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Phase Holographic Imaging bidrar till pågående paradigmskifte
	
  
o HoloMonitor möjliggör
studier av levande celler under längre tidsperioder
o Teknisk utveckling har gjort holografisk mikroskopi kraftfull och billig att tillverka
	
   idag få konkurrenter och sammantaget ett tydligt ”window of
o Det finns därtill
opportunity”
	
  
Stor
o
o
o

marknad som kan expandera ytterligare
Mikroskopi för	
   biomedicin är redan idag en marknad värd över 1000 MUSD årligen
Cellterapier möjlig marknad pga. krav på kvalitetssäkring utan infärgning
	
  
Stamcellsterapi i synnerhet en framtidsnisch med betydande tillväxtpotential

	
  
Uttalad strategi att bli uppköpt
o Bolaget har meddelat
att de är till salu och arbetet med att klä bruden pågår
	
  
o Det viktigaste lockbetet är att visa att det finns en växande marknad
o Akademisk forskning
ligger till grund för genombrott och bolagets nätverk växer
	
  
Riktkurs 13 SEK i ett
basscenario
	
  
o Med rätt tillväxt de kommande åren kan det bli en rejäl uppköpspremie då det finns
starka potentiella
synergier för etablerad större aktör
	
  
o Finansiering troligt och naturligt steg 2016 för lanseringen av nya
	
  
produktgenerationen
M5.

	
  
Phase Holographic Imaging
har ett intressant läge om marknaden tar till sig
holografisk mikroskopi på allvar. Tekniken är icke-förstörande och möjliggör
	
  
kvantitativa mätningar och
kan bidra till ett paradigmskifte inom cellanalys. Klinisk
användning är en naturlig framtidsmarknad som dock kräver marknadsgodkännande.
På sikt lär konkurrensen	
   öka, men om bolaget sköter korten rätt kan det bli uppköpt
innan dess.
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Bakgrund
Phase Holografic Imaging (PHI) är en del i ett paradigmskifte
inom cellforskning som vid en första anblick kan tyckas
obetydligt, men det har redan visat sig att möjligheten att
över tid studera hur levande celler beter sig leder till
vetenskapliga genombrott. En schweizisk forskare har t ex
med hjälp av ett time-lapse mikroskop kunnat visa hur det
går till när blodceller bildas från en stamcell till blodkropp.
En process som det fram till dess rådde delade meningar om
hur den gick till men som är av stor vikt för
stamcellsforskningen.
PHI tillverkar och marknadsför holografiska time-lapse
mikroskop med tillhörande programvara. Bolagets målgrupp
är forskare vid	
  universitet, myndigheter och läkemedelsbolag
som arbetar med cellanalys. Affärsidén är att erbjuda
förhållandevis enkla men kraftfulla och prisvärda mikroskop
som är skräddarsydda för cellbiologer. Tanken är att
forskare ska kunna ha sitt egna mikroskop vid sin
forskningsbänk snarare än att behöva hyra in sig i
gemensamma resursmikroskop.

Affärsidén är
prisvärda och
användarvänliga
lösningar för
cellanalys	
  

Vid studier av celler har holografiska mikroskop en fördel
jämfört med traditionella ljusmikroskop då	
  ingen infärgning
av cellen, som är genomskinlig, behövs. En ”tredimensionell”
avbildning skapas som gör det lättare att urskilja strukturer
som annars kan vara svåra att upptäcka på	
  en
tvådimensionell bild utan kontrasterande infärgning. Ju
mindre behovet är av att tillreda ett prov före observation,
desto lägre är risken att observationen blir missvisande. En
annan vanlig lösning på	
  samma problem är
faskontrastmikroskop där fasskiften som uppstår när ljuset
passerar genom genomskinliga objekt omvandlas till
variationer i ljusstyrka i bilden. Dock saknas i denna typ av
mikroskop möjligheten att kvantifiera cellerna vilket gör att
de ofta kompletteras med en flödescytometer för att få
kompletterande data.
Ljusets fas är fundamentalt även för hur holografiska
mikroskop fungerar. I ett hologram skapas bilden inte direkt
på	
  en ljuskänslig yta som t ex en bildsensor utan istället
indirekt genom ljusinformation där förutom ljusets amplitud
även ljusets fas kan avbildas. Det senare möjliggör en
tredimensionell bild. Tekniskt skapas ett hologram genom
att kombinera ljuset från objektet med en referensstråle.
Optisk interferens mellan objektsstrålen och referensstrålen
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ger ett ljusmönster som kan lagras på	
  en bildsensor i det
holografiska mikroskopet. Med hjälp av programvara kan
informationen behandlas och en bild därefter återskapas.

