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Physitrack är ett nischat telehälsabolag med inriktning 

mot digital fysioterapi vilket är en marknad som 

förväntas växa med cirka 15% per år fram till 2027. 

Bolaget grundades år 2012 av nuvarande VD Henrik 

Mohlin och Nathan Skwortsow som tillsammans äger 

drygt 40% av bolaget. I grund och botten är det ett 

bootstrapping bolag där första gången man plockade 

in externt kapital var i samband med sin IPO 2021 och 

bolaget har varit lönsamt sedan start. 

Physitrack har två affärsområden, Lifecare Technology 

och virtual Wellness. Lifecare Technology står för 72% 

av intäkterna där man erbjuder ett digitalt bibliotek 

med rehabiliteringsövningar till vårdgivare via en 

SaaS-modell. Bolaget har det senaste åren börjat 

fokusera mer och mer på Virtual Wellness där de 

använder samma teknologi som i Lifecare Technology 

men med egna digitala vårdgivare. Det är en klart 

större marknad med högre tillväxt men för tillfället 

med lägre marginaler. Under 2020 började de sin 

förvärvsresa och har sedan dess genomfört fem 

förvärv. Bolaget har sina huvudmarknader i Norden, 

UK, Tyskland och USA.        

 

Lista  First North 

Ticker PTRK 

VD Henrik Molin 

Aktiekurs 20 SEK 

Antal aktier 16 260 765 

Börsvärde 323,6 (21 SEK) 

Insiderägande 43 % 
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Physitrack är ett marknadsledande bolag inom en bransch som förväntas växa med cirka 15% per år 
de kommande åren. Deras kärnverksamhet är lönsam med en justerad EBITDA-marginal på 48% och 
består i stort sett enbart av återkommande intäkter. Bolaget har som mål att växa organiskt 30% per 
år samt att inom 2–3 år ha en EBITDA-marginal på 40–45%. Både tillväxt- och marginalmålet kommer 
vara högst beroende av utfallet av bolagets senaste satsning mot den virtuella marknaden vilket är 
det affärsområde som växer snabbast men har en justerad EBITDA-marginal på endast 3%. Där har 
man kommunicerat att man förväntas ha en substantiell marginalförbättring år 2024.  
 

När man är ett litet bolag i en transformativ bransch blir bolagsstyrningen extra viktig. Bolaget styrs 
enligt mig av en kompetent ledning där jag anser att bolaget än så länge fattat rätta strategiska 
beslut. Detta framför allt genom att initialt fokusera på det lönsamma affärsområdet Lifecare 
Technology som har en klart lägre adresserbar marknad men med högre marginaler. Därefter 
investera kassaflödena från detta affärsområde i Virtual Wellness som är en större marknad men där 
verksamheten behöver en större skala för att nå lönsamhet. Man har även båda grundarna kvar i 
bolaget där Henrik Mohlin är VD och de tillsammans innehar cirka 40% av rösträtterna.  
 

Den stora risken är enligt mig ökad konkurrens från större aktörer som redan är verksamma inom 
den virtuella marknaden samt att man inte lyckas skala Virtual Wellness-affärsområde på det sätt 
som man har som mål att göra. Med en säkerhetsmarginal på 10 procentenheter på både tillväxt och 
marginal värderas man utifrån bolagets målsättning med en konstant nettoskuld till EV/EBITDA 4,3 
år 2025. Med en Margin of Safety på 40% utifrån branschsnittets värderingar blir exitmultipeln 
EV/EBITDA 9 2025 vilket ger en CAGR på 26%.   
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Bolaget har två affärsområden, Lifecare Technology Business Line (tidigare under bolagets historia 
benämnt SaaS offering) och Virtual Wellness Business Line (tidigare under bolagets historia benämnt 
Virtual care). Lifecare Technology är det ursprungliga affärsområdet där man via en SaaS-modell 
erbjuder ett digitalt bibliotek med övningar till vårdgivare. Man har det senaste åren börjat fokusera 
mer och mer på Virtual Wellness där vårdgivningen blir digital vilket är en klart större marknad och är 
det affärsområde som kommer att vara huvudfokuset de kommande åren.  
 

