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Senzime är ett medicinteknikbolag som utvecklar och säljer produkter för peri- och
postoperativ övervakning. Systemen kan, genom att minska förekomsten av postoperativa
komplikationer, bidra till både mindre lidande och lägre vårdkostnader.
Bolaget är i startgroparna med att lansera sin huvudprodukt TetraGraph - ett nästa
generations train-of-four (TOF)-system som används för att övervaka graden av
neuromuskulär funktion vid administrering av muskelrelaxerande läkemedel.
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För att ta hänsyn till kapitalbehovet utgår vår värdering från att 14,2 miljoner aktier emitteras
till en rabatt på 10%, motsvarande en utspädningseffekt på cirka 22%. Kapitalanskaffningen
antas tillföra bolaget 50 MSEK efter transaktionskostnader.
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Värdering indikerar uppsida
Vår modell indikerar ett värde om 20 kronor per aktie, motsvarande en uppsida på över 150%.
De lågt ställda förväntningarna styrks även av vår multipelbaserade värderingsmetod.
Baserat på våra försäljningsestimat för 2022 och en EV/Sales-multipel på 8-12x indikerar
metoden ett värde på 11-18 kronor per aktie.
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Ledning

Vi antar att bruttomarginalen initialt kommer uppgå till på 40-45% för TetraGraph-system
och 65-70% för förbrukningsvaror (TetraSens samt TetraCord). Med en betydande hävstång
i affärsmodellen förväntar vi oss att se en kraftigt stigande lönsamhet - 2025 förväntar vi oss
en EBIT på 147,4 MSEK och en VPA på 2,34 SEK.
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Med en ny VD, CFO och VP sales samt en stark distributör på den nordiska marknaden
(Vingmed) har Senzime tagit ytterligare steg för att bli en mer kommersiellt fokuserad
organisation. Vår bedömning är att bolaget närmar sig stark tillväxtfas – vi förväntar oss
nettoomsättningen kommer växa från 5,5 MSEK under 2019 till 105,3 MSEK 2022.
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Investment case
Senzimes aktie har gått svagt på börsen under de senaste 12 månaderna och är ned cirka 8%
(OMXSPI har gått upp cirka 9% under samma period). Den dystra utvecklingen reflekterar
främst den blygsamma försäljningen sedan lanseringen av TetraGraph samt den allt svagare
finansiella situation. Vi ser även att den utdragna processen med FDA samt förändringar i
ledningsgruppen sannolikt har bidragit till den avvaktande inställningen från marknaden.
Vår bedömning är dock att bolaget står inför ett försäljningslyft, vilket förväntas få ett stort
genomslag på aktien. De lågt ställda förväntningarna styrks även av vår modell, vilken indikerar
en stor uppsida i aktien.
Fyller ett hål i marknaden
Merck & Co:s TOF-Watch är idag det mest använda systemet för att övervaka neuromuskulär
funktion då en patient administreras muskelrelaxerande läkemedel. TOF-Watch hade under
2016, då systemet togs ur produktion, en installerad bas på drygt 50 000 enheter (Sandberg
och Brull, 2018).
Vi uppskattar att livslängden uppgår till 3–5 år (beroende på användande) och estimerar att
marknadspotentialen inkluderar ytterligare drygt 130 000 system i de länder vi ser som
Senzimes primära målmarknader (USA, Kanada, Väst- och Centraleuropa samt Japan och
Korea). Efter att ha inkluderat marknadspotentialen för TetraSens (estimerad till 74,9 miljoner
kirurgiska ingrepp) ser vi en total adresserbar marknad på drygt 14 MDSEK.
Vår bedömning är dessutom att förutsättningarna för att ta tillvara på den orealiserade
marknadspotentialen är bättre än någonsin. I juli 2018 publicerades ett konsensus-uttalande
från en panel av några av de mest tongivande amerikanska opinionsbildarna inom
anestesiologi. Uttalandet fastslog att neuromuskulär övervakning bör bli klinisk och att objektiv
övervakning är att föredra. Vi bedömer därför att kliniska riktlinjer inte är långt borta i USA och
förväntar oss att se en liknande utveckling på fler av Senzimes målmarknader.
Nästa generations TOF-system och bäst i klassen
Det finns en handfull av produkter på marknad som avser att ersätta TOF-Watch. Vi förväntar
oss att se en stigande konkurrens, men anser att Senzime, med en överlägsen teknologi och
robust kliniskt underlag, står väl rustade för att nå en marknadsledande position.
Supportanalys
Konventionella TOF-system använder acceleromyography (AMG), en teknologi som mäter
graden av muskelrelaxation genom att registrera hur tummen rör sig vid neurostimulering.
TetraGraph använder istället electromyography (EMG), en teknologi som mäter
aktionspotentialer (nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering) och möjliggör en
mer precis mätning av graden av muskelrelaxation.
Teknologins fördelar har bekräftats av ett flertal kliniska studier, vilka har påvisat att AMGbaserade system är mindre precisa än EMG-baserade system och att de tenderar att
överskatta graden av återhämtning från neuromuskulär blockad. Risken för postoperativa
komplikationer är därför lägre vid användning av TetraGraph-systemet, vilket kan säkerställa
att patienten ges rätt dos av muskelrelaxerande och reverserande läkemedel samt att
reversering inleds vid rätt tidpunkt.
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AMG överskattar återhämtning från neuromuskulär blockad*

Neuromuskulär blockad mäts i form av en TOF-ratio (TOFR), vilken indikerar ifall
återhämtningen från muskelrelaxerande läkemedel har nått ett stadie där
patienten kan väckas (TOFR>0.9).
Källa: Naguib et al., 2017

Konkurrerande nästa generationens övervakningssystem (endast ett är EMG-baserat) har en
knapphändig eller obefintlig publicerad klinisk dokumentation. TetraGraph har utvärderats i
flera kliniska studier, där systemet bland annat har jämförts med de AMG-baserade systemen
TOF-Watch och Philips IntelliVue NMT Module. Resultaten har påvisat en imponerande
prestanda och har publicerats i ett flertal abstrakt och posters på anestesikonferenser. Med
detta i beaktning, samt jämförelsestudier mellan andra EMG- och AMG-baserade system,
anser vi att TetraGraphs fördelar stöds av stark klinisk dokumentation.

TetraGraph (EMG) vs. IntelliVue NMT Module (AMG)*

*Figuren visar uppmätt TOFR för en av patienterna i studien. Resultaten visar en betydligt
större spridning samt tydlig underskattning av TOFR i den sena återhämtningsfasen då
IntelliVue NMT Module används.
Källa: Nemes et al., 2018
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För att kunna nå maximal precision kräver AMG-baserade system att armen fixeras utåt från
kroppen, vilket gör att patienten tar upp större plats i operationssalen. Vid användning av
TetraGraph kan armen ligga utmed kroppen utan att påverka precisionen. Vi ser detta som en
stor fördel, då det blir allt mer ont plats i operationssalarna i takt med att ny medicinsk
utrustning, exempelvis större system för robotkirurgi, introduceras.
AMG-system har dessutom generellt sätt en längre uppstartstid i jämförelse med EMGbaserade system. Äldre AMG-baserade system kräver även förladdning/kalibrering, vilket
förlänger uppstartsprocessen ytterligare. Övervakning med TetraGraph tar mindre än 30
sekunder att initiera och kräver ingen kalibrering. Systemet använder dessutom, till skillnad från
AMG-baserade system, engångssensorer, vilket eliminerar behovet av rengöring och ökar
användarvänligheten ytterligare.

Transformativ fas med starkt nyhetsflöde
Senzime är på väg in i en stark tillväxtfas och står inför marknadsgodkännande för TetraGraph
på nyckelmarknaderna USA och Japan. Vi ser därför att bolaget står inför en transformativ
period, vilken kommer synliggöra potentialen i bolaget och ge drivkraft för aktien.
Vi förväntar oss att bidraget från Senzimes europeiska distributörer kommer växa under Q3’19
samt att de flesta kommer vara nära full effekt under Q4’19. Under 2020 förväntar vi oss även
att se ett stigande bidrag från bolagets koreanska distributör och att försäljning på den
amerikanska marknaden kommer igång på allvar (H2’20). Vår prognos utgår därför från en
snabbt stigande försäljning - vi förväntar oss att nettoomsättningen kommer öka från 5,5
MSEK under 2019 till 105,3 MSEK 2022.
Med en förväntad bruttomarginal på 65-70% för TetraSens (i början av vår prognosperiod) och
kommersialisering via försäljningspartner kommer affärsmodellens stora hävstång framhävas
tidigt. Vi förväntar oss att se en stark marginalexpansion under de närmaste åren och utgår
från att EBIT kommer öka från 5,8 MSEK under 2022 till 147,4 MSEK 2025.
Värdering indikerar uppsida
Vår syn är att Senzime är lågt värderat sett till potentialen. Vår modell indikerar ett motiverat
värde (base case) på 20 kronor per aktie, vilket motsvarar en uppsida på över 150% från den
nuvarande aktiekursen. De lågt ställda förväntningarna styrks även av vår multipelbaserade
värderingsmetod. Baserat på våra försäljningsestimat för 2022 och en EV/Sales-multipel på 812x, indikerar metoden ett värde på 11-18 kronor per aktie.
Det bör även noteras att endast har inkluderat bolagetshuvudprodukt i vår värdering. De övriga
produkterna (CliniSenz Analyser och OnZurf Probe) fås därför med som en option i vår
värdering och skulle kunna bidra till ytterligare uppsida i aktien.

Potentiella katalysatorer
H ände ls e

T ids r am

P åve r kan

Marknadsgodkännande för TetraGraph, USA

Närtid (0-6 månader)

Stor

Marknadsgodkännande för TetraGraph, Japan

Närtid (0-6 månader)

Stor

Lansering av TetraGraph, USA

Närtid (0-6 månader)

Mindre

Lansering av TetraGraph, Japan

Närtid (0-6 månader)

Mindre

Källa: Redeye Research
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Counter thesis - nyckelrisker
Detta avsnitt belyser bolags- eller marknadsspecifika risker som skulle kunna sätta vårt
investment case ur spel.
Bolaget är ännu inte lönsamt
Vår bedömning är att den nuvarande finansieringen inte är tillräcklig för att nå uthållig
lönsamhet. Bolaget hade 20,8 MSEK i kassan vi slutet av Q1’19 och en genomsnittlig burn rate
på drygt 8 MSEK under de senaste fyra kvartalen (exklusive kassaflöde från
finansieringsverksamheten). Vi förväntar oss därför att se en kapitalanskaffning i närtid.
Låg insyn i försäljnings- och utvecklingsstrategier
Bolaget har ännu inte kommunicerat hur man avser att kommersialisera TetraGraph på den
amerikanska marknaden. Vi utgår från att Senzime kommer sälja TetraGraph genom en
försäljningspartner. Om bolaget väljer att lansera produkten på egen hand kan det komma att
krävas betydande investeringar i marknads- och försäljningsorganisation.
Insynen i utvecklingsplanerna för CliniSenz Analyser och OnZurf Probe är desssutom låg. En
bredare kommersialisering behöver sannolikt föregås av ytterligare kliniska studier och
investeringar i marknads- och försäljningsorganisation. En aggressiv utvecklingsplan skulle
medföra ett större kapitalbehov än vi räknar med.
Prognoser utgår från gynnsamt utfall i regulatoriska processer
TetraGraph är för närvarande under utvärdering av United States Food and Drug Administration
(FDA) och Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (JPMDA). Försening av
regulatoriska godkännanden skulle ha en negativ påverkan på våra försäljningsprognoser.
Ytterligare studier kan krävas
Vi anser att TetraGraphs EMG-baserade teknologi är väsentligt bättre än den AMG-baserade
teknologin som används i konventionella system. Vi ser dock att AMG är väl etablerad på
många kliniker och att det kommer ta tid att utbilda potentiella kunder kring EMG:s fördelar.
Det finns även en risk för att ytterligare kliniska studier kan krävas för att kunna övertyga kliniker
och realisera TetraGraphs fulla potential.
Det bör även nämnas att större inköp och förändringar av klinisk praxis på sjukhus ofta behöver
godkännas av kommittéer som utvärderar det tillförda värdet. Beslut att köpa in ny
medicinteknisk utrustning kräver därför ofta att den samhällsekonomiska nyttan tydligt kan
påvisas. Det finns därför en risk för att ytterligare studier behöver genomföras för att stärka
det samhällsekonomiska underlaget.
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Bolagsbeskrivning
Senzime är ett medicinteknikbolag som utvecklar och säljer system för objektiv övervakning
vid kirurgiska ingrepp. Bolaget har ingen egen produktion, utan har istället anlitat
kontraktstillverkare. Bolaget är baserat i Uppsala och har idag 11 anställda. Senzime är sedan
2017 noterat på Nasdaq First North. För en översikt över bolagets ledningsgrupp, styrelse och
ägarbild, se appendix 1-2.

Produktportfölj
Senzimes huvudprodukt är TetraGraph – ett nästa generations train-of-four (TOF)-system som
används för att övervaka graden av neuromuskulär funktion vid administrering av
muskelrelaxerande läkemedel (neuromuscular blocking drugs; NMBDs). NMBDs administreras
för att underlätta för kirurgi och möjliggöra intubering.
Teknologin bakom TetraGraph utvecklades av Acacia Designs, vilka förvärvades av Senzime
under 2016 för en köpeskilling om 94 MSEK. TetraGraph är marknadsgodkänd i EU/EES sedan
december 2017 och i Korea sedan juli 2019.
Utöver TetraGraph har Senzime även utvecklat CliniSenz Analyser och OnZurf, vilka möjliggör
postoperativ och kontinuerlig övervakning genom att mäta biologiska ämnen som glukos och
laktat i blod och vävnadsvätska. Vi bedömer dock att TetraGraph kommer vara i fokus den
närmaste tiden och har därför väljer att exkludera CliniSenz Analyser och OnZurf Probe från
vår värdering fram tills att vi ser en tydligare väg framåt för produkterna.

Senzimes produktportfölj
TetraGraph

CliniSenz Analyser

OnZurf Probe

Källa: Senzime

TetraGraph erbjuder en enkel och effektiv lösning
TetraGraph möjliggör objektiv och kvantitativ övervakning av neuromuskulär funktion i realtid.
Systemet består av en monitor, en kabel (TetraCord) och en engångselektrod (TetraSens).
Produktutvecklingen har haft ett stort fokus på användarvänlighet, vilket inte minst syns i den
snabba uppstartstiden.
Systemet övervakar graden av muskelrelaxation genom att stimulera nervsystemet (via en
elektrisk impuls) och mäta responsen responsen genom att registrera de elektriska
spänningsförändringar som muskelcellerna genererar när de arbetar. Resultatet mäts i form
av en TOF-ratio (TOFR), vilken indikerar ifall reverseringen av NMBDs har nått ett stadie där
patienten kan väckas (TOFR>0.9).
8
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Genom objektiv monitoring med TOF-system som TetraGraph kan anestesiläkaren (eller
anestesisjuksköterskan) säkerställa att patienten ges rätt dos av muskelrelaxerande och
reverserande läkemedel samt att reversering inleds vid rätt tidpunkt. För att passa alla typer av
operationssalar och anestesienheter kan TetraGraph drivas både via batteri och elnät samt
integreras i större patientövervakningssystem.

