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Vertiseit är ett grundarlett bolag inom vad man kallar
Digital Signage, som etablerades under finanskrisen
2008 av Johan Lind (CEO), Adrian Eriksson
(Styrelseledamot) och Oskar Edespong (CTO) i
sommarstaden tillika min hemstad Varberg. Jag hade
aldrig hört talas om bolaget innan de gick till börsen
2019 trots att jag är varbergare själv, och har
egentligen bara bevakat det lite löst från sidlinjen
sedan dess - fram tills nu, då jag satt mig in i bolaget
ordentligt och dessutom blivit aktieägare.
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De äldsta omsättningssiffrorna jag kan hitta är från 2012 då bolaget hade cirka 10mSEK på översta
raden, alltså fyra år efter att man grundades, vilket kan jämföras med siffrorna man levererat de
senaste tolv månaderna på omkring 80mSEK. Denna tillväxtresa om 30% CAGR har skett både
organiskt men även genom M&A. Till exempel så köpte man redan 2013 upp ett hyfsat etablerat bolag
från Stockholm. Bolaget hette ClearSign och hade redan en ganska stor kundbas (omkring 4000
installerade system), däribland Burger King och Stena Line. Sedan dess har man gjort fler förvärv som
jag tänkte gå in på lite längre ner, men först kikar vi på vad Vertiseit faktiskt gör.
Vad är Digital Signage?
Rakt översatt blir det ju ”digital skyltning” på svenska, men det är en väldigt dålig definition på det
Vertiseit gör idag. Enligt bolagets egen beskrivning är man en helheltsleverantör av digitala lösningar
som stärker kundupplevelsen i fysisk butik. Man vill så att säga knyta ihop det digitala och det fysiska
mötet med kund. Marknaden i stort för Digital Signage värderades till ungefär 2.5mdUSD 2018 och
spåddes då växa med en CAGR om 16% fram till 2024, och då nå en bit över 6mdUSD. Så vi får väl
anta att den är någonstans kring 3-4mdUSD stor idag, lite grovt, och att den växer åtminstone
tvåsiffrigt efter 2024. Marknadsstorleken kan översättas till ~25-35 miljarder SEK.
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Nedan kommer jag bryta ner denna nisch i tre olika segment för att lite mer konkret förklara vad för
produkter/tjänster bolagen levererar. Och moderbolaget Vertiseit är ju som sagt en
helheltsleverantör och jobbar således med alla segment nedan.
•

Hårdvara
Det största av segmenten globalt idag sett till omsättning, ungefär 50%, och dessutom det mest
snabbväxande av de tre. Detta är förklarligt då resterande segment inte fungerar utan hårdvaran,
och att den alltid ”säljs först”. Och hårdvaran består egentligen av olika typer av innovativa, såväl
som mindre innovativa, displayer – tänk alltifrån touchskärmar i butiker där du kan hitta
information eller köpa varor, enorma reklamdisplayer i varuhus och utmed vägarna, eller skärmen
på din lokala busshållplats som kan växla mellan att visa avgångstider samt göra reklam för en
ljudbokstjänst eller en ny TV-serie.
Vertiseit köper all sin hårdvara från tredjepart och tillverkar ingenting själva. Alla produkter köps
in från samma leverantör och 2019 var man faktiskt den största Samsung-kunden inom segmentet
i hela Europa om jag förstått det rätt. De är också noga med att påpeka att man inte binder något
kapital genom att lagerhålla hårdvara. Allting beställs projektvis direkt till kund för att monteras.
Monteringen av systemen sker så vitt jag vet helt via egna montörer.
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•

Mjukvara
Det näst största segmentet är mjukvaran som alltså sitter i hårdvaran samt i kundens
datorsystem, och här kan erbjudandet skilja sig väldigt mycket åt beroende på vilket Digital
Signage-leverantör man anlitar och hur avancerade/kundanpassade lösningar kunden kräver.
Det kan vara alltifrån att visa ett basic bildspel (tänk den där lilla skärmen ovanför kassorna i
din lokala matbutik som gör bildspelsreklam för t.ex lokala företag, för detta ändamål behöver
du förmodligen inte mer än en vanlig TV-skärm och en USB-sticka) till att erbjuda
försäljningslösningar via touchskärmar i butik med integrerad Point of Sale-terminal.