 
Lifecare Technology är en renodlad B2B-
teknoligiverksamhet där de säljer sin teknologi till 
vårdgivare. Det är en plattform som innehåller 
världens största databas med övningar inriktat mot 
fysioterapi. Till höger är ett utdrag från deras 
hemsida som illustrerar dess huvudsakliga 
erbjudande. Det är videor på övningar där 
vårdgivarna betalar mellan 7–15 dollar i månaden 
oberoende av hur många övningar de använder sig 
av. 
 
Det traditionella upplägget från vårdgivare är att patienterna får rehabilitationsövningarna visade på 
plats vid besöket för att sedan behöva memorera dessa övningar alternativt få en bild på övningarna. 
Fördelarna med Physitracks lösning är att det dels leder till att patienten varken glömmer bort vissa 
övningar men framför allt till att de utför övningarna bättre då de kan få upprepade instruktioner 
kring utförandet av övningarna.  
 
Physitrack hänvisar även till studier som påvisar att detta ökar motivationen bland patienter att 
utföra det träningsprogram som de blivit tilldelade. Patienter vill ofta bli “botade” av 
fysioterapeuterna och inte få övningar som de måste utföra vilket är en betydande majoritet av 
fallen. Det gör att många patienter har låg motivation till att utföra de övningar som de har blivit 
tilldelade. Om de i stället har ett träningsprogram där man på ett enkelt och strukturerat sätt kan se 
hur man ska utföra dessa övningar samt följa sin utveckling ökar det motivationen till att faktiskt 
genomföra den rehabiliteringsplan som fysioterapeuterna lagt upp. Detta leder följaktligen till bättre 
resultat för patienterna och därmed ett ökat välmående. 
 
Nedan är en illustration över Physitracks erbjudande inom Lifecare Technology: 
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De första två delarna som är grönmarkerade är deras huvudsakliga erbjudande inom affärsområdet 
och det som jag beskrivit i ovan text. Det är med dessa två tjänster som många kunder börjar, det vill 
säga inkörningsporten till Physitracks produkter. Detta för att sedan via merförsäljning, utöka sitt 
erbjudande till mer avancerade tjänster såsom Physidata, Telehealth och Utbildning. De erbjuder 
även skräddarsydda appar till sina kunder där de med ett enkelt wordpress-format kan få sin egen 
layout, logga et cetera.  
 
Med Telehealth & Messaging erbjuds kunderna uppföljning via digitala möten, det vill säga de behöver 
inte ta sig tid för att träffa sin vårdgivare fysiskt. Det är vid detta skede som de börjar gå in på virtuell 
vårdgivning vilket är en av anledningarna till att de bytte benämning av affärsområdet från SaaS 
Offering till Lifecare Technology. Med Physidata erbjuds kunderna möjlighet att samla in data för sina 
patienter samt analysera den. I samband med sitt förvärv av PT Courses i början av 2022 erbjuder de 
även utbildningar inom fysioterapi till sina kunder. Detta genom en onlineplattform där kunder kan gå 
deras e-learningkurser.  
 
Detta affärsområde är väldigt skalbart då man endast innehar en mjukvara där marginalkostnaden 
för ytterligare försäljning är låg. Det är även lätt att expandera till andra geografiska marknader då 
de i stort sett enbart byter språk på sina tjänster. Man har en justerad EBITDA-marginal på 48% inom 
detta affärsområde. 
 

I Virtual Wellness använder de exakt samma databas som i Lifecare Technology men skillnaden är att 
här har de egna fysioterapeuter, det vill säga man ersätter den externa vårdgivaren i Lifecare 
Technology med egna fysioterapeuter. Det är vid detta affärsområde som sjukvården blir virtuell där 
kontakten med patienter i huvudsak blir via digitala möten.  
 