Inom biologi och medicin används ofta fluorescensmikroskop
för att kunna studera levande organismer. Ljuskällan i ett
fluorescensmikroskop har historiskt varit en ultraviolett
lampa som genom filter belyser provet som i sin tur avger
ett synligt ljus från det fluorkrom som exiteras i provet, men
denna har bytts ut mot ljus från laser som är mindre skadligt
för provet. Trots att ljuskällan bytts ut finns det
begränsningar för hur länge provet kan studeras då det
under processen kan drabbas av något som kallas
fotoblekning vilket beror på en kemisk skada från
elektronerna som avges vid fluorosceringen.
Cytometri fundamentalt i cellanalys
Att mäta och räkna celler kallas cytometri och görs
traditionellt med hjälp av antingen en bildcytometer eller en
flödescytometer. En bildcytometer	
  är egentligen är ett
optiskt mikroskop som anpassat förs att mäta eller räkna
celler. Vanligtvis färgas cellerna för att underlätta
mätningen. Flödescytometrarna har tidigare varit det
föredragna instrumentet eftersom graden av automatisering
varit högre men framväxandet av digital fototeknik på	
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Bildcytometri
vinner mark	
  

senare tid gjort att bildcytometrin fått ett uppsving.
Flödescytometrin går ut på	
  att celler i en vätska leds förbi en
kvantifieringsenhet där cellerna räknas och kategoriseras
med hjälp av laser. Moderna system tillåter att tusentals
partiklar räknas varje sekund. Även inom flödescytometri	
  är
det vanligt att cellerna färgas för att lättare kunna räknas.
För att observera celler över tid används time lapsecytometri vilket är den teknik som används i t ex naturfilmer
när man på	
  kort tid ser en blomma slå	
  ut eller växter växa.
Eftersom cellerna växer långsamt filmas dessa genom att
det tas en serie bilder med ett bestämt mellanrum som
sedan återuppspelas i vald hastighet för att studera
händelseförlopp såsom tillväxt, delning och rörelse.
Produkter
PHIs produkter är en kombination av traditionell
bildcytometri och time-lapse-cytometri i det sättet den
används men är väldigt annorlunda jämfört med tradtionella
mikroskop. Utvecklingen har möjliggjorts av de senaste
årens framsteg inom digitala bildsensorer och diodbelysning.

Assymetrisk celldelning visad i holografrisk time-lapse mikroskop

HoloMonitor M3 lanserades under 2011 och är avsedd för
infärgningsfri och kontinuerlig analys av odlade celler under
lång tid. M3 är utrustat med motoriserat bord och variabel
förstoringsgrad. Listpriset för denna produkt är €	
  43 000.
HoloMonitor M4 lanserades under 2013 och är på	
  samma
sätt som M3an inriktad på	
  infärgningsfri cellanalys under
lång tid men kan placeras i ett inkubatorskåp på	
  grund av att
den är värme- och fukttålig. Detta tar den ickestörande
processen ytterligare ett steg eftersom man inte behöver
flytta cellodlingen från inkubatorn för att observera och
därmed påverka tillväxtförutsättningarna. M4:an är ett
betydligt mindre instrument än M3:an och säljs för €	
  18 000.
Bolaget kommer också inom kort att lansera en HoloMonitor
M4.5 med ett motoriserat bord för övervakning av fler celler
och multipla odlingar. Priset för M4.5 kommer att bli €30 000
och enligt bolaget har det redan lagts ett flertal ordrar.
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HoloMonitor M4

Tillbehörsprodukter
Idag kan odlingskärl från ett flertal olika leverantörer
användas med PHIs instrument men när antalet instrument
på	
  marknaden stigen räknar bolaget med att lansera egna
odlingskärl och räknar med att dessa ska stå	
  för intäkter
runt 10 000 SEK per instrument och år. Eftersom det finns
en mängd olika tillverkare och många av dessa kan
användas i PHIs instrument tror vi att marginalen kommer
att vara sämre för detta produktsegment. Dock hävdar PHI
att deras kärl kommer att vara överlägset konkurrenternas
och att det inte är omöjligt att HoloMonitor kommer att
anpassas så att bara dessa kärl i framtiden kan användas
vilket naturligtvis skulle förändra spelplanen.
Mycket av microskopens funktionalitet ligger i mjukvaran
och man kan tänka sig att uppgraderingar och moduler i
framtiden kommer att kunna säljas till befintliga kunder.