När jag var och träffade medgrundaren tillika CEO och CFO (som tillträdde i samband med
börsnoteringen på grund av sin långa finansiella erfarenhet inom Handelsbanken 2006-2019) på
huvudkontoret fick jag en hel del insikter kring just mjukvaran i branschen. Många andra branscher
har ju nått någon typ av standardisering på mjukvarusidan med en eller ett par stora aktörer som
tydliga marknadsledare. Ett par beskrivande exempel är Adobe inom bildretuschering (Photoshop,
Illustrator m.m) och PDF-hantering (Acrobat Reader), Wordpress när du vill bygga en hemsida,
Microsoft (Excel) när du vill jobba med siffror på olika sätt eller Autodesk när du vill jobba med CADritningar.
Detta har inte skett överhuvudtaget inom Digital Signage, utan här är marknaden så fragmenterad
den kan bli. Alla leverantörer världen över har olika lösningar som oftast är väldigt kundanpassade
hela vägen från grunden och därför svåra att ”sälja två gånger”. Johan tror att det kommer ske en
stor konsolidering på mjukvarusidan (likaså i installatörsledet) de kommande åren där ett par större
spelare kommer bli branschstandard, och här kommer deras dotterbolag DISE in som jag kommer
skriva mer om nedan. Fördelen med att använda extern mjukvara kan vara att man som leverantör får
enklare att växa, genom att slippa ”uppfinna hjulet på nytt” varje gång man tar in en ny kund och
istället har en grundplattform att utgå ifrån.
•

Tjänster
Lite slarvigt kan man väl dela upp Tjänster i ”konsultinäkter” och ”montering”, men det skiljer
sig lite mellan bolagen i sektorn hur de väljer att rapportera. Det jag kallar konsultintäkter
handlar ju i alla fall om att, genom samtal med kund, ta konceptet från ax till limpa; Vilka
känslor vill man förmedla sina kunder? Vad vill man uppnå med digitaliseringen av sitt fysiska
kundmöte? Samt grafisk formgivning, design osv. En del bolag inkluderar denna typ av
intäkter som Annual Recurring Revenue (ARR) för att framstå som extra ”stabila”, men inte
Vertiseit. Deras ARR är mjukvaruintäkter; dels via DISE-plattformen mot andra
helhetsleverantörer men även via kundspecifika add-ons/integrationer som man lägger till
ovanpå DISE under Agency-arbetet.

Page | 3

Vertiseit – Connecting a world of retail

Intäktsfördelning
Om DS (Digital Signage) förr enbart var digitala skyltar, så är det idag snarare ett gränsland mellan det
fysiska och det digitala kundmötet, även kallat Omni Channel. Helhetsleverantörer likt Vertiseit jobbar
tätt med kunderna för att skapa en enhetlig bild av varumärket i alla kundens kanaler. Vertiseit själva
kallar hårdvara för Systems, mjukvara för SaaS och tjänster för Agency. Man redovisar också sina årliga
återkommande intäkter via ARR, vilket är tacksamt när man analyserar bolaget och något de själva
hävdar är ”stabila återkommande intäkter” – vilket 2020 faktiskt visade. Under Q1, Q2, Q3 och Q4 växte
ARR med 20%, 22%, 16% respektive 16% medan nettoomsättningen som helhet var ner ~8%.
Johan brukar lite kaxigt nämna i rapporterna hur många kvartal i rad de återkommande intäkterna har
vuxit; ”För 36:e kvartalet i rad fortsätter vi att växa våra återkommande intäkter under lönsamhet” (ur
Q4-rapporten), då en del konkurrenter skyller på t.ex ”säsongsvariationer” när deras sjunkit.
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Och som jag skrev innan har Vertiseit ända sedan man grundades varit ganska aggressiva på
förvärvsfronten, och sedan 2013 har man hunnit med inte mindre än sju förvärv varav alla förutom ett
har blivit fusionerade in i befintlig verksamhet (till skillnad från den decentraliserade modellen som en
del andra bolag har vid förvärv). Bolagen man köper upp är oftast mindre spelare med bra kundbas, där
man kan komma in och byta ut mjukvaran mot DISE och börja rulla löpande Agency-intäkter. Och till
skillnad från andra förvärvsdrivna aktörer på marknaden har man alltid jobbat mot att få över alla nya
agenturer på samma mjukvaruplattform för att skapa en helhet i verksamheten + stärka DISE. När man
pratar med bolaget om tillväxtambitionerna framåt så förstår man att de numera har hela Europa/UK
som jaktmarker på förvärvssidan.

