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ANALYST GROUPS PORTFÖLJ

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB
Zenicor är marknadsledande inom arytmidiagnostik och
strokeprevention med en närvaro på över 350 kliniker i 10 länder.
Bolagets fokus för 2018 kommer att vara tillväxt och internationell
expansion. Med kapitaltillskott från Handelsbanken och Humle
Kapitalförvaltning har Bolaget resurser att kunna växa internationellt. I
ett Base scenario värderas Zenicor till P/S 5,3 på 2018E. Givet en
target-multipel om P/S 6,5 resulterar det i en uppsida om 23 %.

WISE GROUP AB
Wise Group är ett konsultbolag som erbjuder konsulttjänster inom HR,
Ledarskapsutveckling samt Rekrytering och har nyligen positionerat sig
mot Digital HR. Detta segment väntas bidra till ökad tillväxt samt
förbättrad marginal. Bolaget estimeras dela ut 3,3 SEK 2018E,
motsvarande en direktavkastning om 6,1 %. En DCF-värdering
indikerar ett potentiellt pris om 72 SEK i Base scenario.

2Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
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SÅ FUNGERAR AG-PORTFÖLJEN

På söndagar publiceras ett par oberoende analyser på Bolag AG anser vara extra spännande. Vi kommer själva, i och med
vår egen portfölj, att ta ställning huruvida vi ser Bolaget som ett köp eller ett sälj. Vår portfölj har ett ingångsvärde på 100
000 kronor och kommer att handlas kontinuerligt med full transparens. Affärerna redovisas i realtid via vår Twitter:
https://twitter.com/Analyst_Group/
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AKTIE BETYG (1 – 5) ANALYSDATUM
GAV
(SEK)

FÖRÄNDRING
(%)

UTVECKLING OMXS 30 AG PORTFÖLJEN

1 VECKA - 1,02 % 2,58 %

YTD - 0,40 % 5,86 %

SEDAN START - 3,93 % 7,22 %

Drillcon 3 2017-11-12 8,20 kr - 17,1 %

DDM Holding 3 2017-10-01 54,28 kr - 6,0 %

Alcadon 3 2017-11-26 38,92 kr 15,6 %

TalkPool 3 2018-01-16 42,31 kr - 7,6 % Allokering

Nordic Leisure 2 2017-11-05 25,75 kr 18,8 %

Stillfront Group 3 2018-01-19 180,11 kr 0,9 %

Sdiptech 3 2017-12-17 45,11 kr - 5,3 %

Aspire Global 2 2018-01-28 38,09 kr - 10,6 %

Sleepo 3 2018-01-28 7,24 kr - 10,2 %

Nordic 
Waterproofing 3 2018-02-16 73,50 kr 2,3 %
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Zenicor Medical Systems AB (”Zenicor" eller "Bolaget") är
verksamma inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor
tillhandahåller instrumentet Zenicor-EKG som är en handhållen
EKG-apparat, vilken kan diagnostisera hjärtstörningar som
förmaksflimmer och preventivt identifiera stroke. EKG-apparaten är
kopplad till en central webbaserad EKG-databas, vilken lagrar,
analyserar och ger diagnosstöd. Vidare är Zenicors systemlösning
CE-märkt. Zenicor-EKG finns på över 350 kliniker i Norden,
Tyskland, Österrike, Schweiz och Storbritannien.

Marknadsledande position och tydliga konkurrensfördelar.
Zenicor är marknadsledande inom artymidiagnostik och stroke-
prevention. Den primära konkurrerande metoden till Zenicor-EKG
är Holter-EKG, vilken använder elektroder på kroppen. Zenicors
lösning har i flera studier visat sig vara enklare, effektivare och mer
kostnadseffektiv jämfört med dagens metoder. Zenicor-EKG är
vetenskapligt validerad i över 30 publicerade avhandlingar och
studier. Dessa visar bl.a. på att Zenicor-EKG kan identifiera fler än
fyra gånger mer arytmier och förmaksflimmer, och är mer effektiv
än konkurrerande alternativ. Då vården är konservativ och kräver
mycket klara bevis på nya medicintekniska produkter är det en
fördel att det finns tydliga evidens för Zenicor-EKG.