Ny modell M5 med
adderad
fluorescensmikroskopi
lanseras 	
  

Produktpipeline
HoloMonitor M5 ska bli bolagets flaggskeppsprodukt med
ett tre gånger så	
  högt pris som för M4an. Mikroskopet
kommer förutom M4ans egenskaper även innehålla teknik
som gör att man kan använda fluorescensteknik och enligt
bolagets plan kommer instrumentet att lanseras under 2016.
Även om två	
  konkurrenter redan har denna dubbla
funktionalitet kan det tyckas motstridigt att lansera en
teknik som bolaget själva till viss del dömer ut men
Smallcap tror att den dubbla funktionaliteten kan vara ett
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logiskt steg för att överbrygga	
  övergången från fluorescenstill holografimikroskop. Vad som kan bli svårt är att övertyga
de cellaboratorier som redan gjort investeringar i
flourescensteknik att motivera ytterligare ett köp för att
kunna använda sig av båda teknikerna i samma instrument
även om M5 kommer att vara konkurrenskraftigt prissatt.
Konkurrenterna framhåller inte sina instrument/moduler
med dubbel funktionalitet på	
  sina hemsidor utan erbjuder
dessa som ett komplement vilket antyder att försäljningen
av dessa ännu ej tagit fart.
Forskning och teknikutveckling ger krav på	
  bättre
cellanalys
Marknaden för cellanalys förändras och Phase Holographic
Imaging siktar på	
  att bli en vinnare i den utvecklingen. Ett
antal trender går att utskilja:
• Bildanalys av levande celler. Ett allt viktigare
inslag i biomedicinsk forskning är att bestämma
funktionen hos olika molekyler på cellulär och
subcellulär nivå i integrerade och levande cellsystem.
Bildanalys inom cellbiologi går alltmer från att baseras
på statiska snapshots till realtidsstudier av hur celler
och molekyler uppför sig i den tredimensionella miljön
och hur de påverkar utvecklingen i cellsystemet över
tid. Det finns flera tekniker för detta, var och en med
för- respektive nackdelar. HoloMonitor med sin timelapse-teknik är dock utvecklat specifikt med studier
över tid (och rum) i åtanke. Även det faktum att
metoden är icke-förstörande genom att t ex infärgning
eller fototoxicitet undviks ger gynnsammare
förutsättningar vid studier av cellodlingar över tid.
Med M5an kommer analysmöjligheterna att ytterligare
breddas eftersom den kombinerade tekniken erbjuder
en slags ”fluorescens light”-metod där provet inte
behöver fotograferas lika ofta och därför inte drabbas
lika hårt av fototoxicitet.
•

Teknisk utveckling sänker kostnader för digital
teknik och databehandling. Liksom inom andra
områden som t ex vanliga kameror gör
teknikutvecklingen digitala lösningar bättre och
billigare även inom mikroskopin. Bildsensorer och
ljusdioder har sjunkit kraftigt i pris jämfört med 10-15
år sedan. Det ger helt andra förutsättningar att
tillverka holografiska mikroskop i serier; tidigare har
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dessa ofta konstruerats av laboratorierna själva. Det
ligger i sakens natur att digitala holografiska
mikroskop (DHM) kräver högre datorprocesskapacitet
än många konkurrerande tekniker och detta har
tidigare varit ett visst hinder. Mjukvaran är en viktig
del och även den kan nu göras mer kraftfull. Med
andra ord ser DHM-tekniken ut att gynnas relativt sett
mer av en snabb teknikutveckling inom processorer
och elektronik än många konkurrerande teknologier.
Som en följd kan DHM-instrument nu tillverkas till
låga kostnader och få en konkurrenskraftig
prissättning.

Indexerad utveckling för importpriser för integrerade kretsar och
mikroaggregat till USA. Index år 2000 = 100. Källa: Federal
Reserve Bank of St Louis	
  

	
  