Moderbolaget är alltså helhetsleverantören Vertiseit, och denna del har i dagsläget Norden som
kärnmarknad, som står för alla Agency-intäkter (utveckling av koncepten, design, underhåll och
kundspecifika mjukvarulösningar/add-ons) och alla Systems-intäkter. Man kan säga att Systems utgör
ungefär 50-55% och Agency ~8% av den totala omsättningen, resterande 30-40% är mjukvara som
betalas på löpande licens. Bruttomarginalen för hela Vertiseit ligger på 60-65%, och EBIT på ~10% i
dagsläget, men bolaget siktar på att nå minst 15% på sikt.
På grund av mängden hårdvara och Agency kommer en helhetsleverantör aldrig bli riktigt skalbar, men
däremot finns det en inbyggd stabilitet i affären då man har tighta kundrelationer och inbyggda
switching costs när ett system är up & running. Dessutom finns ett latent upsell-tryck då de flesta kunder
(enligt Johan) planerar att rulla ut digital signage-lösningarna i hela, eller större delar av, sina butiksnät.
Detta gör alltså att de kommer behöva teckna fler licenser, och att Vertiseit får utveckla fler
kundanpassade mjukvarulösningar.
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Däremot ser det betydligt mer intressant ut på marginalsidan om man zoomar in på dotterbolaget DISE,
som alltså är ett rent mjukvarubolag. Bolaget grundades i Embracers hemstad Karlstad 2003, där de
fortfarande har huvudkontoret, och köptes sedermera av Vertiseit 2017. Till skillnad från moderbolaget
så har DISE redan sin plattform installerad i över 40 länder hos >500 brands via >20 partners (där
Vertiseit är en av de största och står för ~1/3 av topline).
Det intressanta med DISE är att bolaget har globala och skalbara tillväxtambitioner, och redan är på god
väg. Ett par varumärken på kundlistan är bolaget bakom Absolut Vodka - The Absolut Company (ägs av
den franska spritjätten Pernod Ricard idag), teknikjätten Samsung, lyxbilsmärket Lamborghini (som
använder CMS-plattformen i alla sina showrooms globalt), den japanska casual wear-kedjan Uniqlo och
Googles Smart Home flagship store i London (där DISE förövrigt har ett kontor).
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SaaS-intäkterna bidrog med 42% av omsättningen i senaste kvartalet (Q4’20) och växte med 17% y/y.
Kollar man LTM växte ARR med 23% y/y och uppgår nu till 33mSEK. Man har inte börjat bryta ut DISE
specifikt ännu, men uppger att detta kommer ske i Q1’21 inklusive fullfjädrade SaaS-nyckeltal - vilket jag
ser som en väldigt intressant trigger. Man har också hintat ett tag om att DISE av naturliga skäl
(konkurrenter är kanske inte så sugna på att köpa in en extern mjukvaruplattform som ägs av en annan
helhetsleverantör, även om det fungerat bra hittills) snart borde få stå på egna ben (nedan är ur Q4;an),
vilket är ännu en trigger.