TetraGraph-systemet*

*TetraGraph-systemet består av TetraGraph-monitorn (1), TetraCord (2) och TetraSens (3).
Källa: Senzime

Senzime lanserade nyligen TetraGraph Viewer, ett mjukvarusystem som möjliggör analys av
patientdata och trender på en ansluten dator. Mjukvaran möjliggör även att resultat kan laddas
upp direkt till elektroniska patientjournaler via en USB-kabel.
Vi ser att strategin är ett steg i rätt riktning och ser att den nya funktionaliteten kan komma att
bli en viktig uthållig konkurrensfördel. Att enkelt kunna dokumentera och analysera historiska
data möjliggör en högre grad av individanpassning, vilket kan minska risken för postoperativa
komplikationer ytterligare. Vi ser dessutom att det blir mer omständligt att byta ut TetraGraph
när mjukvaran väl har byggts in i klinikernas arbetsflöden.

Tydliga fördelar med TetraGraph
Till skillnad från konventionella TOF-system, vilka i använder acceleromyography (AMG),
använder sig TetraGraph av electromyography (EMG). EMG mäter aktionspotentialer (nervers
eller musklers elektriska reaktion vid stimulering) och möjliggör på så vis en mer precis
mätning av graden av muskelrelaxation. Vi ser dessutom att EMG adresserar andra svagheter
med AMG och anser att teknologin har tydliga fördelar vid en jämförelse.
Till skillnad från EMG-baserade system, vilka mäter den elektriska aktiviteten i muskeln, mäter
AMG-baserade system accelerationen av muskelvävnad genom att registrera hur tummen rör
sig vid neurostimulering. Den mindre sofistikerade metoden som AMG förlitar sig på har visats
vara förenad med stora nackdelar - kliniska prövningar har visat att AMG-baserade system
tenderar att överskatta TOFR samt att de är mindre konsekventa i mätningen. (Kopman et al.,
2005; Sakai et al., 2015; Nemet et al., 2017; Krijtenburg et a., 2018; Nemes et al., 2018; Dubois,
2019).
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AMG överskattar TOFR jämfört med EMG*

*Det AMG-baserade systemet utgjordes av TOF-Watch och ett okänt EMG-baserat system. Den
genomsnittliga skillnaden i TOFR visades vara 0,10.
Källa: Naguib et al., 2017

För att kunna nå maximal precision kräver AMG-baserade system att armen fixeras utåt från
kroppen, vilket gör att patienten tar upp större plats i operationssalen. Vid användning av
TetraGraph kan armen ligga utmed kroppen utan att påverka precisionen. Vi ser detta som en
stor fördel, då det blir allt mer ont plats i operationssalarna i takt med att ny medicinsk
utrustning, exempelvis större system för robotkirurgi, introduceras.
AMG-system har dessutom generellt sätt en längre uppstartstid i jämförelse med EMGbaserade system. Äldre AMG-baserade system kräver även förladdning/kalibrering, vilket
förlänger uppstartsprocessen ytterligare. Övervakning med TetraGraph tar mindre än 30
sekunder att initiera och kräver ingen kalibrering. Systemet använder dessutom, till skillnad från
AMG-baserade system, engångssensorer, vilket minskar behovet av rengöring och ökar
användarvänligheten ytterligare.

Övervakning av neuromuskulär blockad med ett AMG-baserat system*

*Merck & Co TOF-Watch.
Källa: Medscape, 2017
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EMG har visats vara betydligt mindre känsliga för yttre störningar, exempelvis i form av rörelser,
än AMG (Hanzi et al., 2007). AMG-baserade system har även visats vara känsliga för ”reverse
fade”, ett fenomen där TOFR-värdet överstiger 100% innan muskelrelaxation då instrumentet
kalibreras. I dessa fall blir ett TOFR-värde på 90% inte tillräckligt för att styrka att patienten kan
väckas utan komplikationer (då instrumentet utgår från ett felaktigt basvärde). (Iwasaki et al.,
2018)
Vi noterar dock att EMG-baserade system är känsliga för störningar från elektrokirurgisk
utrustning, vilket möjligtvis skulle kunna göra att TetraGraph mindre lämplig vid vissa typer av
kirurgiska ingrepp (exempelvis vid elektrokoagulering). Vi ser dock att dessa ingrepp utgör en
liten del av det totala antalet kirurgiska ingrepp och att det inte kommer vara någon avgörande
faktor för den absoluta majoriteten av de potentiella kunderna.

TetraGraph (EMG) vs. AMG-baserade system
EM G bas e r ade
s ys t e m

AM G bas e r ade
s ys t e m

Funkt ionalit e t
Mäter muskelelektrisk aktivitet vid stimulering
Mäter acceleration av muskelvävnad vid stimulering

✓
X

X
✓

För de lar /nac kde lar
Snabb uppstart utan förladdning*
Arm kan placeras utmed kroppen
Känsligt för yttre störningar**
Känsligt för "reverse fade".
Känsligt för störningar från elektrokirurgisk utrustning
Risk för överskattning av TOFR

✓
✓
X
X
✓
X

✓/ X*
X
✓
✓
X
✓

*Gäller främst TOF-Watch. Nya AMG-baserade system har snabbare uppstartstider. **Exempelvis i form
av rörelser.
Källa: Redeye Research

TetraGraph vs. nuvarande standard
Det mest använda systemet är idag TOF-Watch från Merck & Co. TetraGraph har jämförts med
TOF-Watch i flera kliniska studier och har då uppvisat en imponerande prestanda och
användarvänlighet. Med detta i beaktning, samt jämförelsestudier mellan andra EMG- och
AMG-baserade system (se marknadspotential för en utförlig beskrivning), anser vi att att
TetraGraphs fördelar stöds av stark klinisk dokumentation
TetraGraph har en hög precision och användarvänlighet
Nemes et al. (2017) utvärderade precisionen för en prototyp av TetraGraph jämfört med TOFWatch SX och fann en hög precision vid övervakning med TetraGraph. Resultaten från den
kliniska studien, vilken rekryterade nio patienter, presenterades i ett abstrakt på American
Society of Anesthesiologists (ASA) årsmöte.
Jämförelsestudien hade ett typiskt utförande, där TOFR mättes samtidigt genom att placera
TetraGraph och TOF-Watch varsin arm. Båda armarna placerades utåt från kroppen för att
säkerställa optimala förhållanden för mätning via AMG och stimulering skedde genom
ulnarnerven i båda fallen. Mätning inleddes samtidigt med TetraGraph och TOF-Watch, där 510 mätningar gjordes för att upprätta ett säkert basvärde. Båda systemen läts sedan köras
automatiskt fram till extubering av patienten.
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Resultaten visade ingen statistisk skillnad gällande basvärden för TOFR mellan de två
systemen. Medianspannet för TOFR från TOF-Watch var 110 (84-128). För TetraGraph var
medianspannet 106,5 (93-120). Studien visade att TetraGraph-prototypen var mindre känslig i
den tidiga återhämtningsfasen, men att korrelationen med AMG var hög i den senare och
viktigaste delen av återhämtningsfasen (Pearsons R = 0.0742, p<0.001). Resultaten är i linje
med tidigare studier som jämfört EMG och AMG (Weber, 1986; Carter, 1986).
Prövarna fastslog även att TetraGraph var enkel att använda och snabb att snabb att ställa in.
Vidare konstaterades det att känsligheten kunde ökas i TetraGraphs algoritm (genom att ändra
elektriska gränsvärdet för avläsning), vilket skulle kunna resultera i en förbättrad prestanda
under den tidiga och sena återhämtningsfasen. Enligt Senzime har detta implementerats i den
senaste versionen av TetraGraph.

TOFR – TetraGraph vs. TOF-Watch*

*Figuren visar uppmätt TOFR för en av patienterna som rekryterades till studien. Systemet som användes
(en prototyp av TetraGraph) visades var mindre känslig i den tidiga återhämtningsfasen, men korrelationen
med AMG var hög i den senare delen av återhämtningsfasen (Pearsons R = 0.0742, p<0.001)
Källa: Nemes et al., 2017

Användarvänligheten bekräftades i en andra studie, utförd av Renew et al. (2017), vilken
presenterades i ett abstrakt på årsmötet för International Anesthesia Research Society (IARS).
Studien rekryterade 10 patienter, vilka utsattes för TOF-stimulering i vaket tillstånd med
TetraGraph och TOF-Watch. Resultaten visade att TOF-stimulering med TetraGraph
resulterade i mindre obehag och att systemet var enkelt att ställa in.

Adresserar ett vanligt förekommande problem inom sjukvården
Postoperativa komplikationer relaterade till NMBDs är bland de vanligaste kirurgiska
komplikationerna. Enligt Dimick et al. (2004) är respiratoriska komplikationer (den vanligaste
komplikationen vid administrering av NMBDs) den näst vanligaste kirurgiska komplikationen
efter sårinfektion.
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NMBDs används vid kirurgiska ingrepp för att möjliggöra intubering och för att undvika att
patienten rör på sig under ingreppet. Idag reverserar man oftast patienten med läkemedel då
det är för tidsödande (och kostsamt) att låta patienten återfå muskelstyrkan på naturlig väg.
Många av operationerna utförs utan objektiv övervakning av graden av muskelrelaxation under
och efter ingreppet, vilket gör det svårt att bedöma när effekten från läkemedlen har avtagit.
Bedömningen försvåras ytterligare av den varierande precisionen för tillgängliga TOF-system
och många patienter väcks därför i ett stadie där den fortfarande är NMBDs fortfarande är
verksamma. Om man extuberar en patient för tidigt och kvarvarande muskelblockad förhindrar
andning måste patienten re-intuberas, vilket är en riskabel åtgärd.

Orsakar stort lidande hos patienter…
Ofullständig reversering av NMBDs (residual neuromuscular blockade; RNMB) av är ett
obehagligt tillstånd som snabbt kan bli livshotande utan åtgärder. En av de vanligare
postoperativa komplikationerna relaterad till RNMB är andningssvårigheter.
Kliniska studier som genomförts under de senaste två decennierna har indikerat att 20-40% av
patienterna som genomgår kirurgi drabbas av RNMB (Baillard et al., 2000; Gätke et al., 2002;
Debaene et al., 2003; Dimick et al., 2004; Kim et al., 2004; Baillard et al., 2005; Cammu et al.,
2006; Murphy et al., 2011; Todd et al., 2014; Fortier et al., 2015; Aytac et al., 2016).
Vidare har det visats att 5-30% av patienterna drabbas av allvarlig RNMB (TOFR<0.7), vilket ofta
resulterar i kritiska andningskomplikationer och i vissa fall kräver intensivvård (Baillard et al.,
2000; Gätke et al., 2002; Debaene et al., 2003; Murphy et al., 2011; Ledowski et al., 2015; Aytac
et al., 2016). Vi ser därför att det medicinska behovet av förbättrad övervakning av
neuromuskulär blockad är stort.

Kirurgiska ingrepp och fall av RNMB*
150

160

Antal fall (mn)

140
120
100

75

80
60
40

22

20

1

0
Totalt antal kirurgiska ingrepp

Kirurgiska ingrepp med NMBDs

Fall av RNMB

Fall av allvarlig RNMB

*Inkluderar USA, Kanada, Väst- och Centraleuropa (EU15 + Schweiz, Norge och Island), Japan och Korea.
Källa: Redeye Research
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…och stora kostnader för sjukvården
Det estimerades 2004 att postoperativa komplikationer leder till att fler än 92 000 patienter
behöver intensivvård i USA varje år, vilket beräknades resultera i kostnader på 3,42 MDUSD
(Dimick et al., 2004). Med de stigande sjukvårdskostnaderna och små förändringarna som
setts inom postoperativ övervakning sedan dess är siffran sannolikt betydligt högre idag.
Kompletterande studier har visat att kostnaden för kirurgiska ingrepp utan respiratoriska
komplikationer är i genomsnitt 5015 dollar. Vid respiratoriska komplikationer stiger siffran till
62 704 dollar. (Kuhri et al., 2005; Smetana et al., 2006; Ramachandran et al., 2011;).
RNMB leder till ökade kostnader även utan respiratoriska komplikationer. Eftersom patienten
behöver övervakas och stannar de längre på sjukhuset, vilket ökar kostnaden för ingreppet
(Kotake et al., 2013; Philips et al., 2013). Studier har visat att patienter med RNMB i genomsnitt
stannar 80 minuter längre på den postoperativa enheten (Butterfly et al., 2010).

Medvetenheten om RNMB är fortfarande låg
En enkätbaserad studie, omfattande totalt 2 636 svar från anestesiologiexperter i USA och
Europa, visade att 19,3% av europeiska läkare och 9,4% av amerikanska läkare aldrig använder
neuromuskulära monitorer. Dessa läkare förlitar sig istället på en subjektiv metod, där de
uppskattar graden av muskelrelaxation genom visuell eller taktil bedömning vid TOFstimulering. (Naguib et al., 2010)
Naguib et al. (2010) visade även att läkare tenderar att underskatta vidden av problemet - den
uppskattade incidensen av kliniskt signifikant RNMB var cirka 1% bland läkarna.
Underskattningen av incidensen är sannolikt en stor del av förklaringen till att de flesta läkarna
ansåg att varken äldre metoder eller TOF-system borde vara en standardprocedur vid kirurgi.
Detta trots att kliniska studier har visat att objektiv neuromuskulär övervakning kan halvera
antalet postoperativa komplikationer och eliminera behovet av akut re-intubering (Todd et al.,
2014).

Föredragen metod för att mäta grad av muskelrelaxation bland anestesiologer
70%

63%

60%

53%

50%
40%
30%
20%

19%

19%

17%
9%

10%

10%

9%

0%
Kvantitativ TOFmonitor

Konventionell
nervstimulator
USA (n = 692)

Båda
Europa (n = 498)

Källa: Naguib et al., 2010
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Kunskapsnivån har inte kommit ikapp forskningen
Kunskapsgapet mellan forskning och kliniker har styrkts i kompletterande studier. En annan
enkätbaserat studie, omfattande 1629 anestesiologer, visade att den absoluta majoriteten
(92%) av respondenterna tenderar att överskatta sin förmåga att använda NMBDs på ett
korrekt sätt (Naguib et al., 2018).
Vi ser att den påvisade låga medvetenheten om problemets vidd samt fördelarna med objektiv
övervakning understryker behovet av tydliga riktlinjer för postoperativ övervakning. Vår
bedömning är även att satsningar på utbildning kommer vara ett av de viktigaste verktygen för
att öka användningen av objektiv övervakning.