• Cellterapier på	
  frammarsch. Cellterapi är brett
definierat den terapeutiska användningen av celler.
Det kan vara egna celler vid autologa behandlingar
som tas ut, manipuleras och sedan injiceras på nytt i
patienten eller externa celler som tillförs patienten
(allogena behandlingar). Exempel på terapier återfinns
inom hornhinnetransplantation och som
immunoterapier vid cancerbehandling. Cellterapi
kallas ibland ”den fjärde pelaren” inom teknologier för
hälsovård vid sidan av kemiska läkemedel, biologiska
läkemedel och medicinsk teknik. Utvecklingen inom
stamcellsforskningen, som kan ses som en
underkategori, har satt ytterligare fokus på cellterapi
som behandlingsinriktning. Forskning som belönats
med Nobelpriset har visat att exempelvis blodceller
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från en patient kan programmeras om till pluripotenta
stamceller och därmed potentiellt användas för att
odla nervceller, hjärtmuskelceller mm med samma
genetiska uppsättning som patienten.
Marknaden för cellterapier förväntas mångdubblas detta
årtionde och enligt Cellular Dynamics/Adivo Associates
uppgå	
  till 21 400 MUSD 2020 med stamcellsterapi som en
förväntad viktig drivkraft. Med stamcellsterapi följer ett
behov av tillverkning av stora mängder mänskliga celler,
som i sin tur behöver kontrolleras och övervakas och det är
här som HoloMonitor kan komma in i bilden då	
  sådan
övervakning givetvis måste vara icke-förstörande. Det ska
understrykas att just stamcellsterapi specifikt ännu inte är
kliniskt etablerad och i mångt och mycket än så	
  länge
fortfarande är just potential.
Ytterligare användningsområden
Genom att tillföra en substans vars effekter ska undersökas
till t ex ett cellprov av celler kan man få	
  viktig information
om substansens påverkan på	
  cellerna utan att behöva
använda sig av t ex djurmodeller. Nyligen kom lagstiftning
från EU som går ut på	
  att forskare i möjligaste mån ska
undvika djurförsök vid toxicitetstest. En time-lapsefunktion
lämpar sig synnerligen väl för detta då	
  det blir möjligt att
följa påverkan på	
  celler över tiden och avgöra när och hur
det sker.	
  	
  
Eftersom cancer handlar om okontrollerad celldelning lämpar
sig holografiska mikroskop alldeles utmärkt för att studera
hur cancerceller beter sig. Även mediciners direkta påverkan
på dessa celler kan studeras i genom time-lapse.
Northeastern University, en av PHIs samarbetspartners i
Boston kommer under ett cancermöte i USA presentera tre
forskningsprojekt som är baserade på HoloMonitor M4s timelapseteknik. Något som kan komma att öppna ögonen på
andra forskare i linje med den strategi som bolaget har med
att samarbeta med key opinion leaders.
Instrument för cellanalyser mångmiljardmarknad
Marknaden för mikroskopiutrustning uppskattas till omkring
4 000 MUSD globalt. Knappt 40 % av värdet utgörs av
optiska mikroskop. Analysfirman Marketsandmarkets delar
upp marknaden i optiska mikroskop (t ex fluoroscens- eller
superupplösningsmikroskop), konfokalmikroskop,
elektronmikroskop respektive ”scanning probe”-mikroskop
(SPM). De båda senare är specialmikroskop som framför allt
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används inom material- eller elektronikindustrierna. Enligt
Smallcaps bedömning konkurrerar HoloMonitor framför allt
med andra optiska mikroskopitekniker. Bolaget	
  är också	
  helt
inriktat mot cellbiologi. ”Life Science”	
  bedöms stå	
  för ca 30
% av mikroskopimarknaden enligt Nikon. Grovt uppskattat
torde den adresserbara marknaden för Phase Holographic
Imaging inom optisk mikroskopi motsvara upp till 1 000
MUSD räknat i värde hos slutkund. Holografiska mikroskop
kommer dock inte att erövra hela den kakan. Om vi
exempelvis antar att DHM-tekniken kan nå	
  20 % ger det
således ca 200 MUSD i slutkundsledet, vilket för en
fristående tillverkare som Phase Holographic troligen
motsvarar i storleksordningen 100-140 MUSD.
Marknaden för flödescytometri	
  är visserligen något mindre
än för mikroskop totalt, uppskattningsvis ca 3 500 MUSD.
Men inom biomedicin är flödescytometri dock en större
delmarknad än mikroskopi i värde.
Enligt Phase Holographic finns det ca 70 000 cellaboratorier i
världen. Dessa använder sig ofta av mikroskopitjänster och
inhyrd labbtid i centrala större laboratorier, sk	
  ”core
facilities”	
  som i sin tur är kopplade till universitet och
läkemedelsbolag. PHIs strategi är att erbjuda
HoloMonitormikroskop direkt till cellaboratorierna och
därmed minska behovet av tjänster från ”core facilities”. De
högpresterande mikroskop som idag används på	
  de senare
är dyra och många forskare måste samsas om tiden att
använda mikroskopet. Om kostnaden kommer ner kan fler
mikroskop införskaffas och fler kan få	
  tillgång till den nya
tekniken.
Konkurrenter
Marknaden för holografiska mikroskop är i sin linda och det
är egentligen inte förrän vi får se inom vilka områden
genomslagen kommer vi kan peka på	
  vilka konkurrenterna
är. Det finns dock minst två	
  aktörer utöver PHI som idag
erbjuder holografiska mikroskop, men vi har noterat att
såväl Leica som Canon sökt patent inom området varför man
kan misstänka att även de undersöker möjligheten att ge sig
in i matchen. Vad man som betraktare också	
  bör förstå	
  är att
holografiska mikroskop inte är en slutgiltig lösning på	
  ett
problem utan snarare en kompletterande teknik där flera
olika tekniker används för att kartlägga celler.
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PHI är inte
ensamma inom
holografisk
mikroskopi 	
  