Kikar man på AllaBolag ser man att DISE International har ~100% bruttomarginal och växte med 37%
2019 med ~9mSEK på översta raden (2020 är inte uppe än tyvärr). EBIT-marginalen låg då på 25% trots
att man lagt mycket resurser på att ta fram en ny version av CMS-plattformen som precis lanserades
(Q3’20). Hur bra var EBIT 2020? >30%? Det får vi förhoppningsvis se i Q1-rapporten, men rimligtvis är den
högre. Efter det nya avtalet med UK-baserade byrån Pixel, som enligt management är ”som ett Vertiseit i
storlek” kan man nog anta att DISE kommer växa ganska duktigt under 2021. Låt säga +40-50% y/y, i så
fall ser vi nog intäkter om 14-15mSEK för helåret (förutsatt att man vuxit i linje med Vertiseits
mjukvaruintäkter under 2020).
En väldigt viktig sak att hålla koll på framgent är huruvida DISE tecknar fler viktiga avtal runt om i Europa.
Eftersom Vertiseit står för ungefär 1/3 av intäkterna idag (pre Pixel) kommer nya partners i samma storlek
boosta topline ordentligt. Vad skulle DISE som fristående bolag värderas till på börsen? Ett exempel för att
illustrera: med 15mSEK på översta raden och en tredjedel i EBIT skulle en multipel på 20x motivera mer än
halva EV idag, till 6-7x EV/S.
För att få klarhet i varför DISE intäkter är så ”låga” i förhållande till moderbolagets ARR så frågade jag
Jonas, och det är så att helhetsleverantörer likt Vertiseit, eller nya partnern Pixel, adderar ett stort
mervärde genom att kundanpassa grundplattformen med features/integrationer samt lägger på X% mot
slutkund. Lite som när Knowit debiterar dig löpande för din Salesforce-plattform inklusive underhåll och
kundanpassningar.
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Amitiösa men sansade tillväxtmål

Långsiktiga mål
Vertiseit kallar sina två långsiktiga mål ”Mission 50” och ”Brand Top 50”, vilket innebär att man 1) Vill ha
minst 50mSEK i ARR fr.o.m FY2022 och 2) hjälpa ett av världens 50 starkaste konsumentvarumärken ta
fram ett DS-koncept för global utrullning 2023. Trots pandemins påverkan har man alltså inte reviderat
ner sina mål som numera börjar närma sig, vilket jag tycker är starkt.
Finansiella mål
På den finansiella sidan har man tre nyckeltal som fokusområden idag. 1) Tillväxten ska vara 20% årligen
(och då menar man CAGR) 2019-2022, 2) Lönsamheten skall vara minst 15% (och då menar man EBITmarginalen) år 2022 och 3*) Utdelningen till aktieägarna ska vara 50% av nettovinsten.
*Jag frågade lite mer om det hyfsat aggressiva utdelningsmålet eftersom bolaget växer så pass snabbt
och har en historik av M&A, och Johan förklarade då att man ville använda detta för att hålla sig
disciplinerade rent lönsamhetsmässigt - såvida man inte hittar nya intressanta förvärv (”utdelningsmålet
skall ta bolagets investeringsbehov och framtida utdelningspotential i beaktande”) eller liknande. De
nämnde även att många äldre svenska storbolag med lång historik av höjda utdelningar är inspirerande,
och att man sedan dag ett har varit noga med att växa med god lönsamhet. Bolaget känns verkligen som
ett långsiktigt kvalitetsbygge.
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Finansiell performance