En fallstudie från Frankrike
Baillard et al. (2000) utredde incidensen av RNMB efter administrering av NMBDs på Avicenne
Hospital i Paris-regionen. Sjukhuset använde det AMG-baserade systemt TOF-Guard för att
mäta graden av muskelrelaxation efter kirurgi och definierade fullständig återhämtning som
en TOFR på 0.7, vilket tidigare ansågs vara tillräckligt för att påvisa fullständig återhämtning.
Resultaten från studien visade dock att läkarna tenderade att underskatta graden av
återhämtning och påvisade att behovet av en objektiv övervakningsmetod för att erhålla ett
precist resultat. Med 568 patienter inkluderade i studien, varav 435 patienter som extuberades,
rapporterade författarna att 145 patienter (33%) uppvisade otillräcklig återhämtning från
NMBDs. Sex av patienterna uppvisade svagt eller inget svar på TOF-stimulering och behövde
re-intuberas.
En senare studie av Baillard et al. (2005) utredde resultaten över tid (1995-2004) för 884
patienter opererade på samma sjukhus. Efter att TOF-övervakning (med systemet TOF-Watch)
och reverseringsläkemedel blev tillgängliga i alla operationssalar ökade användningen av
objektiv övervakning från 2% till 60% och reversering från 6% till 42% av fallen. Under samma
period, där fullständig återhämtning definierades som en TOFR över 0.9, minskade incidensen
av RNMB från 62% till 3%.

Minskning av RNMB vid tillgång till kvantitativa TOF-system och reverseringsläkemedel

Källa: Baillard et al., 2005
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Trots den imponerande förbättringen bör det understrykas att 40% av patienterna inte
övervakades med en objektiv metod under perioden. Detta förklarar sannolikt många av fallen
av RNMB som upptäcktes då författarna fann att användningen av objektiv övervakning och
reverseringsläkemedel var mindre frekvent bland patienter med ofullständig återhämtning.
En fallstudie från USA
En fallstudie från Todd et a. (2014), utförd på University of Iowa, kom fram till liknande
slutsatser. Baserat på personliga observationer och rapporter från en intern databas
uppskattades det att 2-4 re-intuberingar per år kunde vara orsakade av ofullständig reversering
av NMBDs.
Med målet att minska incidensen av RNMB installerades TOF-systemet Datex-Omeda
ElectroSensor (numera General Electrics NMT-E) i alla de större operationssalarna under
januari 2011. För att öka medvetenheten om problematiken införde sjukhuset även
utbildningsprogram.
Inkluderingen av objektiv övervakning i arbetsflödet gick dock långsamt – sex månader efter
att systemet hade installerats användes det i mindre än hälften av operationerna och RNMB
fortsatte att inträffa. I ett försök att öka användningen beslöt författarna sig därför att
genomföra en serie av enkätundersökningar, där resultaten sedan presenterades löpande till
de enheter som ingick i undersökningen.
I de första resultaten (augusti 2011), där 96 patienter hade administrerats NMBDs, hade 31%
av dem en TOFR på 0.9 eller lägre, 17% en TOFR på 0.8 eller lägre och 4% en TOFR på 0.5 eller
lägre. Objektiv övervakning användes endast vid reversering i 51% av fallen och 23% av
patienterna övervakades inte alls.
I resultaten från den fjärde enkätundersökningen (december 2012) hade resultaten förbättrats
väsentligt. Andelen patienter som övervakades med objektiv övervakning hade stigit till 83%
(p<0.05 vs augusti 2011). Av de 101 studerade patienterna hade andelen av patienter med en
TOFR under 0.9 mer än halverats (15% av patienterna). Endast 5% hade en TOFR under 0.8
(p<0.05 vs augusti 2011). Resultaten bekräftades även av den femte enkätundersökningen
under juli 2013, vilken visade nära identiska resultat.

TOFR vid uppvaknande före och efter tillgång till kvantitativa TOF-system* och (samt utbildning)

*Datex-Omeda ElectroSensor
Källa: Todd et al., 2014
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Vinsten av att införa objektiv övervakning (i kombination med utbildning av personal) visades
därmed vara stor även på detta sjukhus. Med det stora underlaget i studien, samt
kompletterande studier gällande påverkan på lidande och kostnadsbesparande, ser vi att det
finns en tydlig rational för att införa objektiv patientövervakning i alla operationssalar. Vår
bedömning är därför att riktlinjer för kliniskt användande sannolikt inte är långt borta.
Kliniska riktlinjer väntas tillkomma på fler marknader
Kliniska riktlinjer för objektiv övervakning vid användning av NMBDs har publicerats av
anestesiorganisationer verksamma i ett flertal av Senzimes primära målmarknader i Europa,
Asien och Oceanien. De tongivande organisationerna ASA och European Society of
Anaesthesiology (ESA) har dock ännu inte publicerat några riktlinjer. Vi ser dock tecken på att
detta är på väg att ändras.
European Board of Anaesthesiology (EBA) och European Society of Anaesthesiology (ESA)
publicerade 2010 Helsingforsdeklarationen. Deklarationen innehöll vägledning för hur
patientsäkerheten bör säkras inom anestesiologi och rekommenderade europeiska
operations- och anestesiavdelningar att följa EBA:s rekommendationer. Rekommendationerna
specificerades i form av minimikrav för patientövervakning vid anestesi och återhämtning.
Deklarationen är inte juridiskt bindande och innehöll endast en rekommendation om att en
nervstimulator bör finnas tillgänglig fram till att patienten anses vara helt återhämtad, men var
ett viktigt första steg för att öka medvetenheten om postoperativa komplikationer.
Rekommendationerna fick även stöd av World Health Organization (WHO), World Federation
of Societies of Anaesthesiologists (WFSA) och European Patients’ Federation (EPF).
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Kliniska riktlinjer för övervakning av neuromuskulär blockad
M ar knad( e r )
Fr ankr ike

T j e c kie n

S t or br it annie n
oc h Ir land

Aus t r alie n oc h
N ya Z e e land

T ys kland

S panie n

It alie n

Or ganis at ion
French Society of
Anesthesia &
Intensive Care
Medicine
(SFAR)
Czech Society of
Anaesthesiology &
Intensive Care
Medicine
(CSARIM)
Difficult Airway
Society (DAS)

År
2000

Kom m e nt ar
Enligt SFAR ska monitorering ske med ett instrument som möjliggör
objektiv monitorering. Fyra svar vid TOF-stimulering är inte tillräckligt för
att påvisa tillräcklig återhämtning

2010

Riktlinjer från CSARIM kräver att metod för monitorering
dokumenteras. En TOFR på 0.90 anses motsvara tillräcklig
återhämtning.

2012

Association of
Anaesthetists of
Great Britain and
Ireland (AAGBI)
Australian and New
Zealand College of
Anaesthetists
(ANZCA)
German Society of
Anaesthesiology and
Intensive Care
(DGAI)
Spanish Society of
Anaesthesiology,
Resuscitation and
Pain Management
(SEDAR)
Italian Society of
Anaesthesia,
Analgesia,
Resuscitation and
Intensive Care
(SIAARTI)

2016

DAS understryker behovet av reversering av muskelrelaxerande
läkemedel och monitorering innan extubering. En perifer nervstimulator
bör finnas tillgänglig, men kvantitativ övervakning och en TOFR över 0.90
rekommenderas för att minska incidensen av postoperativa
respiratoriska komplikationer.
Riktlinjer från AAGBI kräver att monitorering ska ske med en perifer
nervstimulator och rekommenderar att en kvantitativ nervstimulator
används.

2013

ANZCA anser att neuromuskulär monitorering, företrädesvis genom en
kvantitativ metod, måste vara tillgänglig då muskelrelaxerande
läkemedel används.

2014

Enligt DGAI ska kvantitativ monitorering användas vid administrering av
NMBDs. Uppdaterade riktlinjer förväntas publiceras.

2016

SEDAR hänvisar till en multidisciplinär konsensus-studie. Av de
tillfrågade anestesiologerna (n=65) och kirurgerna (n=36)
rekommenderade 89,1% kvantitativ monitorering.

2018

SIAARTI anser att en perifer nervstimulator ska finnas tillgänglig då
NMBDs används. För att säkerställa tillräcklig återhämtning ska en TOFmonitor användas.

Källa: Redeye Research

Med stöd av ökad klinisk dokumentation och uppmärksamhet på anestesikonferenser har
debatten kring objektiv övervakning fortsatt efter publiceringen av Helsingforsdeklarationen.
Detta resulterade nyligen i ett ”white paper” som publicerades i Anesthesia & Analgenesia i juli
2018, vilket var det första formella uttalandet från ASA gällande behovet av objektiv
övervakning.
I ett konsensus-uttalande från en panel med några de mest tongivande amerikanska
opinionsbildarna inom anestesiologi fastslogs det att objektiv övervakning (och en TOFR över
0,90) är den ända metoden som säkert kan påvisa tillräcklig återhämtning från NMBDs.
Författarna rekommenderade även anestesiorganisationer att införa kliniska riktlinjer för
objektiv övervakning i kombination med utbildningsinsatser.
Som stöd för detta lyfte panelen fram en förkortad tid på sjukhuset för patienten samt minskad
risk för respiratoriska komplikationer. Med en förväntat förbättring av vårdkvaliteten och stora
samhällsekonomiska vinster i åtanke rekommenderade de även en kort övergångsperiod till
objektiv mätning med TOF-monitorer.
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Vi ser därför att kliniska riktlinjer står närmare än någonsin i USA. Liknande debatter förs även
inom ett flertal europeiska länder och vi förväntar oss därför se kliniska riktlinjer tillkomma på
ett flertal marknader under de närmaste åren. Då många operationssalar idag saknar tillgång
till TOF-system förväntar vi oss att detta kommer tillväxtdrivare för Senzime.

Enkätundersökning till anestesiologer gällande postoperativa komplikationer

Källa: Naguib et al., 2010
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Marknadspotential
Vi anser att Senzimes primära målmarknader utgörs av utvecklade länder och har avgränsat
vår marknadsmodell till länder vi bedömer kommer vara i fokus på medellång sikt. Vår modell
inkluderar Nordamerika (USA och Kanada), Väst- och Centraleuropa (EU15 + Schweiz, Norge
och Island) samt Asien och Oceanien (Japan, Korea, Australien och Nya Zeeland).

Adresserbar marknad för TetraGraph*
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TetraGraph

TetraGraph-monitor

TetraSens

*TetraGraph-monitorer representerar marknadsvärdet för den totala adresserbara marknaden baserat på
antalet operationssalar. TetraSens representerar den totala adresserbara marknaden för 2019 baserat på
antalet operationer som utförs med NMBDs.
Källa: Redeye Research

Marknaden för system
Inom Senzimes primära målmarknader uppskattar vi att antalet operationssalar, vilka utgör
den totala adresserbara marknaden för TetraGraph i vår marknadsmodell, uppgår till strax
under 183 000.
Nordamerika
Den amerikanska marknaden har sett en stark trend av sjukhuskonsolidering under de senaste
tre decennierna. Antalet fristående kirurgkliniker (ambulatory surgical centers; ASCs) har dock
ökat och antalet operationssalar bedöms därför inte ha sett någon större minskning. American
Society of Anesthesiologists uppskattade 2013 att det fanns mer än 50 000 operationssalar i
USA. Funk et al. (2010) kom fram till en något lägre siffra och uppskattade, baserat på data
från WHO, att det fanns drygt 48 000 operationssalar i USA och Kanada 2010.
Vi uppskattar att antalet operationssalar uppgår till strax över 56 000 operationssalar i
Nordamerika idag. Då vi förväntar en fortsatt sjukhuskonsolidering och ökad effektivisering
genom integrerade operationssalar, utgår vi inte från någon ökning av antalet operationssalar
genom vår prognosperiod.
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Europa
Enligt Funk et al. (2010) fanns det nästan 132 000 operationssalar i Europa 2010. Av dessa låg
strax under 79 000 i Väst- och Centraleuropa, vilket vi bedömer kommer vara Senzimes primära
målmarknad i Europa för en överskådlig framtid.
Sjukhuskonsolideringen har ökat även i Europa, men kontinenten befinner sig fortfarande
relativt tidigt i utvecklingen i jämförelse med USA. Vi utgår därför från att antalet
operationssalar kommer att minska under vår prognosperiod och antar att den totala
adresserbara marknaden kommer uppgå till cirka 73 000 operationssalar i slutet av vår
prognosperiod.
Asien och Oceanien
Enligt Funk et al. (2010) fanns det nästan 47 500 operationssalar i höginkomstländerna i Asien
och Oceanien (inklusive Australien och Nya Zeeland). Konsolideringstrenden inom
marknadsregionen är, precis som i Europa, i en relativt tidig trend och vi förväntar oss därför
att antalet operationssalar kommer minska under det kommande decenniet. Vid slutet av vår
prognosperiod antar vi att antalet salar kommer uppgå till 44 000.
Total adresserbar marknad för system
Varje operationssal är en potentiell kund och vi uppskattar därför att den totala adresserbara
marknaden uppgår till strax under 183,000 system. Med antagandet om ett genomsnittligt pris
på 2000 euro för Tetragraph estimerar vi ett marknadsvärde på 3,4 MDSEK (1,3 MDEUR).
Som referens kan det även nämnas att Funk et al. (2010) uppskattade att det fanns cirka
405,000 operationssalar i världen 2010. Vidare hade TOF-Watch en installerad bas på drygt
50 000 enheter när det gick ur produktion 2016 (Sandberg och Brull, 2018). Vi uppskattar att
livslängden uppgår till 3-5 år (beroende på användande), vilket ger en stor marknadsmöjlighet
för Senzime under de kommande åren.