Affärsområdet har man framför allt penetrerat via förvärv av bolagen Wellnow Group och Champion 
Health. Under Q2 2022 integrerade man bolagen inom detta affärsområde till ett varumärke, 
Champion Health. Man använder Champion Healths teknologi och front-end samt Wellnow Groups bas 
av vårdgivare. Denna affärsmodell har alltmer börjat att gå över till en SaaS-modell och under Q3 
2022 hade man 50% återkommande intäkter. Där har man för tillfället sitt huvudsakliga fokus på 
större företag där företagen betalar en prenumerationsavgift för att få tillgång till dess tjänster för 
att öka sina anställdas välmående. Mycket av detta är proaktiv vårdgivning vilket fluktuerar mindre 
jämfört med reaktiv vård vilket tillför mer förutsägbara och stabila kassaflöden. Det finns även planer 
på att expandera till försäkringsbolag och direkt till slutkonsumenten. Man vill från bolaget sida att en 
stor del av bolaget ska vara just SaaS vilket är anledningen till det höga lönsamhetsmålet. Man har 
för tillfället en justerad EBITDA-marginal på endast 3% inom detta affärsområde men förväntas ha 
substantiella marginalförbättringar under 2024. 
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Physitrack har gjort flertalet förvärv de senaste åren vilket har varit en uttalad strategi från bolagets 

sida. De har tidigare kommunicerat att man siktar på att genomföra cirka fyra förvärv per år men i 

samband med Q2-rapporten 2022 sa man att det högst troligt inte kommer några ytterligare förvärv 

inom den närmaste perioden. Anledningen är att man nu anser sig ha alla byggstenar på plats, både 

inom Lifecare Technology och Virtual Wellness för att kunna erbjuda en helhetslösning inom 

fysioterapi. Man nämner även att makroläget påverkar då införskaffandet av kapital blivit svårare och 

man nästintill lovar att det inte kommer att ske någon utspädning. 
Physitracks använder sig av en centraliserad förvärvsmodell där de integrerar alla bolag med 
Physitrack. De söker drivna entreprenörer som fortsatt har kvar ambitionen att växa och vara kvar i 
bolaget under en lång tid. Dessa ska jobba med varandra för att uppnå synergier där Rehabplus är ett 
exempel på detta då de gick med förlust innan de förvärvades men har nu efter integrationen med 
Physitrack en 10-procentig vinstmarginal. 
 

Den 30 november 2020 genomfördes det första förvärvet när Physitrack förvärvade det brittiska 
bolaget Physiotools. De var en rak konkurrent till Physitracks Lifecare Technology del där även de är 
en renodlad teknologiverksamhet som säljer sin teknologi till vårdgivare. Physiotools bidrar dels med 
en ökad geografisk exponering då de är marknadsledande i UK, dels med ett ökat bibliotek av 
övningar. Physitracks bibliotek ökade med ungefär tre gånger och blev därmed världens största 
bibliotek med 15 000 övningar vilket idag vuxit till cirka 18 000 övningar. Detta är en stark 
försäljningspunkt för Physitrack eftersom många vårdgivare tittar på mängden tillgängliga övningar 
vid beslutsfattande. Det är just detta erbjudande som jag tidigare nämnt är en viktig inkörsport till 
Physitracks produkter.  
 
Physitrack har nämnt att Physiotools erbjöd sina tjänster till ett alldeles för lågt pris och har nu börjat 
höja priset. Det har än så länge inte lett till någon ökad churn men är något som man bör utvärdera 
efter en längre tidsperiod. Man har även kunnat använda Physiotools kundbas för merförsäljning av 
Physitracks produkter. 
 

Några månader efter förvärvet av Physiotools förvärvade man Rehabplus. Rehabplus är ett 
marknadsledande företagshälsovårdbolag i England. Just företagshälsa är ett segment som 
Physitrack börjat fokusera alltmer på. Anledningen är att det är en stark trend inom hälsa där 
arbetsgivare börjat bli mer mån om sina anställdas välmående. Detta då det minskar mängden 
sjukskrivningar, leder till en attraktivare arbetsplats, ökar produktiviteten et cetera. Mycket inom 
detta är även proaktiva behandlingar, det vill säga behandlingar i förebyggande syfte vilket fluktuerar 
mindre än reaktiv vård och medför därför stabilare kassaflöden.  
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Fysiotest är likt Rehabplus ett företagshälsovårdbolag med fokus på proaktiv vårdgivning men är i 
stället för England, marknadsledande i Norden. Man har via integrationen med Physitrack börjat bli 
mer virtuell genom exempelvis återkoppling via digitala möten i stället för fysiska. Målet är att uppnå 
en omsättningstillväxt på minst 30% per år och en EBITDA-marginal på 40% inom 4 år så det är ett 
bolag man har förhoppningar kring att de ska växa lönsamt under många år.  
 

