 

Totala kortfristiga skulder / totala kostnader 31% 39% 47% 49% 42% 35% 

Rörelsekapital / totala intäkter -29% -9% -12% >100% 17% 17% 

Kapitalomsättningshastighet 0,6x 0,2x 0,3x 0,2x 0,4x 0,7x 

Källa: Rolling Optics Holding, EPB 
      

 
 

Finansiell ställning       

 2019  2020  2021  2022e 2023e 2024e 

Nettoskuld -17 -63 -35 -17 -2 7 

Soliditet 67% 74% 69% 69% 51% 49% 

Nettoskuldsättningsgrad  -0,8x -0,6x -0,4x -0,2x 0,0x 0,2x 

Nettoskuld / EBITDA 0,9x 5,2x 2,6x 1,3x 0,2x -4,7x 

Källa: Rolling Optics Holding, EPB 
      

 
 

Aktiedata       

 2019  2020  2021  2022e 2023e 2024e 

EPS - -0,21 -0,09 -0,09 -0,07 -0,04 

EPS, justerad - -0,21 -0,09 -0,09 -0,07 -0,04 

FCF per aktie - -0,11 -0,19 -0,13 -0,09 -0,06 

Eget kapital per aktie - 0,72 0,64 0,52 0,22 0,18 

Antal aktier vid årets slut, m 0,00 150 150 190 190 190 

Antal aktier efter utspädning, snitt 0,00 150 150 190 190 190 

Källa: Rolling Optics Holding, EPB 
      

 
 

Värdering       

 2019  2020  2021  2022e 2023e 2024e 

P/E, justerad Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

P/EK Neg. 5,6x 1,3x 0,6x 1,5x 1,8x 

P/FCF Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

FCF-yield Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

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

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

EV/Sales Neg. 19,8x 3,1x 2,2x 2,2x 1,9x 

EV/EBITDA, justerad Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

EV/EBIT, justerad Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

EV Neg. 536 88 44 59 68 

Aktiekurs 5,7 4,0 0,8 0,3 0,3 0,3 

Källa: Rolling Optics Holding, EPB 
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet har 

grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade 

prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan 

”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa 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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