Marknadsmodell för TetraGraph-system
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

N or dam e r ika ( US A & CAN )
Antal operationssalar
Tillväxt

56 290

56 290
0,0%

56 290
0,0%

56 290
0,0%

56 290
0,0%

56 290
0,0%

56 290
0,0%

56 290
0,0%

Eur opa ( EU15, CH , N O & IS L )
Antal operationssalar
Tillväxt

78 943

78 548
-0,5%

78 156
-0,5%

77 765
-0,5%

77 376
-0,5%

76 989
-0,5%

76 604
-0,5%

76 221
-0,5%

As ie n & Oc e anie n ( JAP , KOR, AUS & N Z )
Antal operationssalar
Tillväxt

47 490

47 253
-0,5%

47 016
-0,5%

46 781
-0,5%

46 547
-0,5%

46 315
-0,5%

46 083
-0,5%

45 853
-0,5%

182 723
2 000
365
3 855

182 091
2 000
364
3 842

181 462
2 000
363
3 829

180 836
2 000
362
3 816

180 213
2 000
360
3 802

179 594
2 000
359
3 789

178 977
2 000
358
3 776

178 364
2 000
357
3 763

Totalt antal operationssalar NMBDs (mn)
ASP* för TetraGraph-monitor (EUR)
Total adresserbar marknad (MEUR)
T ot al adr e s s e r bar m ar knad ( M S EK)

*ASP = average sales price; genomsnittligt försäljningspris.
Källa: Redeye Research
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Marknaden för förbrukningsvaror
Inom Senzimes primära målmarknader uppskattar vi att antalet kirurgiska ingrepp som utförs
med muskelrelaxerande läkemedel, vilket utgöra den totala addresserbara marknaden för
TetraSens, uppgår till drygt 74,9 miljoner operationer.
Nordamerika
Enligt en rapport från den nationella folkhälsomyndigheten (Centers for Disease Control and
Prevention; CDC) från 2017, genomfördes 28.6 miljoner kirurgiska ingrepp inom öppenvården
i USA under 2010. Vi bedömer att estimatet är rimligt då Steiner et al. (2017), baserat på data
från amerikanska sjukhus över hela landet (exklusive ASCs), uppskattade att enbart antalet
invasiva operationer uppgick till 11,5 miljoner under 2014.
Vidare uppskattade Rose et al. (2014), genom att använda diagnoskoder från mer än 7 miljoner
sjukhusbesök, att det utfördes cirka 10 miljoner större operationer inom slutenvården under
samma år. Estimatet är något lägre än vad Steiner et al. (2017) kom fram till - författarna
uppskattade att enbart antalet invasiva, terapeutiska operationer inom slutenvården uppgick
till 10,3 miljoner under 2014. Semel et al. (2012) och Weisser et al. (2011) sammanställde båda
utskrivningsdata för samtliga operationer inom slutenvården och kom fram till cirka 14 miljoner
operationer (13,7-14,3 miljoner).
Totalt sett uppskattar vi att det utfördes 56,5 miljoner kirurgiska ingrepp utfördes under 2018 i
USA och Kanada. Vi anser att antagandet är konservativt då majoriteten av studier inom
området har indikerat ett högre antal. För att hålla vår prognos konservativ antar vi en blygsam
tillväxt på 0,5% per år, vilket främst reflekterar den förväntade befolkningstillväxten.
Europa
Baserat på data från Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) samt
nationella databaser, uppskattar Rose et al. (2015) att det utfördes 62,1 miljoner kirurgiska
ingrepp i Väst och Centraleuropa (inom öppen- och slutenvården).
Siffran är i linje med vad vi kommer fram till när vi använder data från världsbanken. När vi
utgår från förekomsten per 100 000 invånare för de länder som finns tillgängliga i databasen
(Österrike, Belgien, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Lettland och Sverige) och applicerar
detta på hela populationen (där förekomsten antas vara liknande i länder med jämförbara
sjukhusbudgetar) för Väst- och Centraleuropa kommer vi fram till att 61,3 miljoner operationer
utfördes under 2018.
Totalt sett uppskattar vi att det utfördes 63,6 miljoner operationer inom Senzimes primära
målmarknader inom Europa under 2018. Antal operationer är därför vara något lägre i andel av
populationen i jämförelse med Nordamerika, vilket vi anser är rimligt antagande då ett flertal
studier har indikerat att många av de vanligaste kirurgiska ingreppen är betydligt vanligare i
USA än i Europa. Med den åldrande europeiska population förväntar vi oss dock att se en något
högre tillväxt och utgår från en årlig tillväxt av kirurgiska ingrepp på 1%.
Asien och Oceanien
Rose et al. (2015) estimerar att det utfördes 13,9 miljoner kirurgiska ingrepp i
höginkomstländerna i Asien och Oceanien. Vi bedömer att estimatet är något lågt för de
marknader vi ser som Senzimes primära målmarknader.
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Med antagandet om att antalet kirurgiska ingrepp i andel av den bosatta befolkningen är något
lägre än i Europa (cirka 14 300 operationer per 100 000 medborgare vs 15 000 per 100 000
invånare) estimerar vi att antalet operationer uppgick till 29,7 miljoner under 2018. Med den
åldrande, om än krympande, befolkningen i Japan och Korea samt växande befolkningen i
Australien i beaktning antar vi en årlig tillväxt av antal ingrepp som ligger mellan vår prognos
för Nordamerika och Europa.
Total adresserbar marknad för förbrukningsvaror
Totalt estimerar vi att 149,8 miljoner utförs per år i Senzimes primära målmarknader.
Antagandet är betydligt lägre än vad Weiser et al. (2016) estimering. Författarna uppskattade
att det genomfördes 319 miljoner kirurgiska ingrepp i världen under 2012, varav 187 miljoner
(cirka 60%) i höginkomstländer.
Vidare antar vi 50% av dem utförs under anestesi med muskelrelaxerande läkemedel, vilket
resulterar i en total målmarknad på 74,9 miljoner kirurgiska ingrepp. Antagandet bedöms vara
rimligt då Ishizawa (2011) uppskattar att 50% av totala antalet procedurer (kirurgiska och
diagnostiska) utförs under olika typer av anestesi och Brull (2018) uppskattar att 60% av de
kirurgiska procedurerna inom öppenvården utförs med muskelrelaxerande läkemedel.
Förbättrad tillgång till sjukvård och ökad användning av ett flertal minimalinvasiva kirurgiska
metoder har möjliggjort kirurgi betydligt fler människor under de senaste åren. Med en åldrande
befolkning och nya medicintekniska produkter som nyligen introducerats i ett flertal större
indikationer bedömer vi att trenden kommer att fortsätta i samma riktning.
För att hålla våra estimat konservativa antar vi dock en årlig tillväxt av antal kirurgiska ingrepp
på 2% genom vår prognosperiod. Vi antar ett genomsnittligt försäljningspris på 13 EUR (138
SEK) för TetraSens och uppskattar därmed den adresserbara marknaden till 10,3 MDSEK (974
MEUR).

Marknadsmodell för TetraSens
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

N or dam e r ika ( US A & CAN )
Antal kirurgiska ingrepp (mn)
Tillväxt

56,5

56,8
0,5%

57,4
1,0%

57,9
1,0%

58,5
1,0%

59,1
1,0%

59,7
1,0%

60,3
1,0%

Andel av ingrepp med NMBDs
Antal ingrepp med NMBDs (mn)

50%
28,3

50%
28,4

50%
28,7

50%
29,0

50%
29,3

50%
29,5

50%
29,8

50%
30,1

Eur opa ( EU15, CH , N O & IS L )
Antal kirurgiska ingrepp (mn)
Tillväxt

63,6

64,3
1,0%

64,9
1,0%

65,6
1,0%

66,2
1,0%

66,9
1,0%

67,5
1,0%

68,2
1,0%

Andel av ingrepp med NMBDs
Antal ingrepp med NMBDs (mn)

50%
31,8

0,5
32,1

0,5
32,5

0,5
32,8

0,5
33,1

0,5
33,4

0,5
33,8

0,5
34,1

As ie n & Oc e anie n ( JAP , KOR, AUS & N Z )
Antal kirurgiska ingrepp (mn)
Tillväxt

29,7

29,9
0,8%

30,1
0,8%

30,3
0,8%

30,6
0,8%

30,8
0,8%

31,0
0,8%

31,3
0,8%

Andel av ingrepp med NMBDs
Antal ingrepp med NMBDs (mn)

50%
14,8

0,5
14,9

0,5
15,1

0,5
15,2

0,5
15,3

0,5
15,4

0,5
15,5

0,5
15,6

74,9
13
974
10 271

75,5
13
981
10 349

76,2
13
990
10 447

76,9
13
1000
10 547

77,6
13
1009
10 647

78,4
13
1019
10 748

79,1
13
1029
10 850

79,9
13
1038
10 953

Totalt antal ingrepp med NMBDs (mn)
ASP för TetraSenz (EUR)
Total adresserbar marknad (MEUR)
T ot al adr e s s e r bar m ar knad ( M S EK)

Källa: Redeye Research
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Få hot i konkurrenslandskapet
Mercks TOF-Watch introducerades av det irländska bolaget Organon, vilket blev en del av
Merck & Co 2009 då de förvärvade moderbolaget Schering-Plough. Patientövervakning låg
dock utanför Mercks kärnverksamhet och 2016 beslöt sig boslutaget för att avsluta
produktionen av TOF-Watch.
Idag finns det en handfull av produkter på marknad, varav de flesta AMG-baserade, vilka avser
att ersätta TOF-Watch. Vi förväntar oss att se en stigande konkurrens, men anser även att
Senzime är väl rustat och att TetraGraph har goda möjligheter att nå en marknadsledande
position.

Marknadsgodkända TOF-system
S ys t e m
Fr is t åe nde s ys t e m
TwitchView

T e knologi

T illve r kar e

EMG

TOF-watch

AMG

TOFscan

AMG

Stimpod

AMG

TOF-Cuff

CMG

Blink Device Company Den enda konkurrenten med ett marknadsgodkänt
fristående EMG-baserat system.
Organon / Merck & Co Det mest använda TOF-systemet idag. Togs ur
produktion under 2016. Har visats vara mindre
noggrant än TetraGraph i kliniska studier.
IDMed
Kräver ingen kalibrering och använder 3D-AMG, vilket
skulle kunna förbättra precisionen jämfört med
konventionell AMG. Detta återstår dock att bevisa i
klinik.
Xavant Technology
Använder, precis som TOFscan, 3D-AMG och har fått
stöd från fått stöd från Anaesthesia Patient Safety
Foundation (APSF). Studier har visat att systemet
tenderar att överskatta TOFR.
RGB Medical Devices Mindre avancerat system som använder en modifierad
blodtrycksmätare. Studier har visat att precisionen är
bristfällig.

Int e gr e r ade s ys t e m
IntelliVue NMT Module AMG

Philips

E-NMT

EMG

GE Healthcare

M-NMT

KMG

GE Healthcare

Kom m e nt ar

Systemet har drabbats av tekniska problem och har
visats ha en sämre precision än TetraGraph i kliniska
studier. Philips har signerat ett licens- och
samarbetsavtal med Senzime för att möjliggöra
integration av TetraGraph i IntelliVue.
GE beslöt sig under 2014 för att avbryta försäljningen
efter indikationer om att de redovisade TOF-värdena
inte överensstämde med graden av muskelrelaxation.
M-NMT lider av samma brister som AMG-baserade
system. Vi ser dock att den integrerade lösningen i
kombination med GE:s stora försäljningsorganisation
stärker konkurrenskraften.

Källa: Redeye Research
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Blink TwitchView
Blink Device Company grundades 2017 och är baserat i Seattle, USA. Bolagets system
(TwitchView) är, precis som TetraGraph, ett EMG-baserat system och har en liknande design.
Systemet består av en TOF-monitor, en laddningsdocka och en engångselektrod. Data som
genereras från systemet kan laddas upp till en dator för att integreras i elektroniska
patientjournaler.
Bolaget erhöll 510(k)-godkännande och CE-märke för sin TOF-monitor TwitchView i mars
respektive juni 2018. Godkännandena, där produkten ansågs vara "väsentligen likvärdig"
godkända AMG-baserade system, baserades på begränsad klinisk dokumentation. Produkten
lanserades i USA under slutet av 2018 på årsmötet för ASA och Blink har kontrakterat en
distributör (KCPMED) för att sälja sin TOF-monitor på den koreanska marknaden. Vi ser dock
en låg aktivitet i den initiala kommersialiseringssfasen och bedömer att bolaget behöver stärka
den kommersiella organisationen.
Sammantaget är vår bedömning är att Blink kan komma att bli en av de farligare
konkurrenterna på längre sikt. Vi anser dock att bolaget har mycket kvar att bevisa och att den
svaga kliniska dokumentationen kommer försvåra för ett snabbt upptag. Vidare ser vi att
marknaden ger utrymme för flera spelare och räknar med att fler EMG-baserade system kan
komma att introduceras under vår prognosperiod.
IDMed TOFscan
TOFscan är ett AMG-baserat system som säljs av det franska bolaget IDMed. Systemet består
av en TOF-monitor och en återanvändbar sensor. Till skillnad från TOFwatch kräver systemet
ingen kalibrering, vilket minskar tidsåtgången då systemet ska ställas in. Utöver detta använder
systemet så kallad tredimensionell AMG-teknologi (3D-AMG), där sensorn kan känna av
tummens rörelser i alla riktningar. TOFscan förväntas på så vis kunna förbätra precisionen,
men större jämförelsestudier med konventionell AMG-teknologi saknas än så länge.

TOF-Cuff vs. TOF-Watch vs. TOFscan – bias vid mätning av TOFR

Källa: Murphy et al., 2018

25

REDEYE Equity Research

Senzime 10 juli 2019

En mindre prövarinitierad klinisk studie (NCT03920670) genomförs av Mayo Clinic i USA, där
TetraGraph jämförs med TOFscan. Studien avser att jämföra precisionen för de två TOFsystemen i 30 patienter, där TetraGraph och TOFscan placeras på varsinn arm. Vidare avser
även studien att identifiera patienter som uppvisar ett TOF-värde under 90 under
återhämtningsfasen samt patienter som rapporterar obehag vid användning av något av
systemen. Vi förväntar oss att resultaten kan komma att presenteras på någon av de
kommande anestesikonferenserna under året.
Systemet blev CE-certifierat i januari 2017 och erhöll 510(k)-godkännande i maj 2018. Bolagets
försäljningspartner, Dräger, säljer även andra övervakningssystem som används i
operationssalar och har på så vis, i likhet med GE och Philips, en viss synergi vid införsäljningen.
Då systemet är AMG-baserat och har en bristfällig klinisk dokumentation ser vi dock inte
bolaget som en av de primära konkurrenterna i dagsläget.
Xavant Stimpod
Xavant Technology grundades 1995 och är baserat i Pretoria, Sydafrika. Bolagets system
(Stimpod NMS450X) består av en TOF-monitor och en återanvändbar sensor. Stimpod är,
precis som TOFscan, ett 3D-AMG-baserat system och kräver inte heller någon kalibrering.
Systemet är marknadsgodkänt i både USA och Europa och har fått stöd från Anaesthesia
Patient Safety Foundation (APSF).
North et al. (2018) jämförde TOFR från Stimpod med ett EMG- samt MMG-baserat system i en
studie med 20 patienter och observerade samma mönster som ses med konventionella AMGsystem (Kopman et al., 2005). Resultaten visade en hög korrelation mellan TOFR från Stimpod
och det EMG-baserade systemet, men visade att Stimpod tenderade att överskatta graden av
återhämtning. Studien visade att TOFR i genomsnitt var 0,20 högre med Stimpod jämfört med
det EMG-baserade systemet och att MMG-deriverad TOFR var 0,10 lägre än EMG.