PT Courses är en digital utbildningsplattform inom fysioterapi. I USA måste fysioterapeuter erhålla en 
licens för att få titulera sig som fysioterapeut. Denna licens ska även förnyas varje år där man måste 
genomföra vissa utbildningar för att få den förnyad. Detta är återkommande intäkter där många 
fysioterapeuter ser det lite som slöseri med tid och något som man bara vill få avklarat. Det leder 
följaktligen till att man sällan byter från en tjänst som man anser fungera och jag uppskattar att det 
är väldigt låg churn inom detta.  
 
De största konkurrenterna i USA erbjuder både utbildning och bibliotek i en paketlösning, något som 
man kommenterat att många kunder eftersträvar i USA. I och med förvärvet av PT Courses kan man 
nu erbjuda just denna paketlösning samtidigt som man har en klar fördel gällande mängden övningar 
i sitt bibliotek. Jag tror därför att detta förvärv kommer vara en väldigt viktig pusselbit för att vinna 
mark i USA.  
 

Vid förvärvet av Wellnow Group togs det första stora steget in på den virtuella marknaden. Wellnow 
har tidigare liknats med ett Uber för välmående då man innehar en digital hälsoplattform där 
certifierade fysioterapeuter, kostrådgivare, psykologer et cetera kan ansluta sig till. Wellnow hjälper 
sedan kunder utifrån deras önskemål att koppla ihop dem med rätt kompetens där de erbjuder både 
digitala och fysiska tjänster. Physitrack kan därmed med Wellnow knyta upp vårdgivare för att täcka 
hela Tyskland, som är en väldigt stor marknad, utan att ha fast anställda arbetare.  
 

Physitrack är ofta lyriska över sina förvärv men man har varit extra exalterad över förvärvet av 
Champion Health. Först och främst är det en vital del i deras kliv in på den virtuella marknaden. Man 
har som jag nämnt, i och med detta förvärv integrerat dess varumärken inom virtuell vård till ett 
varumärke, Champion Health. Man kan nu erbjuda en helhetslösning inom virtuell vårdgivning, allt 
från första kontakt till uppföljning. Där bidrar Champion Health med deras högkvalitativa gränssnitt 
och sin kunskap inom datainsamling och dataanalys.  
 
Det är även utan denna integration, ett bolag som självstående visat väldigt fina siffror. De växte 
exempelvis med över 300% under 2021 där dess marknad förväntas växa med 15% per år fram till 
2026. Detta med en EBITDA-marginal som för tillfället är på 30% och med 95% återkommande 
intäkter.  
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Den digitala telehälsamarknaden är fragmenterad där det finns många små aktörer. I samband med 
förvärvet av Physiotools blev man det största telehälsabolaget inom fysioterapi i Europa samt det 
bolag med störst bibliotek i hela världen. I USA är konkurrensen tuffare där framför allt digital 
utbildning inom fysioterapi varit utbrett sedan tidigare. Dessa bolag har sedan breddat sitt 
erbjudande till att börja erbjuda lösningar inom digital fysioterapi. Jag tror dock att det i och med 
förvärvet at PT Courses finns goda möjligheter till att bli störst även på denna marknad eftersom 
man nu kan erbjuda både utbildning samt det största utbudet av digitala övningar.
 
På Virtual Wellness-sidan har man kommenterat att konkurrensen blivit svagare hänförligt till 
makroläget. Medan konkurrenterna har behövt genomföra kostnadsbesparingar har Physitrack 
kunnat fortsätta att anställa och expandera eftersom de har det lönsamma affärsområdet Lifecare 
Technology som kan finansiera Wellness vilket konkurrenterna inte har.  
 