Stor marknadspotential i primärscreening. Bolagets produkt kan
användas inom hjärtarytmi, primärpreventiv screening och
sekundärpreventiv. Hjärtarytmi följt av sekundärpreventiv
screening utgör idag det största segmentet av Bolagets intäkter.
Primärpreventiv screening innebär screening för personer med ökad
risk för stroke. Det diskuteras i vården att förebygga stroke genom
primärscreening. Europeiska Kardiologsällskapet har framlagt
riktlinjer om att sytematiskt screena alla individer över 75 år.
Således finns en enorm marknadspotential i fall sjukvården skulle
införa systematisk screening.

Flertalet screeningprojekt initierades 2017. Bolaget har under
2017 påbörjat screeningprojekt, pilotprojekt och samarbetsavtal,
med kliniker, universitetssjukhus och läkemedelsbolag. Särskilt
intressant är projektet med BNK och Pfizer där Zenicor-EKG ska

utvärderas på 1 500 patienter fördelat på 40 kardiologiska mot-
tagningar i Tyskland. Vidare medför samarbetsavtalet med
Technomed, som är en ledande aktör inom EKG-tolkning, att de
blir en försäljningskanal av Zenicor-EKG i Storbritannien.

Handelsbanken och Humle kapitalförvaltning investerar 19
MSEK. 2018-02-21 genomförde Zenicor en riktad emission om 19
MSEK till Humle Småbolagsfond och Handelsbanken Microcap
fond. Fonderna tecknade 500 000 aktier vardera vilket motsvarar en
ägarandel om 8,9 % vardera. Emissionslikviden ska användas till
tillväxt och expansion i Europa genom försäljnings- och
marknadsaktiviteteter. Vidare uppgår insynsägandet till 34,9 %
varav VD, Mats Palerius, äger 14,3 % och samtliga
styrelseledamöter äger aktier. Sammanfattningsvis ingjuter ägar-
bilden förtroende och det finns incitament för nyckelpersoner.

I ett Base scenario värderas Zenicor till P/Sales 5,3 på 2018E. På
2018E prognostiseras nettoomsättningen i ett Base scenario till 25
MSEK, motsvarande en tillväxt om 37 %. Omsättningen för 2018
bygger på att Bolaget lyckas få in fler screeningprojekt och att
befintliga pilotprojekt renderar i ordervärden. För att värdera
Zenicor används en P/Sales-multipel för utvalda medtech-bolag.
Medtech-bolag på First North och AktieTorget värderas till en
P/Sales-median om 6,5. Givet en target-mulipel om P/Sales 6,5
resulterar det i en indikativ uppsida om 23 %.

I ett Bear scenario lyckas Bolaget inte med deras tillväxtstrategi,
vilket gör att de inte får in några nya screeningprojekt. På 2018E
prognostiseras nettoomsättningen i ett Bear scenario till 15 MSEK,
motsvarande en negativ tillväxt om -18 %. Med en negativ tillväxt
motiveras än rabatt mot peers, vilket ger en target-multipel om 5,5
motsvarande en indikativ nedsida om -37 %.

I ett Bull scenario når Zenicor en omsättning på 35 MSEK på 2018
års prognos, motsvarande en tillväxt om 92 %. Detta resulterar i en
värdering om P/Sales om 3,8 på 2018E. Den höga tillväxten
motiverar en premie mot peers, vilket ger en target-multipel om 7,5,
motsvarande en indikativ uppsida om 99 %.