Som jag skrev i inledningen hade man 2012 en omsättning om 30mSEK, för att idag (de senaste tolv
månaderna per Q4’20) omsätta omkring 80mSEK (76.7) och ha 33mSEK i återkommande intäkter. Sedan
första rapporterade helåret 2017 och idag har omsättningen vuxit med ~60% och EBIT-resultatet med
ungefär 260%. Bryter man ner det lite till var den årliga tillväxten nästan 43% mellan 2017-2018, dryga
18% 2018-2019 och som jag skrev tidigare är den -8% de senaste tolv månaderna. EBIT växte lite snabbare
under samma period, 120% 2017-2018, 74% 2018-2019 och precis som omsättningen är det ner ~10% per
Q3’20.
Vinst per aktie blir kanske mer intressant att kolla på då Vertiseit tog in pengar 2019 och därmed ökade
antalet aktier med ~20%, och den har gått från 0.13kr 2017 till 0.39kr LTM, vilket är en ökning med 200%.
Fritt kassaflöde pendlar lite upp och ner men uppnådde under 2019 en marginal om 12.5%, för att nu snart
tolv månader senare vara ett par procent ned på grund av pandemin.
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Aktie & värdering

Teckningskursen sattes till 15.30kr och noteringen skedde i maj 2019. Under första handelsdagen
stängde aktien ungefär +10%, för att sedan falla tillbaka kring teckningskursen igen ett par dagar senare.
Sedan av någon anledning fick den väldigt mycket fart och klättrade snabbt upp till >30kr i juli innan den
vände nedåt igen. Idag handlas den i ungefär 15-17kr efter att som lägst ha printat 11kr under
skräckperioden mars/april 2020.
Värderingsmässigt betyder det på rullande siffror 28x EBIT, 16x EBITDA, 2.5x Sales eller P/E 44. I kassan
har man 49mSEK vilket gör att Enterprise Value ligger någonstans kring 180-200mSEK.
På grund av att pandemin ställt till det för bolaget med utrullningen av nya installationer (samt påvisat
hur starka de återkommande intäkterna är) så ser vinstmultiplarna lite väl uppblåsta ut. Men med tanke
på den optimismen de verkar ha inför 2021 – och det faktum att man behållit sina tillväxtmål för 2022 vågar jag tro att både top- och bottomline kommer tillbaka starkt inom kort. Exklusive potentiell M&A
tror jag man kan växa i alla fall +20% y/y i år, och att EBIT landar någonstans mellan 10 och 15%. Det
skulle innebära ~100m topline respektive ~12.5mSEK i mitten av mitt marginalspann, eller 15x EBIT på
dagens värdering. Redeye är lite mer modesta i sina (uppdrags)estimat, och ser 14x EBIT 2022E.
Jag litar även på att man når sina mål om 15% marginal för helåret 2022 och 50mSEK i ARR. De
återkommande intäkterna brukar ju stå för lite grovt en tredjedel eller lite mer av omsättningen, så låt
säga 150mSEK på topline (vilket bör innebära någon form av M&A då man sannolikt inte växer 50% y/y
organiskt 2022). På dessa estimat handlas Vertiseit till 1.25x Sales eller 8.5x EBIT 2022E. Även om jag
sänker ribban till 120mSEK och 12% marginal pratar vi 1.6x respektive 13x på nästa års estimat. Bear case
är såklart att pandemin, trots optimismen bolaget just nu upplever i dialog med kund, satt djupa spår i
retail och att den organiska tillväxten blir sämre än jag tror; men jag väljer att vara optimistisk och
tycker aktien är oförskämt nedtryckt här.
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Vad som är kul för oss börsnördar när det kommer till denna lilla nisch är att det faktiskt finns mer än ett
noterat bolag att kolla på. Det finns skillnader i hur affärsmodellen ter sig vad gäller återkommande
intäkter, andelen M&A och geografisk spridning mellan Vertiseit, ZetaDisplay, MultiQ och Touchtech,
men av dessa bolag är onekligen Vertiseit bygget av högst kvalitet enligt mina observationer – och då
tänker jag främst på att man växer fint organiskt, har stabilast ARR och dessutom avsevärt mycket
bättre lönsamhet. Man bygger inte heller någon teknikskuld när man växer då man hela tiden jobbar på