Lyncée Tec	
  är ett bolag baserat i Schweiz som erbjuder
holografiska mikroskop. Bolaget började marknadsföra
holografiska mikroskop 2003 men började sälja
internationellt först 2006. Bolaget säger sig ha installationer
på	
  en rad ledande institutioner och Universitet men antalet
instrument som de levererat går inte att få	
  fram. Bolaget har
distributionsavtal i en rad länder och täcker med hjälp av
dessa större delen av den relevanta världen. Lyncée Tec har
en modul till ett av sina holografiska mikroskop som gör att
det kan användas även som fluorescensmikroskop. Så	
  vitt
Smallcap kan utröna gör det inte att placera Lyncée Tecs
mikroskop i en inkubatormiljö vilket kräver en annan typ av
elektronik på	
  grund av den miljö	
  som råder i inkubatorn.
Bolaget erbjuder även specialsydda lösningar till företag som
har speciella behov.
Belgiska bolaget Ovizio	
  är uppbackat av VC-firmor och har
tagit fram fyra olika instrument för olika typer av
holografimikroskopering varav ett erbjuder en kombination
av holografi- och fluorescensteknik som de säger sig ha
någon typ av patent på. Ovizio började sin karriär utanför
life science men har på	
  senare tid fokuserat på	
  cellanalys. De
har ett globalt distributionsavtal med Applikon.
Traditionella cytometrar i den mån de holografiska
mikroskopen används som en en cytometer	
  är naturligtvis de
traditionella instrumenten en konkurrerande metod även om
dessa har ett smalare användningsområde. Dessa
instrument finns redan installerade på	
  en lång rad
laboratorier.
PHI själva nämner främst tre aktörer med traditionell teknik
som sina konkurrenter. Dessa är Nanoentek från Sydkorea,
Nederländska Cytomate technologies och EtaLuma från
USA. Dessa företag erbjuder alla instrument som påminner
om den funktionalitet som PHI har i sina instrument men
bygger på	
  traditionell mikroskoperingsteknik. Det är dock
intressant att notera att när PHI listar sina konkurrenter så	
  
är det just möjligheten att placera i inkubator som är den
gemensamma nämnaren snarare än holografiska mikroskop.
Stor potential på	
  sikt, utrullningstakt svårbedömd
Hur snabbt kan HoloMonitorsystemet växa och hur stort kan
det bli? Hos flera viktiga slutkunder som universitet och
myndigheter är det ofta långa ledtider för investeringsbeslut
och i många fall är budgetarna begränsade. Det talar för att
upptaget på	
  marknaden kan förväntas bli utdraget. Om och
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när marknaden för klinisk diagnostik öppnar sig, t ex om
cellterapi får ett kliniskt genombrott, hägrar dock sannolikt
betydande volymmarknader.
Den senaste tiden verkar intresset för HoloMonitor i alla fall
ha ökat på	
  ett lovande sätt. Enligt den senaste
halvårsrapporten för det brutna räkenskapsåret 2014/2015
uppgick leveranserna till 13 system jämfört med åtta
motsvarande period förra året. Ledningen ser god aktivitet i
Asien och meddelade nyligen också	
  ordrar på	
  HoloMonitor M3
till kinesiska universitet. Vi räknar med att
nettoomsättningen på	
  helåret kommer att mer än dubblas till
drygt 3 MSEK. Under förutsättning att M5 kan lanseras
under nästa räkenskapsår ser vi utrymme för ett betydande
lyft volym- och värdemässigt med ett verkligt genomslag fr
o m 2017.
Vad gäller långsiktiga prognoser utgörs ett möjligt
jämförelseobjekt inom Life Science Tools-industrin, som
även ligger geografiskt nära till hands, av Cellavision. Deras
system för blodanalys lanserades år 2000. Efter 10 år, 2009,
hade man levererat ca 700 system. Phase Holographics
vision, enligt investeringsmemorandum från september
2014, är att efter en motsvarande period (år 2020) ha
levererat 5000 system. Jämfört med Cellavisions system har
PHIs HoloMonitorer dock bredare användningsområden och
adresserar en större potentiell marknad.