Många av de större aktörerna inom telehälsa, som exempelvis Teladoc Health, har ännu inte gett sig 
in på fysioterapimarkanden. Trots att fysioterapi är en liten nisch i förhållande till den totala 
telehälsamarknaden tror jag ändå att konkurrensen kommer komma från dessa aktörer. Detta 
eftersom behandlingar inom fysioterapi inte skiljer sig nämnvärt från andra behandlingar inom 
telehälsa och det bör därmed inte krävas några större investeringar i sin teknologi för att expandera.  
I Sverige verkar exempelvis Kry, baserat på deras arbetsansökningar, precis ska börja utvidga sitt 
erbjudande till digital fysioterapi.  
 
Över lag finns det konkurrenter inom varje del av Physitracks erbjudanden men man säger själva att 
deras största konkurrenskraft är att det inte finns någon aktör på marknaden som kombinerat alla 
dessa, det vill säga att man är ensamma att erbjuda en helhetslösning inom digital fysioterapi.  

Inom Lifecare technology-affärsområdet har man 

kommunicerat att tillväxten i procent börjat avta med 

anledning av att de nu innehar så pass stora 

marknadsandelar där och att den fortsatt kommer att göra 

det framgent. Dock växer man med drygt 20% per år där 

nu så den är fortsatt god. Detta är en av anledningarna till 

att man satsar stort på sitt andra affärsområde, Virtual 

Wellness. Till höger är en bild som visar den förväntade 

tillväxten för affärsområdet som man presenterade under 

sin Q2-rapport 2022. 

Det bör dock tilläggas att den virtuella vårdmarknaden är väldigt bred där det är en fin linje gällande 
vad som räknas som virtuell vård och inte så siffror på hur stor marknaden är och förväntas bli 
varierar ganska kraftigt mellan olika källor. Dock estimerar alla källor jag kommit över att tillväxten 
kommer vara god de kommande 5–7 åren genom att växa med cirka 15% per år men som sagt 
varierar totalsumman. 
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Henrik är född och uppvuxen i en entreprenörsfamilj där hans pappa var 
entreprenör i resebranschen och han hjälpte i tidig ålder till med att sälja 
resor till Östeuropa. Han har därefter jobbat på Reuters där han sålde risk 
management-system och handlade nordiska elektricitetsmarknaden. Sedan 
var han med och byggde upp en europeisk närvaro för en hedgefond där han 
jobbade med att resa kapital och marknadsföra hedgefonden som under hans 
fyra år där gick från 3 miljarder till 15 miljarder. Han har även jobbat som 
författare och hans kändaste bok Tyst partner har sålt över 40 000 exemplar 
och filmrättigheterna har sålts till Hollywood.  
 
Ägande: 4 032 700 aktier, 24,8% av rösterna. 
Senaste affär: Avyttring 278 000 aktier för att förvärva 700 000 aktier av Nathan Skwortsow (29 
augusti 2022). 
 

Nathan var med och grundade bolaget år 2012 och har fram till augusti 2022 
varit CTO på Physitrack. Numera har han en roll som fokuserar på att utveckla 
nya enheter inom bolaget såsom att integrera bolag vid förvärv. Han har 
tidigare varit med och grundat två bolag som har blivit uppköpta, Lexa och 
Kamernet. Lexa är den största datingappen i Nederländerna och Kamernet den 
största plattformen för uthyrning av bostäder i Nederländerna. Han har även 
hunnit med att jobba som CTO hos kommunikationsbolaget Shoebridge 
Knowles Media Group.  
 
Ägande: 2 900 000 aktier, 17,8% av rösterna. 
Senaste affär: Avyttring 700 000 aktier (29 augusti 2022). 
 

Michal ersatte Nathan under augusti 2022 men har i stället titeln Head of 
Engineering. Han kom närmast från CRM-bolaget Zendesk som precis blev 
uppköpta för 10 miljarder dollar. Där har han haft flera olika roller som ingenjör 
där han sista året var Engineering Manager.    
 
Ägande: 0 aktier 
Senaste affär: -  
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Charlotte är en före detta revisor som anställdes av Physitrack i januari 2021. 
Innan dess hade hon flertalet roller i informationsbolaget Wilmington plc. Där 
var hon bland annat redovisningsekonom, controller och de sista åren Director 
of Group Finance.  
 