Korrelation mellan uppmätt TOFR - Xavant Stimpod (AMG) och EMG

Källa: North et al., 2018
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Den första versionen av Stimpod lanserades under 2012 och systemet säljs idag av
distributörer på ett flertal marknader. Bland distributörerna återfinns en del större aktörer
(exempelvis Fresenius Kabi - en relativt stor aktör på läkemedelssidan inom anestesi), men på
Senzimes primära målmarknader bedöms kvaliteten vara varierande. Med detta i åtanke, samt
den AMG-baserade teknologin, ser vi inte att bolaget har några betydande konkurrensfördelar.
RGB Medical TOF-Cuff
RGB Medical Devices grundades 1988 som en spin-off från Madrids tekniska universitet
(Universidad Polytécnica de Madrid). Bolaget säljer idag ett flertal typer av monitorer som
används inom sjukvården och forskning. RGB:s TOF-system är CMG-baserad lösning som
använder en modifierad blodtrycksmätare för att mäta graden av muskelrelaxation.
Den största fördelen med TOF-Cuff är enkelheten i produktens utformning. Produktens design
möjliggör dessutom, precis som med TetraGraph, att armen kan ligga utmed kroppen. Vi ser
dock att användarvänligheten sannolikt uppnås på bekostnad av tillförlitliga resultat.
Överlag har TOF-Cuff uppvisat en precision inom spannet för vad som anses vara acceptabelt
(i jämförelse med AMG-baserade system) i kliniska studier. Studier har dock visat att
precisionen är bristfällig under den sista fasen av patientens återhämtning då systemet
tenderar både över- och underskatta TOFR jämfört med AMG- och MMG-baserade system
(Rodiera, 2005; Veiga, 2017; Kazuma, 2019).
Krijtenburg et al. (2018) jämförde TOF-Cuff med E-NMT och TOF-Watch och fastslog att det
förstnämnda systemet var mindre lämpligt för att övervaka graden av muskelrelaxation. Med
310 mätvärden, där systemen mätte graden av muskelrelaxation på varsin arm, observerades
en fördröjd effekt när graden av muskelrelaxation mättes vid överarmen. Att nå en TOFR tog i
genomsnitt 25 minuter längre med EMG eller AMG jämfört med TOF-Cuff.
Baserat på resultaten, en relativt hög bias (0,31 respektive 0,38 i jämförelse med EMG och AMG
i ett TOFR-spann mellan 0.8-1) samt att överarmsmuskulaturen och handens muskler har olika
neuromuskulära egenskaper, ansåg författarna att teknologin var mindre lämplig för
användning i klinik.
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TOF-Cuff vs. E-NMT (EMG) och TOF-Watch (AMG) – bias vid mätning av TOFR

Källa: Krijtenburg et al., 2018

Vi anser därför att det rimligt att ifrågasätta säkerheten vid användning av produkten och ser
det som osannolikt att teknologin kommer erhålla något större stöd från kliniker. Vår
bedömning är därför att TOF-Cuff sannolikt inte kommer se något större kliniskt användande.
Philips IntelliVue NMT Module
Patientövervakningssystemet IntelliVue säljs med en AMG-baserad modul för att mäta
neuromuskulär transmission (NMT). Systemet är AMG-baserat och består av NMT-modulen
samt en återanvändningsbar kabel med en sensor och stimuleringselektroder. Philips har även
ett samarbetsavtal med Senzime för att möjliggöra integration av TetraGraph i IntelliVue (se
avsnittet finansiella prognoser för en utförlig beskrivning av avtalet).
En studie från P. Dubois (2019) indikerade en möjlig överskattning av TOFR i den tidiga
återhämtningsfasen (i jämförelse med TOF-Watch), vilket är i linje med vad som setts i studier
med andra AMG-baserade system. Författarna konstaterade visserligen att problemet verkar
ha åtgärdats med senare versioner av NMT-modulen, men systemet lider sannolikt fortfarande
av samma brister som övriga AMG-baserade system gör.
Detta illustreras inte minst i resultat från en klinisk studie med TetraGraph som presenterades
under IARS årsmöte 2018. I studien placerades TetraGraph och Philils NMT Module på varsinn
arm, där valet av arm (höger eller vänster) skedde slumpvis. Armen placerades utåt från
kroppen för att säkerställa optimala förhållanden för Philils NMT Module och stimulering
skedde genom ulnarnerven i båda fallen.
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Båda monitorerna kalibrerades efter att patienten hade sövts och 2-5 TOF-mätningar gjordes
innan administrering av NMBDs för att upprätta ett säkert basvärde. Båda systemen uppmätte
sedan TOFR var 20:e sekund fram till att djup neuromuskulär blockad hade uppnåtts (TOFR =
0). Stimuleringsintervallen sattes sedan till en gång per minut fram till att reverseringen
påbörjades ändrades då till var 20:e sekund igen.
Resultaten från studien, vilka inkluderade utfallet för sju patienter, visade att basvärdet för
TOFR var betydligt lägre för TetraGraph (103,5 ± 3,4 vs. 107,9 ± 4,8, p = 0,01). I fyra av fem
patienter indikerade TetraGraph neuromuskulär blockad tidigare och fullständig återhämtning
senare. Överlag observerades en hög korrelation mellan återhämtning enligt TetraGraph och
Philils NMT Module (R= 0,778, p<0,001) med ett bias på -0,854.
Philils NMT Module visades, i linje med tidigare jämförelsestudier med AMG- och EMGbaserade system, ha en något högre känslighet under den tidiga fasen av neuromuskulär
blockad. TetraGraph påvisades dock generera betydligt mer konsistenta och pålitliga resultat
och upplevdes som mer användarvänlig.

TetraGraph (EMG) vs. IntelliVue NMT Module (AMG) - uppmätt neuromuskulär blockad*

*Figuren visar uppmätt TOFR för en av patienterna som rekryterades till studien. Resultaten visar en
betydligt större spridning samt tydlig underskattning av TOFR i den sena återhämtningsfasen då IntelliVue
NMT Module används.

Källa: Nemes et al., 2018

Vidare har även Philips NMT-modul drabbats av tekniska problem. Systemet har till exempel
inte kunnat mäta TOFR i vissa studier och en tidigare version av patientkabeln visades även
kunna orsaka brännskador på patientens hud om de används över en tidsperiod. Vi ser därför
att ytterligare produktutveckling sannolikt är nödvändig. Då NMT-modulen står för en relativt
liten del av Philips intäkter bedömer vi att bolagets beslut att möjliggöra integrering av
TetraGraph i IntelliVue (se finansiella prognoser för en beskrivning av samarbetsavtalet mellan
Senzime och Philips) sannolikt ansågs vara ett bättre alternativ. Vi ser därför inte bolaget som
något hot i dagsläget.
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GE M-NMT och E-NMT
GE Healthcares system för objektiv övervakning består av en NMT-modul och en
återanvändningsbar kabel med integrerad sensor och stimuleringelektroder. Modulen
integreras, precis som IntelliVue NMT, i ett patientövervakningssystem. NMT kan användas
med en sensor baserad på EMG-teknologi (E-NMT) eller KMG-teknologi (M-NMT). E-NMT är
dock inte kommersiellt tillgängligt då GE under 2014 beslöt sig för att avbryta försäljningen
efter indikationer om bristfällig precision.
Vi ser den integrerade lösningen som en väsentlig fördel med GE:s produkterbjudande.
Möjligheten att integrera mätvärden från TOF-systemet i ett patientövervakningssystem ökar
användarvänligheten och minskar tröskeln för att införa objektiv patientövervakning. Vi ser
dock att Senzime, genom sitt samarbete med Philips och Fukuda Denshi, sannolikt kommer
kunna erbjuda denna funktion på de primära målmarknaderna (se avsnittet finansiella
prognoser för en mer utförlig beskrivning av samarbetsavtal).
Vi anser visserligen att AMG-teknologin är väsentligt sämre EMG, men vi ser även att GE har
en stor försäljningsstyrka och en stark närvaro hos slutkunderna genom sitt stora
produkterbjudande. Vidare ser vi det som sannolikt att bolaget att bolagets TOF-system ofta
inkluderas i ett större erbjudande med andra av produkter riktade mot kirurgkliniker. Vi
bedömer därför att GE, åtminstone på kort till medellång sikt, kommer vara en konkurrent att
räkna med.
Alternativa teknologier
Det finns andra, mindre etablerade, sätt att mäta TOFR än genom AMG och EMG. Vi har dock
inte identifierat några hot bland alternativa teknologier och bedömer därför att EMG har goda
förutsättningar att etableras som guldstandard inom sjukvården på sikt. Konkurrerande
teknologier vi har identifierat är:
-

Mechanomyography (MMG) mäter den isometriska kraften vid muskelkontraktioner
och konverterar den till en elektrisk signal. Teknologin används inom forskningen,
men har den aldrig sett något större kliniskt användande då den är omständlig att
initiera och kalibrera samt är känslig för temperaturförändringar.

-

Kinemyography (KMG) kan ses som en variant av AMG. Teknologin använder en
piezoelektrisk (bildar en elektrisk laddning då det utsätts för tryck), formbar film vilken
laddas i en remsa som sätts mellan tummen och pekfingret. Teknologin har under
vissa omständigheter visats vara mindre känslig för reverse fade-fenomenet, men har
även visats generera mindre pålitliga resultat. I övrigt har teknologin samma
svagheter som AMG-baserade system.

-

Compressomyography (CMG) har stora likheter med AMG. Metoden mäter muskelns
respons genom att utnyttja muskelkontraktionen vid neurostimulering och använder
sensorer som mäter tryckförändringen i takt med patienten återhämtar sig.
Teknologin har visats ha en hög känslighet, vara fri från reverse fade-fenomenet och
är lättare att kalibrera. Kliniska studier har dock visat att precisionen är bristfällig.

-

Phonomyography (PMG) kan, genom att använda speciella mikrofoner, detektera ljud
vid låga frekvenser. Teknologin utnyttjar att muskelfibriller skapar ljud när de rör sig
och kan på så vis visats kunna mäta graden av muskelrelaxation. Vi ser dock att ingen
PMG-baserad monitor är tillgänglig idag och bedömer att teknologins precision
behöver utvärderas ytterligare i kliniska studier.
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Finansiella prognoser
Med en förstärkt ledningsgrupp med en ny VD, CFO och VP sales har Senzime tagit stora steg
för att bli en mer kommersiellt fokuserad organisation. Vår bedömning är att Senzime närmar
sig stark tillväxtfas – vi förväntar oss nettoomsättningen kommer växa från 5,5 MSEK under
2019 till 105,3 MSEK 2022. Med en betydande hävstång i affärsmodellen förväntar vi oss
dessutom att se en kraftigt stigande lönsamhet - 2025 förväntar vi oss en EBIT på 147,4 MSEK
och ett VPA på 2,34 SEK.

Möjligheterna öppnar sig både i öst och väst
Senzime skickade in en ansökan om marknadsgodkännande till FDA i september 2017. Efter
återkoppling från myndigheten valde bolaget att skicka in en ny ansökan i mars 2019. Då
bolaget bör ha bättre insyn i vad FDA efterfrågar bedömer vi att ett marknadsgodkännande för
TetraGraph i USA sannolikt inte ligger långt borta.
Vår prognos utgår från att ett godkännande kommer under Q3’19 (vilket är i linje med de
historiska genomsnitten) samt att lansering kan ske mot slutet av Q4’19. Vi förväntar oss att
TetraGraph blir marknadsgodkänd i Japan under samma kvartal och bedömer att produkten
kommer kunna lanseras både i Japan och Korea under Q4’19.

Genomsnittlig tid till 510(k)-godkännande*
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Genomsnittlig tid till MDUFA-beslut
* Kohorterna för 2016-2017 var fortfarande öppna vid avläsningen och den genomsnittliga tiden kommer
därför att öka.

Källa: FDA

Försäljningslyft att vänta
Även om det vanligtvis är en tidsödande process att etablera en ny medicinteknisk produkt
anser vi att det finns faktorer som talar för ett accelererat upptag av TetraGraph i närtid. Vi
baserar detta främst på det starka stödet från ledande opinionsbildare och behovet av att
ersätta TOF-Watch. Tröskeln för att införa objektiv övervakning på kliniker som inte använder
något TOF-system anses dessutom vara låg sett till investeringskostnaden och
utbildningsinsatsen som krävs.
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Starks stöd från ledande opinionsbildare
Utvecklingen av TetraGraph har skett i samarbete med ledande kliniker inom anestesiologi. En
av forskarna bakom systemet är professor Sorin J. Brull. I samband med förvärvet av Acacia
Designs 2016 blev professor Brull styrelseledamot och rådgivare för Senzime samt den största
ägaren i bolaget.
Professor Brull har mer än 30 års erfarenhet som kliniker och har författat mer än 400
vetenskapliga publikationer (inklusive vetenskapliga artiklar, fallstudier, tidningsledare,
granskningsartiklar, böcker och utbildningsmaterial). Han är en av de mest tongivande
opinionsledarna inom anestesiologi och är styrelseledamot organisationen Anethesia Patient
Safety Foundation (APSF). Professor Brull har varit kliniskt verksam vid Mayo Clinic i
Jacksonville, USA sedan 15 år tillbaka och var innan dess verksam vid Yale University School
of Medicine i New Haven, USA.
Vi bedömer att professor Brulls rådgivning och validering av TetraGraph kommer ge ett starkt
stöd under kommersialiseringsfasen. Vi ser detta som särskilt viktigt under den tidiga
kommersialiseringsfasen, där vi bedömer att utbildning kring EMG-teknologins fördelar
kommer vara ett framträdande inslag i införsäljningen.
TetraGraph står för en fraktion av den totala operationsbudgeten
En av de främsta anledningarna till att det ofta tar tid att etablera en ny medicinteknisk
teknologi är att det saknas en ersättningsmodell från statliga och privata försäkringsbolag. För
Senzime är dock fallet annorlunda. Vårt antagna listpris för TetraSens (13 EUR; 138 SEK) utgör
endast en fraktion av kostnaden för en operation och ryms utan problem inom budgeten.
Vi antar att TetraGraph-systemet säljs med ett listpris på 2000 EUR (21 100 SEK) och att
listpriset för TetraCord uppgår till 80 EUR (844 SEK). Vår prognos räknar inte med några
prisökningar mot listpriset under vår prognosperiod, men vi antar att monitorer inledningsvis
säljs med en genomsnittlig rabatt på 10% mot listpriset. Rabatten antas sedan försvinna
gradvis under prognosperioden. TetraGraph-monitorn antas ha en livslängd på fem år och
TetraCord en livslängd på tre år.
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Kostnadsersättning till läkare för de 10 vanligaste kirurgiska ingreppen inom slutenvården i USA
Kos t nads e r s ät t ning Ant al ope r at ione r
CP T -kod( e r ) * ( US D)
pe r år ( m n) * *
Kom m e nt ar
59514, 59622
948,91 - 1351,11
1,27
Ersättning beror på ifall vaginal
förlossning har försökts innan samt
omfattningen av vård efter förlossning.
Omskärelse
54150, 54160
159,29 - 227,77
1,10
Belopp påverkas av patientens ålder
samt vilken typ av utrustning som
används.
Knäledsplastik
27447
1408,05
0,77
Avser total knäledsplastik (artroplastik).
Höftbyte
27125, 27130
1178,84 - 1408,77
0,55
Skillnaden i ersättning reflekterar om det
rör sig om en partiell eller fullständig
höftledsoperation.
Steloperation
22552, 22556
419,5 - 1750,78
0,48
Ersättning vid spinalfusion avgörs av var
operationen görs (nacke, thorax,
ländrygg).
Ballongvidgning
92920, 92933
558,25 - 697,00
0,48
92920 avser perkutan
koronarintervention för en större artär
eller förgrening. Ytterligare ersättning
tillkommer då flera artärer behöver
åtgärdas samt vid stentinsättning.
Avlägsnande av ryggradsbåge
63030, 63035
201,10 - 1016,30
0,45
Avser laminektomi där ena sidan av
kotan opereras. Ytterligare ersättning
tillkommer om operationen omfattar
båda sidorna av kotan eller flera kotor.
Kärlkirurgi (exkl. huvud och nacke) 34101, 34401
624,20 - 1528,06
0,44
Koder avser borttagning av blodproppar i
vener och artärer (embolektomi) på olika
platser i kroppen. Kärlkirurgi omfattar en
mängd andra typer av operationer som
syftar till att reparera/rekonstruera
blodkärl.
Borttagning av benbit
27360, 28124
498,42 - 892,69
0,37
Ersättning för osteotomi beror på vilken
del av kroppen som opereras.
Borttagning av gallblåsa och
47570, 47610
810-88 - 1311,46
0,37
Avser ersättning vid kolecystektomi
gallkanalutforskning
utan/med kananalutforskning. Beloppet
beror på om ingreppet görs genom
titthålskirurgi (laparoskopi) eller öppen
bukkirurgi (laparotomi).
Ope r at ion
Kejsarsnitt