ÖVERSIKT
Zenicor är marknadsledande inom arytmi-
diagnostik och strokeprevention med en
närvaro på över 350 kliniker i 10 länder.
Bolagets fokus för 2018 kommer att vara
tillväxt och internationell expansion. Med
kapitaltillskott från Handelsbanken och
Humle Kapitalförvaltning har Bolaget
resurser att kunna växa internationellt. I ett
Base scenario värderas Zenicor till P/S 5,3
på 2018E. Givet en target-multipel om P/S
6,5 resulterar det i en uppsida om 23 %.
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Datum Projekt Aktör Land
2017-11-13 Avslutat pilotprojekt Oulo Heart Center Finland
2017-10-24 Screeningprojekt Tre kliniker UK

2017-09-20 Screeningprojekt Universitetssjukhus Schweiz
2017-07-05 Screeningprojekt Pfizer och BNK Tyskland
2017-05-11 Samarbetsavtal Technomed UK

2017-02-08 Screeningprojekt KSS UK

Omsättning
SEK 15 20 25 30 35

P/
Sa

le
s

5,5 15 20 24 29 34
6 16 21 27 32 37

6,5 17 23 29 35 40
7 19 25 31 37 43

7,5 20 27 33 40 47



Wise Group AB (”Wise Group” eller ”Bolaget”) äger, startar och
utvecklar specialistbolag inom konsultbranschen. Bolaget
specialiserar sig inom tre områden: Rekrytering &
Konsultuthyrning, HR konsulting & Ledarutveckling samt Digitala
HR-tjänster. Wise Group verkar i Sverige, Danmark och Finland
där Sverige utgör 98 % av Bolagets intäkter.

Marknaden inom Digitala HR-tjänster förväntas växa starkt. I
en undersökning genomförd av Deloitte identifieras en tydlig trend
mot att HR-marknaden genomgår en förändring från analogt till
digitalt. 56 % av företagen i undersökningen genomgår en
omstrukturering av deras HR-avdelning för att anpassa den efter
digitala och mobila verktyg. 72 % av de förfrågade företagen anser
även att Digital HR är viktigt för deras utveckling. Klyftorna mellan
individer och företag, relativt den teknik som finns idag, har även
ökat, vilket gör att det är än viktigare för konsulter inom Digital HR
att minska dessa skillnader.1 Som följd av den underliggande
efterfrågan av Digital HR väntas Wise Group kunna växa inom
detta segment framgent, där Wise Group växte med 33 % inom
Digitala HR-tjänster 2017.

Med specialisering och kärnkompetens mot HR och rekrytering har
Wise Group en stark konkurrensfördel, relativt konsultbolag som
erbjuder en bredare portfölj av tjänster. Positioneringen inom
Digitala HR-tjänster ger Bolaget ytterligare en konkurrensfördel
samt möjlighet att kapitalisera på framtida marknadstillväxt. Dessa
tjänster väntas därav bidra till Bolagets genomsnittliga tillväxt om
8,7 % fram till 2020E. Segmentet estimeras även stärka Bolagets
lönsamhet samtidigt som konsultverksamheter generellt har
begränsade möjligheter till marginalförbättringar.

Återkommande intäkter från abonnemang och licensavgifter.
En majoritet av Bolagets intäkter genereras av fast arvode och
timbasis. Wise Groups intäkter härrör även från licensavgifter,
abonnemangstjänster och antal deltagare på till exempel
utbildningar och seminarier. Detta medför att Bolaget inte är lika
känsligt mot att konstant behöva debitera konsulttimmar samtidigt
som det bidrar till återkommande intäkter.

Direktavkastning om 6,1 % på 2018E. Wise Groups utdelnings-
policy innebär att deras målsättning är att dela ut 2/3 av vinsten.
2018E estimeras vinsten uppgå till 36,9 MSEK och givet att de
delar ut 2/3 av vinsten, innebär det en utdelning om 3,3 kr/aktie.
Detta innebär en utdelningstillväxt om 10 % från dagens nivå om
3,0 SEK/aktie, vilket motsvarar en direktavkastning om 6,1 % på
dagens pris. Fritt kassaflöde 2018 estimeras uppgå till 49 MSEK,
vilket ger Wise Group utrymme att höja utdelningen. Bolaget
väntas förbättra deras marginaler ytterligare i framtiden, vilket
skulle kunna leda till högre utdelning framgent.

ÖVERSIKT
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Wise Group är ett konsultbolag som
erbjuder konsulttjänster inom HR,
Ledarskapsutveckling samt Rekrytering
och har nyligen positionerat sig mot
Digital HR. Detta segment väntas bidra
till ökad tillväxt samt förbättrad marginal.
Bolaget estimeras dela ut 3,3 SEK 2018E,
motsvarande en direktavkastning om 6,1
%. En DCF-värdering indikerar ett
potentiellt pris om 72 SEK i Base scenario.