Ägande: 4 540 aktier, 0,03% av rösterna. 
Senaste affär: förvärv av 3 164 aktier (7 september 2022). 
 

Andrew anställdes som COO hos Physitrack under 2020. Han har bland annat 
varit VD på Yorze Ltd samt varit med och grundat IBM EMEAs Corporate 
Venture fond som var på 50 miljoner dollar.  
 
Ägande: 1 310 aktier, 0,008% av rösterna. 
Senaste affär: förvärv av 1260 aktier (30 maj 2022). 
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Physitrack är ett bolag som är relativt svårt att räkna på då det är en kombination av kort finansiell 
historik samt många onoterade utländska förvärv där information om dessa bolag är begränsade. Jag 
har därför inte lagt någon vikt vid att göra egna estimat då jag inte anser att det skulle tillföra 
speciellt mycket mervärde för läsarna utan har i stället valt att presentera en scenarioanalys utifrån 
bolagets målsättningar. Målet är att växa 30% organisk per år samt att ha en EBITDA-marginal på 
40–45% inom 2–3 år vilket man i Q3-rapporten 2022 meddelade att man fortsatt bibehåller trots 
rådande makroläge.  
 

 

Utgår man från bolagets målsättning på 30% organisk tillväxt per år samt att de når sitt 
lönsamhetsmål på 40% år 2025 får man på ett ungefär ovan siffror. Jämför man dagens siffror med 
den korta finansiella historiken är det en negativ trend avseende bolagets lönsamhet. Detta är dock 
framför allt hänförligt till de förvärvade bolagens lägre marginaler samt kostnaden för integrationen 
av dessa. Dessutom tar deras affärsområde Virtual Wellness upp en större andel av försäljningen som 
har klart lägre marginaler.  
 
En stor del av de justeringar som görs för att få fram en justerad EBITDA är justeringar för 
integrationskostnader hänförliga till förvärv. Dessa kostnader var klart lägre under Q3 2022 jämfört 
med tidigare kvartal vilket är ett tecken på att man nu tagit en stor del av integrationskostnaderna 
för de senaste förvärven och därav kommer diskrepansen mellan EBITDA och den justerade EBITDA 
minska såvida de inte genomför några ytterligare förvärv. Den stora frågan på sikt är om de lyckas 
skala deras Virtual Wellness-affärsområde vilket blir avgörande för deras lönsamhetsmål. Där har 
man kommunicerat att man kommer se en tydlig marginalförbättring under 2024. 
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Physitrack har varit kassaflödespositiva sedan start och har finansierat sina förvärv med kassa. Man 
har dock med anledning av förvärven förbrukat en ganska stor del av kassan och samtidigt byggt på 
sig en relativt ansenlig deferred consideration. Med anledning av detta ställde man under Q2 2022 ut 
en kreditlina på 5 miljoner pund med en ränta på 2,5–4,5 procent + SONIA. Deferred consideration 
baseras dock till stor del på lönsamhetsmål vilket betyder att det som eventuellt betalas ut har 
genererat ännu större kassaflöden. Man kommenterade även sitt kassaflöde i samband med Q3-
rapporten 2022 där man underströk det jag tidigare nämnde gällande deferred consideration och 
man kommenterade att man var väldigt trygga med sin kassa tillsammans med sin kreditlina.  
 

En viktig del i att nå sitt mål kommer vara att få ner sin churn. Bolaget beräknar sin churn utifrån ett 
genomsnitt av de senaste tolv månaderna som man sedan redovisar i månatliga termer. När bolaget 
börsintroducerades under Q2 2021 hade man en genomsnittlig månatlig churn på 1,8% vilket på 
årsbasis blir 19,6%. Detta har enligt bolaget sin grund i att man fick en kraftig ökning av nya kunder i 
samband med utbrottet av Covid-19 där man under en sexveckorsperiod fick lika många nya kunder 
som man hade förväntat sig att få på hela året.  