*Omfattar ett urval av CPT-koder som specificerar ersättning till läkare från Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) vid
de listade ingreppen. Beloppet specificerar endast ersättningsbeloppet för en kod. Flera koder kan tillkomma för beroende på
ingreppets omfattning och vilken typ av utrustning som krävs. **Baserat på estimat från United States Census Bureau och CMS.
Källa: Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP), 2015; CMS, 2019, Redeye Research

Samarbeten stärker marknadsorganisation
Senzime tecknade i december 2016 ett 10-årigt licens- och samarbetsavtal med Fukuda
Denshi för kommersialisering av TetraGraph i Japan. Fukuda Denshi har rättigheterna att
utveckla ett integrerat system baserat på TetraGraph-teknologin samt att sälja det under eget
varumärke.
Ytterligare ett samarbetsavtal tecknades med Philips i januari 2018. Samarbetsavtalet syftar
till att möjliggöra integration av TetraGraph i Philips patientövervakningssystem IntelliVue.
Samarbetet löper på tre år och förnyas automatiskt årligen såvida inte någon part avböjer att
förnya avtalet.
Med allt mer medicinteknisk utrustning som tag plats på kirurgkliniker och trenden mot
integrerade operationssalar i beaktning, ser vi att många kliniker sannolikt kommer efterfråga
möjligheten att integrera TOF-system i större patientövervakningssystem. Vi bedömer därför
att samarbetena kommer få allt högre betydelse under kommersialiseringen av TetraGraph.
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Tidig kommersialiseringsfas reflekterar en organisation under förändring
Försäljningen har varit blygsam sedan TetraGraph erhöll CE-märkning i december 2017. På
rullande 12-månaders basis uppgår omsättningen till 3,7 MSEK, där 2,4 MSEK utgörs av en
delmålsbetalning från samarbetet med Fukuda Denshi.
Vår bedömning är att resultatet till en stor del reflekterar omställningen till att bli en
kommersiellt fokuserad organisation samt en något ofokuserad strategi. Bolaget valde att
inom en kort tid att kontraktera ett flertal distributörer (se appendix 3 för en överblick) och vi
anser att kvaliteten har varit varierande. Vi ser dessutom att ledningen valde att prioritera ett
flertal mindre marknader framför några av de viktigaste målmarknaderna, vilket vi anser har
varit en mindre effektiv användning de begränsade resurserna ett mindre bolag har.
Ny organisation med fokus på försäljning
Med en förstärkt ledningsgrupp med en ny VD, CFO och VP sales anser vi att Senzime har tagit
betydande steg mot att bli en mer kommersiellt fokuserad organisation. Vi ser dessutom, om
än tidiga, tecken på den strategiska omställningen är på väg att bära frukt.
Nettoomsättningen i Q1’19 uppgick till 0,4 MSEK, vilket var det bästa resultatet bolaget
redovisat hittills (exklusive engångsintäkter). Bolaget informerade dessutom under kvartalet
att avdelningen för neuroanestesi på Akademiska Sjukhuset i Uppsala hade valt att köpa in fem
TetraGraph-system.
En av de bakomliggande anledningarna till Akademiska sjukhuset i Uppsala bestämde sig för
att köpa TetraGraph-systemet uppges vara att produkten inte kräver fri tillgång till patientens
hand. Vi anser därför att orderna ger en viktig validering av Senzimes värdeproposition och
bedömer att Akademiska Sjukhuset i Uppsala kommer vara en viktig referenskund vid fortsatt
marknadsbearbetning (i synnerhet på den nordiska marknaden).
Vidare visade bolagets koreanska distributör (Unimedics) nyligen prov på ett stort
engagemang. Distributören lade den första ordern under maj 2019, omfattande bland annat 50
TetraGraph-system. Senzime kommunicerade i samband med ordern att de avsåg att utbilda
ca 70 säljare under juni 2019, vilket indikerar en hög tilltro till produkten från bolagets
försäljningspartner. Vår övertygelse stärks även av den uppskalningsorder som mottogs under
juli 2019 (omfattande 30 system).
Vi ser dessutom att upplärningen av den koreanska distributören indikerar ett fokus på de
viktigaste målmarknaderna. Bilden stärks av det nyligen tecknade distributionsavtalet med
Vingmed Holding A/S, vilka bedöms vara en stark aktör på den nordiska marknaden. Vi
förväntar oss därför att se ett stort fokus på andra europeiska nyckelmarknader som
Storbritannien, Spanien och Italien i närtid. Vår bedömning är dessutom att ytterligare
distributörer kan tillkomma på den på marknader som inte täcks i dagsläget (främst USA,
Frankrike och Tyskland).
Vi förväntar oss en stark utveckling under H2’19
Vi förväntar oss att utbildningsinsatser kommer fortgå och att Q2’19 kommer påverkas
negativt av säsongseffekter. Vår bedömning är dock att försäljningstillväxten för TetraGraph
närmar sig en inflektionspunkt och att bolaget står inför en stark tillväxtfas under H2’19.
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Den europeiska marknaden brukar typiskt sett ta längre tid att penetrera i jämförelse med den
amerikanska då den är betydligt mer fragmenterad och sjukvårds- och ersättningssystem
skiljer sig mellan länder. Som tidigare nämnts ser vi dock inte kostnadsersättningen som det
primära hindret för att nå ett ökat upptag och vi ser dessutom att distributörsmodellen kommer
möjliggöra för Senzime att snabbt nå ut till många av de större sjukhusen.
Vi förväntar oss därför ett betydligt större bidrag från de europeiska distributörerna under
Q3’19 samt att de flesta kommer vara nära full effekt under Q4’19. Under H1’20 förväntar vi
oss se ett stigande bidrag även från bolagets koreanska distributör.
På medellång sikt förväntar vi oss att den amerikanska marknaden kommer bli den viktigaste
för bolaget. Vi bedömer dock att det, precis som i Europa, kommer ta ett tag att utbilda
distributörer och förväntar oss att se ett stigande bidrag från marknaden under H2’20. Vi
förväntar oss att se ett liknande scenario i Japan och Korea och räknar inte med något större
bidrag från marknaderna under H1’20.

Försäljning per kvartal
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Källa: Redeye Research

Razor-Razorblade-modell för snabb expansion av installerad bas
Senzimes prissättning följer en så kallad ”razor-razorblade-modell”, där instrument säljs till ett
lågt pris för att möjliggöra en snabb expansion av den installerade basen och driva försäljning
av förbrukningsvaror (TetraSens).
Med den blygsamma inköpskostnaden ser vi en låg inträdesbarriär och anser att TetraGraphsystemet kommer vara lämpat även för mindre kliniker och mellanstora kliniker. Vi utgår dock
från att tidiga ordrar mestadels kommer vara av utvärderingskaraktär för att bedöma
efterfrågan. Försäljningsuppbyggnaden för TetraSens antas dessutom ske stegvis då
utbildningsinsatser för distributörer kommer följas av utbildning av kunder, vilket bedöms
resultera i en gradvis stigande användningsgrad.
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Med en relativt låg intäkt per instrument, vilka antas utgöra en stor del av ordrarna under 2019,
antar vi därför ett relativt blygsamt bidrag under 2019. Vi räknar med att monitorer står för mer
än hälften av nettoomsättningen 2019, men att andelen minskar redan det följande året. Under
2020-2021 förväntar vi oss utbildningsinsatser börjar ge effekt i Europa och USA räknar med
därför med att bidraget från TetraSens ökar kraftigt.

Försäljningsintäkter per produkt
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Källa: Redeye Research

Positionerade för uthållig tillväxt
Vi antar att Senzime kommer vara en cirka 5 större spelare när marknaden för objektiv
neuromuskulär övervakning når en högre grad av mognad. I slutet av vår prognosperiod (2030)
räknar vi med en marknadspenetration på 20% för TetraGraph-monitorer och 15% för
TetraSens. Antagandena resulterar i en nettoomsättning på 1310 MSEK i slutet av vår prognos
och motsvarar användning på 1,4 gånger per arbetsdag (baserat på 260 dagar) och en
användningsgrad på 75%.
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Vi anser att antagandet är konservativt och ser en uppsida i våra estimat. Vår bedömning är
att mer än hälften av det totala antalet operationer som utförs tar plats på högvolyms-kliniker
(vilka vi uppskattar utgör cirka en tredjedel av det totala antalet i USA och cirka 10 procent i
Europa). Dessa kliniker kommer sannolikt vara högt prioriterade av bolagets distributörer och
en framgångsrik införsäljning skulle kunna resultera i en betydligt högre marknadspenetration
för TetraSens än vad vi räknar med.

Försäljningsmodell för Senzime
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Stor hävstång i affärsmodellen
Vår bedömning är att razor-razorblade- och distributörsmodellen kommer möjliggöra en stark
marginalexpansion för Senzime under de kommande åren. Strategin gör att bolaget slipper
bygga upp infrastrukturen för att kommersialisera TetraGraph och tillåter bolaget att lägga ett
stort fokus på produktutveckling.
Vår prognos utgår från att distributörsavtalen följer ett typiskt upplägg för industrin och att en
tredjedel av försäljningsvärdet tillfaller distributörerna. Med den antagna prissättningen antar
vi att bruttomarginalen för system kommer att vara 40-45% för monitorer och 65-70% för
TetraSens samt TetraCord. I slutet av vår prognosperiod antar vi att Senzimes bruttomarginal,
driven av stigande skalfördelar, kommer stiga till 70%.

500

72%

400

60%

300

48%

200

36%

100

24%

0

Bruttomarginal

MSEK

Nettoomsättning, EBIT och bruttomarginal

12%
2019E

2020E

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

-100

0%
Nettoomsättning

EBIT

Bruttomarginal

Källa: Redeye Research

Vid slutet av 2022 (fem år efter lansering) förväntar vi oss att investeringarna i bolaget kommer
stabiliseras och att skalfördelarna kommer stiga. Vi förväntar oss därför att kostnader
relaterade till forskning och utveckling samt försäljning och administrationskostnader kommer
minska väsentligt i andel av försäljningen. I slutet av vår prognosperiod antar vi en EBITmarginal på 45%. Vi förväntar oss då även att rörelsekapitalet kommer normaliseras och uppgå
till cirka 10% av försäljningen.

Ytterligare kapital krävs för att nå uthållig lönsamhet
Vi förväntar oss att Senzime kan nå positivt kassaflöde 2021. Bolaget hade 20,8 MSEK i kassan
i slutet av Q1’19 och vi förväntar oss att ytterligare kapital behöver anskaffas inom kort. Givet
en prioritering av de större marknaderna ser vi ett kapitalbehov på cirka 50 MSEK för att ta
bolaget till uthållig lönsamhet. Vår modell utgår dock från en snabb expansion till alla de
primära målmarknaderna, vilket medför ett kapitalbehov på cirka 90 MSEK.
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Operativt kassaflöde
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Källa: Redeye Research

Det bör dock nämnas att detta antagande inte tag hänsyn till kostnader relaterade till utveckling
och kommersialisering av CliniSenz och Onzurf. Prognoserna är även baserade på att bolaget
väljer att kommersialisera TetraGraph via en distributörsmodell på marknader där bolaget
ännu inte har försäljning. Att kommersialisera TetraGraph på egen hand i t.ex. USA skulle
resultera i ett betydligt större kapitalbehov.
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Resultaträkning per kvartal och år
(MSEK)
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

1Q18
0,0
-0,3
-0,3

2Q18
0,4
-1,2
-0,8

3Q18
0,2
-2,6
-2,5

4Q18
2,7
-4,3
-1,6

1Q19
0,4
-3,3
-3,0

2Q19E
0,9
-3,5
-2,7

3Q19E
1,5
-3,9
-2,4

4Q19E
2,8
-4,5
-1,7

Försäljnings- & administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
EBIT

-3,9
0,2
0,0
-4,1

-4,8
0,1
-0,1
-5,5

-3,3
0,1
-0,1
-5,8

-9,6
0,0
-0,1
-11,3

-6,6
0,2
-0,1
-9,5

-6,2
0,1
-0,1
-8,8

-5,9
0,1
-0,1
-8,3

-4,9
0,1
-0,1
-6,6

Finansnetto
EBT

0,0
-4,1

0,0
-5,5

0,0
-5,8

0,0
-11,3

0,0
-9,5

0,0
-8,8

0,0
-8,3

0,0
-6,6

Skatt
Resultat

0,0
-4,1

0,0
-5,5

0,5
-5,4

0,7
-10,6

0,7
-8,8

0,0
-8,8

0,0
-8,3

0,0
-6,6

Tillväxt
Bruttomarginal
EBIT-marginal
VPA

N/A
N.M.
N.M.
N.M.

119%
N.M.
N.M.
N.M.

N/A
N.M.
N.M.
N.M.

>200%
N.M.
N.M.
N.M.

>200%
N.M.
N.M.
N.M.