att rulla över förvärven på DISE-plattformen, till skillnad från flera peers som har fragmenterad tech
med olika plattformar i sina dotterbolag. Tillväxt är bra, men den ska vara av kvalitet. Bra M&A-objekt
hittas inte varje år och så vidare.
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Pilotskolan
En tydlig majoritet av Vertiseits kapital ägs av styrelse och ledning. Som ni ser i listan över största ägare
hittar vi grundartrion ihop i toppen, tillsammans med Schottenius & Partners AB som drivs av
styrelseordförande Vilhelm Schottenius och styrelseledamoten Johanna Schottenius (som för övrigt var
tidiga investerare i sociala medier-plattformen LunarStorm när det begav sig, samt är delägare i
estimattjänsten Pinpoint Estimates). CFO Jonas Lagerqvist gick in tungt som aktieägare först i samband
med börsintroduktionen och äger även han en stor del av rösterna (9.5%).
Jan Kjellman som äger 8.7% av rösterna satt tidigare med i styrelsen också faktiskt, men valde att
hoppa av förra året då han är >70 år gammal och ville gå i pension. Totalt äger nuvarande insiders alltså
>80% av bolaget, och ihop med Kjellmans stek talar vi om nästan 90%. Detta är för mig unheard of skin
in the game, på gränsen till att den är problematisk då ingen större spelare kan komma in i aktien utan
att insiders säljer. Man har även ett incitamentsprogram som ger alla anställda rätten att teckna aktier,
vilket jag tycker är både smart och viktigt i en snabbväxande organisation som delvis drivs av förvärv.
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Sammanfattningsvis tycker jag bolaget har hög potential att leverera kvalitativ tillväxt framgent, både
organiskt men även via strategisk M&A utanför Norden. Och för detta betalar man verkligen ingen
premie i dagsläget. Management känns väldigt disciplinerade kostnadsmässigt och visar med sitt stora
ägande att detta är mer än bara ett jobb för dem, de är in it for the long run vilket de också ger sken av
när man träffar dem. Det som förmodligen skaver i många investerares ögon är fokuset mot retail och
att moderbolaget Vertiseit drivs mycket av hårdvaruförsäljning och konsultande, trots att man har en
väldigt fin underliggande mjukvaruaffär på en fragmenterad marknad som växer 10-15% årligen.
Knäckfrågan är väl också lite om pandemin påverkat retailklimatet negativt för all framtid. Min gissning
är att suget efter exklusiva flagship stores och en allt högre digitaliseringsnivå i butik (koncept likt
Amazon Go, mindre personal, bättre samspel med företagets e-handel m.m) har blivit ännu viktigare nu.
Med andra ord tror jag trenden från enorma butiksnät accelererat, och att bolag som Vertiseit kommer
bli nettovinnare även om retailmarknaden i stort står inför en stor förändring. Värderingen idag
reflekterar ju definitivt inte någon spikrak väg framåt i alla fall.
Upptill detta får man också optionen att DISE blir ett fristående bolag på börsen, vilket med största
sannolikhet skulle vara positivt för aktieägarna om de fortsätter signa nya avtal. I den negativa
vågskålen ligger såklart den låga free floaten, att affären upplevs lumpy mellan kvartalen då man är
projektstyrda och det faktum att marknaden hittills verkat helt ointresserad av bolaget. Det sistnämnda
tror jag främst handlar om att man inte riktigt greppar vad Digital Signage är för något. Jag hade själv
svårt att förstå dynamiken i affären innan jag kontaktade och besökte Vertiseit, så det kan jag verkligen
rekommendera er att göra om ni vill fördjupa er. Och om det inte framgick tydligt nog så har jag börjat

köpa aktier i bolaget, vilket man bör ha med sig som läsare.
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Disclaimer
Ingenting du läser på Kalqyl.se ska betraktas som investeringsrådgivning och det som presenteras
i analysen kan vara felaktigt.
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