Sedan dess har det varit en stadig förbättring av churnen och den ligger för tillfället på 1,2% vilket på 

årsbasis blir 13,5%. Tyvärr redovisar inte de flesta SaaS-bolag sin churn vilket försvårar 

kompariteten. Det är även svårt att jämföra bolagens churn då de säljer olika produkter till olika 

priser där generellt bolag med billiga produkter, såsom Physitrack, över lag brukar ha en högre churn. 

Man själva har tidigare hänvisat till en studie av Recurley där den månatliga median-churnen för 

SaaS-bolag ligger på 5,48% vilket på årsbasis blir hela 49%. Så i jämförelse med den studien har 

bolaget en låg churn men jag tror att det kommer bli svårt att nå sina tillväxt- och lönsamhetsmål om 

man inte får ner churnen vilket man kommunicerat att man jobbar på. Där anser jag att deras 

merförsäljning kommer vara viktig då dessa produkter har en djupare integration med deras kunder 

vilket gör det svårare och mer kostsamt för kunderna att byta. 
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Bolaget värderas idag till cirka EV/EBITDA 16 vilket utifrån bolagets finansiella mål förväntas sjunka 
kraftigt de kommande åren, primärt drivet av bolagets förväntade marginalförbättring. 
Scenarioanalysen visar bolagets EBITDA år 2025 baserat på olika tillväxt samt marginalantaganden. 
Beroende på utfall får man följande värderingar som är presenterade under EV/EBITDA 2025E. Värt 
att notera att denna analys bygger på en konstant nettoskuld där bolaget kommer ha en ökande 
nettokassa om de uppfyller sina lönsamhetsmål vilket gör att värderingarna blir lägre.  

 15% 20% 25% 30% 

25% 4 991 800 5 654 600 6 375 000 7 155 400 

30% 5 990 160 6 785 520 7 650 000 8 586 480 

35% 6 988 520 7 916 440 8 925 000 10 017 560 

40% 7 986 880 9 047 360 10 200 000 11 448 640 

     

EBITDA 4 991 800 6 785 520 8 925 000 11 448 640 

EV/EBITDA 5,8 4,3 3,2 2,5 

 

 

Nordiska SaaS-bolag har i snitt de senast 10 åren värderats till EV/EBITDA 15. Tar man i beaktning 

bolagets korta finansiella historik samt att deras tillväxt och marginalmål till stor del är beroende av 

tillväxt inom ett affärsområde som de ännu inte är beprövade inom, anser jag att det är rimligt att de 

är lägre värderade än deras peers. Med en 40% rabatt på värderingen får man en exitmultipel på 9 år 

2025.  

 

    

EBITDA Aktiekurs CAGR  EBITDA Aktiekurs CAGR  EBITDA Aktiekurs CAGR 

4 991 800 22 SEK 1 %  4 991 800 31 SEK 14 %  4 991 800 41 SEK 25 % 

6 785 520 29 SEK 11 %  6 785 520 42 SEK 26 %  6 785 520 55 SEK 38 % 

8 925 000 37 SEK 21 %  8 925 000 53 SEK 36 %  8 925 000 72 SEK 51 % 

11 448 640 47 SEK 31 %  11 448 640 68 SEK 48 %  11 448 640 91 SEK 63 % 
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Kalqyl Analys Norden AB bedriver verksamhet avseende bolag- och aktieanalys där information har 

sammanställts utifrån källor som Kalqyl bedömer är tillförlitliga. Informationens riktighet kan Kalqyl 

dock inte garantera, och inget som skrivs i analysen ska eller bör betraktas som en rekommendation 

till investering av något slag. 

Denna analys är en oberoende analys där det analyserade Bolaget ej ingått avtal med Kalqyl 

avseende analys, och således erhåller Kalqyl inte ersättning för utfört analys. 

Åsikter och slutsatser som återfinns i analysen är enbart avsedd för mottagaren. Kalqyl ska ej hållas 

ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut på grund av information i 

denna analys. 

Alla investeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk, och historisk 

avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kalqyl och samtliga medarbetare i 

organisationen får ej handla värdepapper i kundbolag från och med det tillfälle som ansvarig 

analytiker initierar arbetet med den aktuella analysen, och till dess att analysen varit publicerad i 

48h. 

Gästanalytikern Samuel Gunhaga äger aktier i det analyserade bolaget. 
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