129%
N.M.
N.M.
N.M.

>200%
N.M.
N.M.
N.M.

5%
N.M.
N.M.
N.M.

(MSEK)
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

2018
3,2
-8,4
-5,2

2019E
5,5
-15,2
-9,7

2020E
24,9
-23,0
1,9

2021E
59,1
-35,6
23,5

2022E
105,3
-51,6
53,6

2023E
181,2
-77,5
103,7

2024E
299,8
-116,7
183,1

2025E
476,6
-172,7
303,9

Försäljnings- & administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
EBIT

-21,6
0,4
-0,3
-26,8

-23,6
0,4
-0,4
-33,2

-29,9
0,4
-0,4
-27,9

-38,4
0,5
-0,4
-14,8

-47,9
0,5
-0,4
5,8

-66,0
0,5
-0,5
37,8

-103,7
0,5
-0,5
79,5

-156,6
0,5
-0,5
147,4

Finansnetto
EBT

0,0
-26,8

0,0
-33,2

0,0
-27,9

0,0
-14,8

0,0
5,8

0,0
37,8

0,0
79,5

0,0
147,4

Skatt
Resultat

1,1
-25,6

0,7
-32,5

0,0
-27,9

0,0
-14,8

-1,3
4,5

-8,3
29,5

-17,5
62,0

-32,4
115,0

EBITDA

-20,6

-20,0

-15,1

-2,4

18,1

50,1

91,8

160,0

>200%
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.

72%
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.

>200%
8%
N.M.
N.M.
N.M.

138%
40%
N.M.
N.M.
N.M.

78%
51%
17%
5%
0,09

72%
57%
28%
21%
0,60

65%
61%
31%
27%
1,26

59%
64%
34%
31%
2,34

Tillväxt
Bruttomarginal
EBITDA-marginal
EBIT-marginal
VPA

Källa: Redeye Research
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Värdering
Senzimes aktie har gått svagt på börsen under de senaste 12 månaderna och är ned cirka 8%
(OMXSPI har gått upp cirka 9% under samma period). Vi bedömer att den dystra utvecklingen
reflekterar främst den blygsamma försäljningen sedan lanseringen av TetraGraph samt den
allt svagare finansiella situation. Vidare ser vi att den utdragna processen med FDA samt
förändringar i ledningsgruppen sannolikt har bidragit till den avvaktande inställningen från
marknaden.
Vår syn är att förväntningarna är alldeles för låga, vilket även stärks även av vår
värderingsmodell. Vi ser därför att en positiv försäljningsutveckling kan få ett stort genomslag
på aktien.

DCF-modell
Vår diskonterade kassaflödesmodell (DCF-modell) indikerar ett värde om cirka 20 kronor per
aktie. Vi använder en diskonteringsränta på 14% för att diskontera kassaflödena under den
explicita prognosperioden fram till 2030 och terminalvärdet under de följande åren. För att ta
hänsyn till kapitalbehovet antar vi att 14,2 miljoner aktier emitteras till en rabatt på 10% mot
aktiekursens volymvägda genomsnitt under de senaste 15 dagarna. Kapitalanskaffningen
resulterar i en utspädningseffekt på cirka 22% och antas tillföra bolaget 50 MSEK efter
transaktionskostnader.

DCF-modell, Senzime
EBIT
Av- och nedskrivningar
Betald skatt
Förändring av rörelsekapital
Övriga poster
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
CapEx, materiella tillgångar
CapEx, immateriella tillgångar
Fritt kassaflöde till företaget (FCFF)
Diskonterat kassaflöde
Summa, diskonterat kassaflöde
Räntebärande skulder
Kassa och bank
Värde av eget kapital (FCFE)

1 234
0
21
1 255

Värde per aktie

19,83

CAGR 2019-2023
CAGR 2023-2030
EBIT margin 2023
EBIT margin 2030
EPS 2023
EPS 2030

214%
36%
21%
43%
0,47
6,52

WACC
Terminaltillväxt
Utestående aktier FY1 (mn)

2019E
-33
13
1
-6
0
-25

2020E
-28
13
0
-8
0
-23

2021E
-15
12
0
-3
0
-5

2022E
6
12
-1
-8
0
9

2023E
38
12
-8
-11
0
31

2024E
80
12
-17
-14
0
60

2025E
147
13
-32
-17
0
111

2026E
243
13
-53
-17
0
185

2027E
353
13
-78
-12
0
277

2028E
453
13
-100
-2
0
365

2029E
529
14
-116
5
0
431

2030E
540
12
-119
-1
0
432

0
-10
-35
-33

0
-10
-33
-27

0
-11
-16
-12

0
-12
-2
-2

0
-12
19
10

0
-15
45
22

0
-16
95
41

0
-16
169
64

0
-16
260
86

0
-17
348
100

0
-17
414
105

0
-15
417
93

14%
2%
63,3

Källa: Redeye Research
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Scenarioanalys
För att ge en dynamisk bild vår värdering av Senzime, redovisar vi även hur bolagets värdering
skulle påverkas i ett mer optimistiskt respektive pessimistiskt scenario.
•

Base case – 20 kronor per aktie
I vårt huvudscenario antar vi att Senzime blir en av cirka 5 större spelarna som antas
dominera marknaden för objektiv neuromuskulär övervakning. Vi räknar med en
försäljning om 181 MSEK 2023, där EBITDA-marginalen uppgår till 28%.

•

Bear case – 5 kronor per aktie
I vårt pessimistiska antar vi att kliniska riktlinjer för objektiv patientövervakning inte
tillkommer på några större marknader samt att aktiviteten ökar bland konkurrenterna.
Vi räknar med en försäljning om 62 MSEK 2023. Bolaget antas även behöva utöka
marknads- och försäljningsinsatser, vilket håller tillbaka marginalexpansionen. 2023
uppgår EBITDA-marginalen till 18%.

•

Bull case – 28 kronor per aktie
I vårt optimistiska antar vi att Senzime når en marknadsledande position och att
kliniska riktlinjer tillkommer på alla de större Europeiska marknaderna samt i USA. I
detta scenario räknar vi med en försäljning på 237 MSEK 2023. Den starka tillväxten
och ökade skalfördelarna lyfter EBITDA-marginalen till 30% 2023.

Multipelbaserad värdering
Vi har även utvärderat Senzimes värde utifrån en multipelbaserad metod, där bolaget har
analyserats utifrån värderingarna för liknande bolag inom samma sektor. Metoden utgår ifrån
antagandet att jämförbara bolag bör handlas till liknande multiplar.
Eftersom bolagen i vårt urval förväntas se en stark försäljningstillväxt och marginalexpansion
(och i de flesta fall inte är lönsamma) har vi EV/Sales som det mest lämpliga måttet. Multipeln
tar visserligen inte hänsyn till bolagets kostnadsstruktur, men vi ser även att osäkerheten kring
framtida vinster är stor i denna typ av bolag och anser att multipeln åtminstone kan ge en
indikation om framtida kassaflöden.
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EV/Sales, medicinteknikbolag i tidig kommersiell fas

Sedana Medical
Bonesupport
Bactiguard
Surgical Science
SyntheticMR
Irras
Episurf
SciBase
M e dian
Högsta
Lägsta

Sedana
Bonesupport
Bactiguard
Surgical Science
SyntheticMR
Irras
Episurf
SciBase
M e dian
Högsta
Lägsta

För s älj nings t illväxt *

För s älj ning
2018 ( M S EK)
58
129
150
66
48
6
4
7

EB IT 2018
( M S EK)
-8
-99
-12
-4
19
-143
-58
-44

B ör s vär de
( M S EK)
2 372
1 607
1 275
1 245
1 131
706
108
78

Akt ie ut ve c kling
STM**
34,2%
219,3%
34,7%
316,3%
-15,2%
6,9%
-68,8%
-25,1%

2019
23,5%
104,1%
12,5%
85,7%
26,3%
250,0%
86,1%
60,9%
73,3%
250,0%
12,5%

2020
42,7%
54,9%
29,4%
56,6%
45,9%
381,0%
87,5%
118,9%
55,7%
381,0%
29,4%

2021
113,7%
34,5%
20,2%
21,5%
38,8%
139,6%
93,3%
42,8%
40,8%
139,6%
20,2%

EV /S ale s
2019
31,1
7,2
9,2
9,9
17,9
30,7
13,1
1,8
11,5
31,1
1,8

2020
21,8
4,6
7,1
6,3
12,3
6,4
7,0
0,8
6,7
21,8
0,8

2021
10,2
3,4
5,9
5,2
8,8
2,7
3,6
0,6
4,4
10,2
0,6

*Estimat är baserade på analytikerkonsensus. **STM = senaste tolv månaderna.
Källa: Bloomberg, Redeye Research

Bolagen i vårt urval som har kommit något längre i kommersialiseringen av sina produkter (de
fem översta bolagen i tabellen ovan) handlas till mellan 7-31x försäljningen baserat på 2019
års estimat (median = 9,9). När vi diskonterar vårt försäljningsestimat för 2022 (där bolaget
antas bli uthålligt lönsamt) till nuvärde och utgår från EV/Sales på 8-12x får vi ett värde per
aktie på 11-18 kronor per aktie.
Vår multipelbaserade metod stärker därför vår uppfattning om att Senzime är lågt värderat sett
potentialen. Vi noterar dock att den medicintekniska sektorn har gått starkt på börsen (Dow
Jones Medical Equipment Index och S&P Health Care Equipment är upp 20% respektive 16%
sedan årsskiftet) och att många bolag handlas till höga multiplar ur ett historiskt perspektiv.

Multipelbaserad värderingsmetod
Nettoomsättning (MSEK)
EV/Sales
Motiverad aktiekurs

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

59,1

105,3

181,2

299,8

476,6

8-12x

8-12x

8-12x

8-12x

8-12x

6-9 SEK

11-18 SEK

21-32 SEK

37-55 SEK

62-90 SEK

Källa: Redeye Research
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Känslighetsanalys
Diskonteringsräntan (WACC) reflekterar både bolags- och marknadsspecifika risker. Eftersom
WACC har en stor påverkan på värderingen illustrerar vi vilket värde vår modell indikerar med
en högre respektive lägre WACC.
WACC och värde per aktie
WACC
Börsvärde
Värde per aktie

12,0%

13,0%

14,0%

15,0%

16,0%

1715

1461

1255

1086

946

27

23

20

17

15

Källa: Redeye Research
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Appendix
Appendix 1. Ledande befattningshavare
Pia Renaudin, Chief Executive Officer
Tillträdde i februari 2019.
Pia Renaudin har en bred erfarenhet inom Life Science industrin med fokus på marknadsföring
och försäljning. Hon har tidigare haft ledande roller globalt och regionalt både i Sverige och
Frankrike. Hon började sin karriär på bland AstraZeneca och har lett strategiska
produktlanseringar på bland andra företag som Bristol Myers, Squibb, Gilead Siences och
Styker.
Pia har en Master of Science i Business Administration från Göteborgs Universitet och en
examen i General Management från INSEAD Frankrike.
Erik Bergman, Chief Financial Officer
Efterträder Jessica Roxhed den första oktober 2019.
Erik Berman är civilekonom med mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i mindre
och medelstora börsnoterade eller privata företag inom Life Science. Erik kommer närmast
från en befattning som VD för vaccinadjuvansbolaget Novavax AB, och har sedan hösten 2018
arbetat på Senzime i mindre omfattning via eget bolag.
Erik Bergman har en Bachelor of Science i Economics & Administration från Uppsala
Universitet.
Anders Selin, VP Sales
Tillträder den första september 2019.
Anders har över 20 års erfarenhet av ledande roller inom försäljning på globala medicintekniska
bolag med basering i Europa, Mellanöstern och Asien. Anders Selin kommer närmast från
Karolinska Sjukhuset där han är chef strategiska program och projekt samt tf chef för
utveckling och förvaltning av medicinsk vårdteknologi.
Catrin Molund, VP Marketing
Tillträder i september 2019. Medlem av ledningsgruppen sedan 2016.
Catrin Molund är bl.a ansvarig för nya affärsmöjligheter och kontrakt. Hon har över 19 års
erfarenhet inom life science-sektorn från företag som Orexo, Phadia, Amersham Biosciences
och Pyrosequencing. Tidigare befattningar innefattar roller som IT-chef, Internationell
marknadsföring och projektkontor.
Catrin har en examen från Uppsala universitet i kombination med studier vid Umeå universitet,
Universität Klagenfurt, Österrike, Universidad di Salamanca, Spanien samt pågående MBAstudier vid Heriot-Watt University, Edinburgh.
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Anders Jacobsson, Chief Technology Officer
Tillträdde första september 2019.
Anders Jacobson är teknisk direktör på Senzime. Han har bred erfarenhet av FoU och har i över
15 år innehaft olika ledande befattningar i företag inom life science och teknisk
konsultverksamhet. I sina tidigare positioner har Anders arbetat med ledning av forskning och
utveckling, tillverkning, service och teknisk försäljning i en internationell miljö.
Anders har en Master of Science i teknisk fysik från Uppsala Universitet, Sverige.
David R. Hampton, Chief Scientific Officer
Tillträdde under 2016.
Dr David R. Hampton är ingenjör och affärsutvecklare med 30 år av medicinteknisk utveckling
erfarenhet, senast som direktör och fellow på Medtronic. Han har också en tjänst som
universitetslektor och föreläsare på, Cambridge University (UK). David har kompetens inom
medicinteknisk teknik och innovation management och har 23 utfärdade patent och har
grundat två framgångsrika bolag.
Han har en Bachelor of arts i Applied Mathematics och har även doktorerat i Biomedical
Engineering.
Johanna Faris, Quality Assurance and Regulatory Affairs Director
Tillträdde augusti 2018.
Johanna har 18 års erfarenhet av arbete med medicintekniska produkter, och har arbetat med
produktutveckling samt produktionsutveckling. Johanna har bred erfarenhet från positioner
som kvalitetschef och regulatorisk chef samt som konsult inom QA/RA och validering.
Johanna har examen som maskiningenjör inom produktutveckling på Uppsala Universitet.