PHI ett nytt
”Cellavision”? 	
  

Vårt basscenario	
  är att Phase Holographic Imaging kan
uppvisa en liknande försäljningsutveckling i värde som
Cellavision, dvs. uppnå	
  en årlig försäljning på	
  ca 100 MSEK
efter 10 år på	
  marknaden (år 2020). Då	
  räknar vi med drygt
1300 installerade system. Vi har antagit en ”S-formad”	
  
adaptionskurva för lanseringarna av M4 och M5. På	
  lång sikt
räknar Phase Holographic med ett snittpris till slutkund på	
  
omkring 300 TSEK, våra antaganden motsvarar att drygt
hälften av detta tillfaller bolaget. Även om skillnaderna är
stora, t ex så	
  är Cellavision betydligt mer inriktad mot klinisk
diagnostik, så	
  tycker vi att det finns anledning att göra en
jämförelse då	
  båda bolagen arbetar med instrument för
bildanalys av celler.
I ett mer optimistiskt scenario antar vi att PHIs vision om
5000 installerade system uppnås, om än med något	
  års
förskjutning jämfört med målåret 2020. Det skulle motsvara
omkring 5 % penetration av den skattade adresserbara
marknaden för optisk mikropskopi inom biomedicin, och en
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omsättning på	
  drygt 250 MSEK. Detta scenario ser vi
visserligen som en utmaning för bolaget att nå, i synnerhet
på	
  egen hand. Här förutsätts en ganska omedelbar
försäljningssuccé för HoloMonitor M5, med ett tydligt
snabbare upptag på	
  marknaden jämfört med M4.

Tidigare
instrumentlanseringar inom
cytometri visar på
potential 	
  

Att detta inte är ett orealistiskt scenario på	
  sikt visar dock
exempelvis utvecklingen för amerikanska Luminex, som
tillverkar en typ av flödescytometrar med hög funktionalitet.
I grafen nedan inkluderar vi systemförsäljningen för Luminex
från lansering 1997 och tio år framåt. Efter tio år hade
bolaget installerat ca 4100 system. En viktig anledning till
den snabba framgången var troligen täta strategiska
samarbeten med större partners som exempelvis Bio-Rad.
Luminex’	
  instrument förefaller prissättas på	
  ungefär samma
nivå	
  som HoloMonitor. En stor del av Luminex totala intäkter
består av förbrukningsvaror, men vi har valt att bryta ut
systemförsäljningen specifikt för att göra jämförelsen
relevant.

Försäljningsscenarior för Phase Holographic Imaging enligt Smallcap och
jämförelse med historisk utveckling för Cellavision och Luminex.

Mikroskopibolaget Amnis, som levererar en lösning med
kombinerat fluoroscensmikroskop och cytometer, sålde för
ca 100 MSEK sex år efter lansering (bolaget blev därefter
uppköpt av EMD Millipore). Ungefär samma utveckling hade
Luminex systemförsäljning i början av 00-talet. Översatt till
PHI:s	
  ”tideräkning”	
  motsvarar det	
  år 2016. Det är osannolikt
att Phase Holographic når en sådan omsättning redan nästa
år och vi ser att HoloMonitorserierna verkar ha ett
långsammare upptag på	
  marknaden än Amnis och Luminex
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produkter (ett svagare distributörsnät och mindre pengar till
marknadsföring är sannolikt förklaring till detta). Amnis	
  är
ändå	
  en intressant framgångssaga och jämförelseobjekt och
köptes sedermera av Millipore (Merck) för drygt 100 MUSD.