Terminal Growth

W
A

C
C

72 kr 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 %
9,3 % 96 kr 99 kr 103 kr 107 kr 112 kr

10,3 % 85 kr 88 kr 90 kr 93 kr 97 kr
11,3 % 76 kr 78 kr 80 kr 83 kr 85 kr
12,3 % 69 kr 70 kr 72 kr 74 kr 76 kr
13,3 % 63 kr 64 kr 65 kr 67 kr 68 kr
14,3 % 58 kr 59 kr 60 kr 61 kr 62 kr
15,3 % 53 kr 54 kr 55 kr 56 kr 57 kr

1. 2017 Deloitte Global Human Capital Trends
2. PWC  Riskpremiestudie

Potentiell löneglidning kan potentiellt pressa bolagets
marginaler. Idag utgör personalkostnader 70 % av Bolagets
kostnader. Detta innebär att Bolaget är känsligt mot lönehöjningar,
vilket i sin tur påverkar rörelsemarginalen. Detta i kombination med
prispress från deras kunder medför marginalpress från två sidor,
vilket kan påverka Bolagets lönsamhet negativt.

En DCF-värdering indikerar en uppsida om 34 % i Base
scenario. Omsättningen förväntas växa med 9 % 2018E.
Drivkraften bakom detta förväntas vara stark tillväxt inom digitala
HR-tjänster där det, enligt Deloittes undersökning, finns en stor
efterfrågan. 1 Rörelsemarginalen estimeras stärkas på 2018E jämfört
med 2017, till följd av engångskostnader i form av avvecklings-
kostnaderna från det danska segmentet 2017. Samtidigt har Digitala
HR-tjänster bättre lönsamhet än övriga segment. Resterande två
segment förväntas växa parallellt med att antalet anställda ökar.
Dessa områden väntas inte förbättra lönsamheten. Wise Group
estimeras växa med 5 % CAGR under prognosperioden fram till
2024E. Terminal value beräknas med en evighetstillväxt om 1,5 %
och en EBIT-marginal om 6,7 % på 2024E. I värderingen har en
WACC om 12,3 % använts med en kostnad för eget kapital om 12,7
%. 2 Detta indikerar ett potentiellt pris per aktie om 72 SEK.

Bull scenario indikerar potentiell uppsida om 54 %. I ett Bull
scenario förväntas samtliga segment växa starkare än i Base
scenario. Detta till följd av en effektiv allokering av de resurser som
tidigare användes inom Danmark samt att efterfrågan för Digitala
HR-tjänster är fortsatt högt. Detta resulterar i en indikerad uppsida
om 54 % vilket ger ett potentiellt pris per aktie om 83 SEK.

Bear scenario indikerar potentiell nedsida om 24 %. I ett Bear
scenario estimeras tillväxten avta exponentiellt mot en
evighetstillväxt om 0,5 %. Orsaken till detta väntas vara att Wise
Group har svårt att kapitalisera på marknaden inom Digital HR
samt att efterfrågan på Bolagets traditionella konsulttjänster
minskar. Marginalerna väntas pressas till följd av löneglidning i
kombination med att Digitala HR-segmentet ej växer som väntat.
Detta resulterar i en potentiell nedsida om 24 % med ett motiverat
pris om 41 SEK.



ZENICOR MEDICAL SYSTEMS B
Zenicor är marknadsledande inom arytmidiagnostik och
strokeprevention med en närvaro på över 350 kliniker i 10 länder.
Bolagets fokus för 2018 kommer att vara tillväxt och internationell
expansion. Med kapitaltillskott från Handelsbanken och Humle
Kapitalförvaltning har Bolaget resurser att kunna växa
internationellt. I ett Base scenario värderas Zenicor till P/S 5,3 på
2018E. Givet en target-multipel om P/S 6,5 resulterar det i en
uppsida om 23 %.