Appendix 2. Styrelse
Philip Siberg, styrelseordförande
Styrelseordförande sedan 2016.
Philip Sibergs huvudsakliga sysselsättning är hans uppdrag som VD i Coala Life AB. Han är
även är VD och styrelsesuppleant i Longmeadow Farm AB. Under de senaste fem åren har
Philip Siberg bland annat varit VD för Acacia Designs, VD för Stille AB (publ.), VD och
styrelseordförande i Dipylon Medical AB (tidigare CMA Microdialysis AB), styrelseledamot i
Dipylon AB (likvidation avslutad 2014-11-27) och Stille Incentive AB. Philip har en
civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.
Innehav i bolaget: Philip Siberg äger personligen och genom Longmeadow Farm AB
sammanlagt 732 989 aktier i Senzime per 19-03-31.
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Sorin J. Brull
Styrelseledamot sedan 2016.
Sorin J. Brull arbetar som konsult inom anestesiologi. Han är även professor vid Mayo Clinic
College of Medicine och var tidigare prefekt vid University of Arkansas for Medical Sciences
(UAMS) och divisionschef vid Yale School of Medicine. Vidare är Sorin J. Brull styrelseledamot
i Anethesia Patient Safety Foundation (APSF). Han är även ledamot i den rådgivande
vetenskapliga nämnden i The Doctors Company (Medical Malpractice Insurer) och ClearLine
MD (Medical Device Company). Under de senaste fem åren har Sorin J. Bull grundat
T4Analytics LLC som sedan förvärvades av Acacia Designs. Sorin J. Brull är även grundare av
Acacia Designs som gick samman med Senzime AB.
Innehav i bolaget: Sorin J. Brull äger personligen och genom Pensco Trustee for S Brull, IRA
sammanlagt 3 723 528 Aktier i Senzime.
Adam Dahlberg
Styrelseledamot sedan 2000.
Adam Dahlberg bedriver investeringsverksamhet, fastighetsägande och jord- och skogsbruk.
Han är styrelseordförande i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ) och Corline Biomedical AB,
styrelseledamot i Corline Pharma AB, Mörtfors Fiber ekonomiska förening, Wirums Säteri AB,
Silotornet AB, Your Ocean AB, Wirum Gårdsprodukter AB. Adam Dahlberg är även
styrelsesuppleant i Carl Rosenblad Racing AB.
Innehav i bolaget: Adam Dahlberg äger 3 151 907 Aktier i Senzime. Därtill äger Ebba Fischer 2
142 229 Aktier, Crafoordska stiftelsen 1 606 943 Aktier, Margareta Nilsson 1 575 184 Aktier,
Anna Manhusen 1 345 870 Aktier samt AB Pethle 416 573 Aktier i bolaget, vilka samtliga är
närstående till Adam Dahlberg.

Lennart Kalén
Styrelseledamot sedan 2018.
Lennart Kalén är Vice ordförande för AB Segulah och ordförande i Segulah Venture AB. Han är
ordförande i Balco Group AB (Nasdaq), Optolexia AB samt styrelsemedlem i Sanbäckens
Holding AB. Lennart Kalén har arbetat i företagsledande roller internationellt inom SKF, ABB
Fläkt, Alfa Laval, Dahl Sverige/Saint Gobain samt varit ordförande i DoCu Nordic AB, NEA AB,
Previa AB, Sankt Eriks AB.
Innehav i bolaget: Lennart Kalén representerar 3 360 000 aktier, av vilka 360 000 aktier ägs via
eget bolag och 2 250 000 aktier via Segulah Venture AB och 750 000 aktier via AB Segulah.

47

REDEYE Equity Research

Senzime 10 juli 2019

Appendix 3. Distributörer
Australien och Nya Zeeland
LSR Healthcare Pty Ltd
Italien
MOSS Sp.A
Portugal
Geranswers
Schweiz
Leuag AG
Slovenien
Pharmamed
Spanien
EIKOScare Medical S.L.
Tjeckien och Slovakien
A.M.I
Ukraina, Moldavien och Georgien
OMB LTD
Österrike
Intramed Handelsges. m. b. H.

Appendix 4. Patentportfölj
•

Senzimes biosensorplattform (inklusive sensorn) med enzymreaktionen skyddas
genom patent i Tyskland, Storbritannien,USA, Schweiz, Frankrike, Nederländerna och
Sverige.

•

Senzime har beviljade patent avseende Methods and device (OnZurf Probe) i Japan,
USA, Tyskland, Storbritannien och Sverige

•

Senzime har beviljade patent avseende Improved microdialysis probe (OnZurf Probe)
i Sverige. Handläggning av ansökan för övriga länder pågår.

•

Senzime har patent på TetraSens i USA. Handläggning för Europa pågår.

•

Senzime har även andra pågående patentansökningar för TetraGraph.

•

För den framtida utvecklingen av verksamheten kommer patentskydd fortsatt att vara
viktigt och Senzime kommer att arbeta för att skydda sina investeringar i forskning
och utveckling genom ytterligare patent.
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DCF VÄRDERING

2017
2018
2019E
2020E
2021E
Please comment on
the changes
in Rating
factors……

Omsättning
Summa rörelsekostnader
EBITDA
Avskrivningar materiella tillg.
Avskrivningar immateriella tillg.
Goodwill nedskrivningar
EBIT
Resultatandelar
Finansnetto
Valutakursdifferenser
Resultat före skatt
Skatt
Nettoresultat

0
-13
-12
0
-1
0
-13
0
0
0
-13
0
-13

3
-24
-21
0
-6
0
-27
0
0
0
-27
1
-26

6
-26
-20
0
-13
0
-33
0
0
0
-33
1
-33

25
-40
-15
0
-13
0
-28
0
0
0
-28
0
-28

59
-61
-2
0
-12
0
-15
0
0
0
-15
0
-15

2017

2018

2019E

2020E

2021E

9
1
1
1
11

21
4
1
1
26

47
5
4
1
58

14
17
9
3
43

0
33
12
4
48

Materialla anl. tillg.
Finansiella anl. tillg.
Övriga finansiella tillg.
Goodwill
Imm. tillg. vid förväv
Övr. immater. tillg.
Övr. anlägg. tillg.
Summa anlägg.
Uppsk. skatteford
Summa tillgångar
Skulder

0
0
0
1
0
154
0
155
0
166

0
0
0
0
0
159
0
159
0
185

0
0
0
0
0
156
0
156
0
214

0
0
0
0
0
153
0
154
0
197

0
0
0
0
0
152
0
152
0
200

Levantörsskulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kort. skuld
Räntebr. skulder
L. icke ränteb. skulder
Konvertibler
Summa skulder
Uppskj. skatteskuld
Avsättningar
Eget kapital
Minoritet
Minoritet & E. Kap.
Summa skulder och E. Kap.

0
4
0
4
0
0
0
4
21
1
140
0
140
166

0
10
0
10
0
0
0
10
19
0
167
0
167
197

70
9
0
79
0
0
0
79
19
0
115
0
115
214

85
20
0
105
0
0
0
105
19
0
72
0
72
197

87
40
0
125
0
0
0
125
19
0
55
0
55
200

FRITT KASSAFLÖDE

2017

2018

2019E

2020E

2021E

BALANSRÄKNING
Tillgångar

Omsättningstillångar
Kassa och bank
Kundfordringar
Lager
Andra fordringar
Summa omsättn.

Anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder

Omsättning
Sum. Rörelsekostnader
Avskrivningar
EBIT
Skatt på EBIT
NOPLAT
Avskrivningar
Bruttokassaflöde
Förand. I rörelseskap
Investeringar
Fritt kassaflöde

0
-13
-1
-13
0
-13
1
-12
0
-11
-23

3
-24
-6
-27
0
-27
6
-21
3
-11
-28

6
-26
-13
-33
0
-33
13
-20
-6
-10
-36

25
-40
-13
-28
0
-28
13
-15
-8
-10
-33

2017

2018

2019E

2020E

2021E

TILLVÄXT

2017

2018

2019E

2020E

2021E

Försäljningstillväxt
VPA tillväxt (just.)

85%
0%
-9
132
0.0

-88%
23%

85%
0%
-21
147
0.0

1,601%
63%

54%
61%
23
138
0.0

72%
-2%

37%
118%
71
143
0.1

349%
-14%

Antaganden 2017-2023 (%)
Genomsn. förs. tillv.
EBIT marginal

KASSAFLÖDEN, MSEK

14.0 %

110.1 %
-93.3 %

LÖNSAMHET

NPV FCF (2018-2020)
NPV FCF (2021-2027)
NPV FCF (2028-)
Rörelsefrämmande tillgångar
Räntebärande skulder
Motiverat värde MSEK

-72
321
985
21
0
1255

Motiverat värde per aktie, SEK
Aktiekurs, SEK

19.8
7.4

-10%
-9%
-11%
-6527%
-6890%
-6892%

2018

-17%
-17%
-20%
-641%
-833%
-797%

2019E

2020E

2021E

DATA PER AKTIE

2017

2018

2019E

2020E

2021E

VÄRDERING

2017

2018

2019E

2020E

2021E

ROE
ROCE
ROIC
EBITDA marginal
EBIT marginal
Nettomarginal

VPA
VPA just.
Utdelning
Nettoskuld
Antal aktier

EV
P/E
P/E diluted
P/Sales
EV/Sales
EV/EBITDA
EV/EBIT
P/BV

2017

-0.32
-0.32
0.00
-0.21
40.69

276.1
-21.9
-21.9
1,507.2
1,461.0
-22.4
-21.2
2.0

AKTIENS UTVECKLING
1 mån
3 mån
12 mån
Årets början

ÄGARSTRUKTUR %

Pershing Llc.
Sorin J. Brull
Adam Dahlberg
Ulf & Nina Lindskog
Stone Bridge Biomedical B.V.
Segulah
Ebba Fischer
Handelsbanken Fonder
Länsförsäkringar Fonder
Crafoordska stiftelsen

-4.2 %
8.2 %
-8.2 %
-1.6 %

-0.52
-0.52
0.00
-0.42
49.08

362.1
-14.9
-14.9
119.1
112.6
-17.6
-13.5
2.3

-23%
-19%
-23%
-361%
-600%
-587%

-0.51
-0.51
0.00
0.36
63.28

489.7
-14.4
-14.4
84.3
88.4
-24.5
-14.7
4.1

TILLVÄXT/ÅR

Omsättning
Rörelseresultat, just.
V/A, just
EK

KAPITAL

16.8 %
9.2 %
6.5 %
6.1 %
6.1 %
4.6 %
4.4 %
4.1 %
4.1 %
3.3 %

-30%
-16%
-20%
-61%
-112%
-112%

-0.44
-0.44
0.00
1.12
63.28

537.7
-16.7
-16.7
18.8
21.6
-35.6
-19.3
6.5

-23%
-10%
-10%
-4%
-25%
-25%

-0.23
-0.23
0.00
1.41
63.28

556.2
-31.5
-31.5
7.9
9.4
-234.5
-37.5
8.5

16/18E

441.4 %
59.7 %
26.1 %
-9.6 %

RÖSTER

16.8 %
9.2 %
6.5 %
6.1 %
6.1 %
4.6 %
4.4 %
4.1 %
4.1 %
3.3 %

AKTIEINFORMATION

59
-61
-12
-15
0
-15
12
-2
-3
-11
-16

KAPITALSTRUKTUR
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Nettoskuld
Sysselsatt kapital
Kapit. oms. hastighet

WACC (%)

Reuterskod
Lista
Kurs
Antal aktier, milj.
Börsvärde, MSEK

BOLAGSLEDNING & STYRELSE
VD
CFO
IR
Ordf

First North
7.38
63.3
362.0

Pia Renaudin
Jessica Roxhed
Philip Siberg

NÄSTKOMMANDE RAPPORTDATUM

27%
160%
89
144
0.3

ANALYTIKER

Arvid Necander
arvid.necander@redeye.se

138%
-47%

Anders Hedlund
anders.hedlund@redeye.se

49

Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
111 57 Stockholm

REDEYE Bolagsanalys

Senzime 10 juli 2019

Sammanfattning Redeye Rating
Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal
faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng.

Rating i denna rapport:
Ledning: 6.0
Det finns en gedigen kunskap och erfarenhet bland management och styrelse inom de områden som bolaget
verkar. Då stora delar av ledningsgruppen har tillkommit i närtid är dock utvärderingstiden kort.
Ägarskap: 8.0
Vi premierar aktiva ägare och ser även att det finns institutionella investerare bland de större ägarna. Lågs ägande
bland ledning har en negativ inverkan på vårt betyg.
Vinstutsikter: 6.5
Underliggande marknader växer snabbt och Senzime har stora tillväxtmöjligheter med de befintliga produkterna.
Produkterna har dessutom höga bruttomarginaler, vilket ger en stor hävstång i affärsmodellen.
Lönsamhet: 0.0
Senzime är i en tidig kommersialiseringsfas och vi utgår från att uthållig lönsamhet nås först om ett par år.
Finansiell styrka: 3.5
Senzime är ännu inte lönsamhet och vår bedömning är att den nuvarande finansieringen inte är tillräcklig för att nå
uthållig lönsamhet.
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Redeye Rating: Bakgrund och definition
Redeye wants to understand and value the companies we cover better than anyone else. So we’re refining our unique approach to
assessing investment cases. Our new rating model evaluates companies across as many as 100 criteria. It is ultimately designed
to generate more appropriate estimations of WACC than traditional financial theory.
In Redeye’s view, a realistic hands-on approach that combines fundamentals with common sense is called for in analyzing small
growth stocks. These lack the market visibility and trading liquidity of large-cap names. Our new model is a bold and important
move in Redeye’s pursuit of leadership in our sectors.

Company Qualities
Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) –
dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt.
Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning (Management), 2 –
Ägarskap (Ownership), 3 – Vinstutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 – Finansiell styrka (Financial
Strength).
Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de
anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda
frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng.
Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken
mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna.
Ledning
Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas
bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med
ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 – Kapitalallokering, 3 –
Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet.
Ägarskap
Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang
och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan
tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av
Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 –
Finansiell uthållighet.
Vinstutsikter
Vår rating av Vinstutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång
sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det
sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Vinstutsikter är; 1 – Affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 –
Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – Konkurrenskraft.
Lönsamhet
Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst.
Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och
kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 –
Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal (Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 –
Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT).
Finansiell styrka
Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags
finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens
den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 –
Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 – Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio),
4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära
händelser.

.
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Disclaimer
Viktig information
Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på
sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer..
Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye
grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007.
Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende
finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och
företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet
(sidotillstånd).
Ansvarsbegränsning
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på
källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen
baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande
estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap
vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför
ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på
användandet av analysen.
Potentiella intressekonflikter
Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att
säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande:
•
För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende
investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella
instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter,
bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum.
•
En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som
är direkt kopplad till sådan verksamhet.
•
Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett
emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller
kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett
på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen.
Angående Redeyes analysbevakning
Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen
anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar
eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument.
Rating/Rekommendationsstruktur
Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och
ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare.
Redeye Rating (2019-07-10)
Rating

Ledning

Ägarskap

Vinstutsikter

Lönsamhet

54

21

12

Finansiell
styrka
22

7,5p - 10,0p

53

3,5p - 7,0p

96

87

128

43

60

0,0p - 3,0p

14

22

14

108

81

Antal bolag

163

163

163

163

163

Mångfaldigande och spridning
Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är
medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Copyright Redeye AB.

Intressekonflikter
Arvid Necander äger aktier i bolaget: Nej
Anders Hedlund äger aktier i bolaget: Nej
Redeye utför/har utfört tjänster för Bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från Bolaget baserat på
detta.
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