WISE GROUP AB
Wise Group är ett konsultbolag som erbjuder konsulttjänster inom
HR, Ledarskapsutveckling samt Rekrytering och har nyligen
positionerat sig mot Digital HR. Detta segment väntas bidra till
ökad tillväxt samt förbättrad marginal. Bolaget estimeras dela ut
3,3 SEK 2018E, motsvarande en direktavkastning om 6,1 %. En
DCF-värdering indikerar ett potentiellt pris om 72 SEK i Base
scenario.

NORDIC WATERPROOFING HOLDING

Nordic Waterproofing estimeras 2018E växa organiskt om 4 % till
följd av en stark marknadsposition samt prisjusteringar för
oljepriset. Bolaget estimeras kunna växa EBIT 8 % genom
förvärv, då nettoskuld/EBITDA endast uppgår till 0,8x.
Sammantaget estimeras EBIT-tillväxten till 18 % 2018E. Givet
targetmultipeln EV/EBIT 11x samt direktavkastning om 5 %
motiveras på 12 månaders sikt en uppsida om 31 %.

ANALYST GROUPS PORTFÖLJ

FÖRVALTNINGSKOMMENTAR
VECKAN SOM GÅTT

I veckan som gått minskades innehavet i Nordic Leisure på 30,50
kr (ingångsvärde 25,75 kr). Vi är fortsatt positiva till Nordic
Leisure men anser att aktien snabbt gått upp till över 30 kr och
ökar gärna innehavet den om den skulle komma ner lite. 2018 har
inletts med högre volatilitet än 2017. Många av de mindre bolagen
dras med i denna volatilitet. Framöver tror vi att köptillfällen kan
uppstå till följd av ökad volatilitet och står då redo för att använda
portföljens kassa om 24 794 SEK (22 %).

2018-03-16 meddelade Stillfront att de lanserar Conflict of
Nations på Steam. Conflict of Nations, som utvecklats av Stillfront
Groups studio Dorado Games, är ett avancerat realtidsstrategispel.
Spelet lanserades under 2017 som ett webbrowser-spel och kan nu
spelas även på världens största spelplattform på PC - Steam. Med
en full Steam-integration är nu Conflict of Nations tillgängligt för
en ny stor publik med intresse för strategispel.

2018-03-15 meddelade Aspire Global att de överväger en
emission av en senior säkerställd obligation om 25-30 MEUR på
den nordiska kapitalmarknaden. Aspire har i tidigare
kvartalsrapporter uttryckt ambitionen att aktivt söka intressanta
förvärvsmöjligheter och se över bolagets finansieringsalternativ
som olika källor till skuldfinansiering.
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Ansvarsbegränsning
Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i 
informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på 
källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i 
informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas 
varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat 
på information fra ̊n AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, 
dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas 
att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. 
AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av 
material härrörande AG. 

Intressekonflikter och opartiskhet 
För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så har alla 
analytiker undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. 

Dessa har utformats för att säkerställa att KOMMISSIONENS DELEGERADE FO ̈RORDNING (EU) 2016/958 av den 9 mars 
2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska standarder för 
tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av investeringsrekommendationer eller annan information som 
rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda intressen och intressekonflikter 
efterlevs. 

Bull and Bear- Rekommendationer 
Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. 
Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt 
diskussion med andra kvalificerade analytiker. 

Definition Bull
Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv 
framtidsutveckling för Bolaget. 

Definition Bear
Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en 
negativ framtidsutveckling för Bolaget. 

Övrigt 
Analyst Group har inte mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. 

Innehavsredovisning

Analyst Group äger aktier i: Drillcon, Alcadon Group, DDM Holding, Sdiptech, TalkPool, Stillfront Group, Noridc Leisure, 
Sleepo, Aspire Global och Nordic Waterpoofing. 

Staffan Bülow äger aktier i: Drillcon, Alcadon Group, DDM Holding, TalkPool, och Stillfront Group.

Patrik Nilsson äger aktier i: Aspire Global och Alcadon Group.

För fullständiga regler för våra analytiker se: https://analystgroup.se/interna-regler-ansvarsbegransning/

Analysen har ingen planerad uppdatering. 

Upphovsrätt 
Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom (© AG Equity Research AB 2014-
2018). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad 
form. 
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