Distributörer skär
mellan i
bruttomarginalen	
  

EBIT-marginal i ”mid-teens”	
  trolig
Bolaget siktar på	
  en bruttomarginal på	
  80 % räknat på	
  priset
till slutkund långsiktigt. Eftersom bolaget säljer via
distributörer blir dock den egna bruttomarginalen lägre då	
  
grossistpriset rabatteras i förhållande till slutkundspriset. Om
vi antar en rabatt på	
  50 % blir då	
  PHI:s motsvarande
bruttomarginal 60 %. Detta förhållande tydliggör det
rationella i ett uppköp där en aktör med ett etablerat
distributionsnät kan tillgodogöra sig hela bruttomarginalen
om 80 %.
En genomsnittlig bruttomarginal i Life Science Toolsbranschen verkar ligga mellan 50 och 60 % baserat på	
  en
jämförelse av ett urval av bolag i sektorn.
Cellavision
Thermofischer
Luminex
FEI Corp
Bio Rad
Medel

63%
44%
69%
47%
55%
56%

Exempel på bruttomarginaler i instrumentbranschen

Försäljnings- och administrationsomkostnaderna varierar
mellan 20 och 35 % och FoU-kostnader mellan 10 och 20 %
av försäljningen. Vi tror därför att en rörelsemarginal på	
  15
% är rimlig att räkna med på	
  lång sikt för Phase Holographic
Imaging.
Svängig aktiekurs
Phase Holographic Imaging listades på	
  Aktietorget hösten
2013. Inför listningen gjordes en emission på	
  7,5 MSEK till
en bolagsvärdering på	
  28,7 MSEK (premoney). Under hösten
2014 gjordes en ny kapitalanskaffning på	
  14,5 MSEK till en
värdering på	
  ca 16 MSEK (premoney).
Marknadsvärderingen har svängt kraftigt under perioden
med en snabb initial rusning till ca 90 MSEK. Ett tydligt
aviserat nyemissionsbehov tyngde aktien under första
halvan av förra året. Nyemissionen genomfördes sedan
framgångsrikt varefter värderingen i stort sett återhämtat
det tidigare fallet.
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De stora svängningarna i aktiekursen har knappast samma
parallell i den operativa utvecklingen. Syftet med
emissionerna har varit att uppnå	
  marknadsacceptans för
bolagets produktserie HoloMonitor med vissa angivna delmål
på	
  vägen. De senare har så	
  långt uppnåtts och bolaget
förefaller än så	
  länge följa den angivna planen. Sannolikt har
tecken på	
  bättre försäljningstillväxt om än från fortfarande
låga nivåer gett stöd åt aktiekursen på	
  senare tid.
Uppvärderingspotential i ett relativt perspektiv
För att värdera Phase Holographic Imaging har vi använts
oss av dels vår värderingsmodell baserade diskonterade
prognostiserade kassaflöden, dels en justerad
relativvärdering.
För basscenariot ger vår kassaflödesmodell ett motiverat
värde på	
  6,2 SEK per aktie. I beräkningen har vi använt oss
av nedanstående parametrar:
	
  
Diskonteringsränta
Långsiktig marginal
Långsiktig tillväxt
NPV prognosperiod tom 2024, MSEK
NPV stabil period 2024- MSEK

Parametrar DCF-värdering
15,0% Företagsvärde MSEK
15% Nettokassa MSEK
5% Aktieägarvärde MSEK
5 Antal aktier (milj)
51 Aktieägarvärde per aktie, SEK

56
4
61
9,8
6,18

Parametrar och resultat för Smallcaps värdering av prognostiserade
diskonterade kassaflöden för Phase Holographic Imaging enligt Smallcaps
basscenario

Vi har här räknat med en långsiktig investeringsnivå	
  på	
  
omkring 5 % av försäljningen och en rörelsekapitalbindning
på	
  15 %. Diskonteringsräntan är beräknad som 1 % riskfri
ränta och en riskpremie på	
  9,3 % (ur PwC:s riskpremiestudie
2014) multiplicerat med ett motiverat betavärde på	
  1,5. I
nedanstående känslighetsanalys har vi långsiktiga marginaler
och diskonteringsränta som variabler. Ett högre
marginalantagande skulle kunna motiveras t ex utifrån en
industriell köpares perspektiv.
Marginal
10%
15%
30%

Diskonteringsränta
12%
15%
18%
6,7
3,8
2,4
10,7
6,2
3,9
23,0
13,3
8,5

Känslighetsanalys för DCF-värdering, basscenario, med diskonteringsränta
och rörelsemarginal som variabler. SEK per aktie
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Mogna ”Life Science Tools”-bolag värderas enligt vår
sammanställning till närmare 4 gånger den rullande
årsförsäljningen:

Bolagen i
instrumentsektorn
åsätts höga
värderingsmultiplar
på aktiemarknaden	
  

Bolag
ThermoFisher
Bio-Rad
Cellavision
FEI Co.
Luminex
Qiagen
NanoEntek
Medel
Median

Kurs
133,73
138,76
54
78,94
16,65
23,94
6700

EV/Sales,
släpande
3,95
1,40
5,70
3,05
2,74
4,11
7,40
4,05
3,95

Entreprise Value i förhållande till försäljning för ett urval av
instrumentbolag inom biomedicin och hälsovård

Med den måttstocken (en median på	
  3,9) skulle Phase
Holographic Imaging kunna värderas till 390 MSEK år 2020
om våra prognoser i basscenariot nås. Med en 15-procentig
diskonteringsränta motsvarar det 189 MSEK idag eller 19,5
SEK per aktie. En stor skillnad mellan denna relativvärdering
och en kassaflödesmodell ligger i att en värdering på	
  nästan
fyra gånger försäljning i relativvärderingen återspeglar en
lägre bedömd risk för de mogna bolagen. En annan skillnad
är att de prognostiserade kassaflödena är mycket baktunga
givet att PHI	
  än så	
  länge är i fas med att bygga
marknadsacceptans, har en blygsam försäljning samt att det
förmodligen återstår ett par år till positiva
nettokassaströmmar. Detta tynger värdet tydligt i en
kassaflödesmodell.
Vår bedömning är att å	
  ena sidan kan en ren
kassaflödesmodell ge ett onödigt konservativt perspektiv på	
  
bolagets potentiella värde, å	
  andra sidan tror vi att det är
mycket sannolikt att bolaget kommer att behöva ta in mer
kapital för bland annat marknadsbearbetning. Detta bör
reflekteras i värderingen och vi beräknar därför en
utspädning på	
  33 %. Detta ger ett justerat motiverat värde
på	
  13 SEK per aktie för basscenariot baserat på	
  justerad	
  
relativvärdering.
Med vårt optimistiska prognosscenario ovan stiger motiverat
värde i våra modeller betydligt, till 18,4 SEK per aktie i
kassaflödesmodellen respektive 34 SEK i en justerad
relativvärdering, med övriga parametrar oförändrade.
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En stor internationell partner är en förutsättning för en
snabb lansering och vi anser inte att byggande av en egen
säljorganisation är realistisk eftersom potentiella kunder är
så	
  utspridda. Vi förutsätter att det förs sonderande samtal
med distributörer redan nu även om det finns en bit kvar
innan bolagets produkter är mogna för massproduktion, man
måste dock ha klart för sig att även stora säljorganisationer
har sina begränsningar. Säljkåren ska utbildas,
marknadsföringsplaner ska läggas upp osv och vi räknar
med att det tar 6-12 månader att starta igång ett
distributörsavtal från det att avtal är tecknat.

Balansgång att ”klä
bruden” för
försäljning	
  

Stora
kostnadssynergier
troliga för rätt
köpare 	
  

Uppköp?
Bolaget grundare Peter Egelberg är väldigt öppen med att
det är ett uppköp av bolaget som är hans mål. Uppköp sker i
olika faser i ett företags säljcykel och av olika anledningar
varför det är svårt att bilda sig en uppfattning om ett
uppköpspris. Om vi använder exemplet ovan där Amnis blev
uppköpta för 100 MUSD sålde de vid tidpunkten för ca 100
MSEK runt 7 gånger försäljningen vilket ligger högt i
spektrat, men om bolaget växer snabbt förändras
nyckeltalen snabbt. Prislappen beror också	
  på	
  köparens
syften. Om köpet är en kompletterande teknik, ett sätt att ta
sig in på	
  en snabbt växande marknad eller en konsolidering
på	
  en mogen marknad. I slutändan kommer köpeskillingen
bero på	
  hur mycket köparen tror att produkten i framtiden
kan komma att sälja. Ju tidigare köpet sker i
produktlivscykeln desto större risk för köparen och därmed
lägre pris. Det är därför viktigt att bolaget kan visa upp en
snabbt växande efterfrågan på	
  sina produkter utan att lägga
ner för mycket resurser på	
  en säljavdelning som köparen i
alla fall inte kommer ha någon nytta av. Det är en fin
balansakt att utföra eftersom ett bolag utan ordentlig
försäljning också	
  blir sårbart.
Smallcap gör bedömningen att bolaget i alla fall bör gå	
  runt
för att vara aktuellt för ett uppköp. Kanske inte så	
  mycket
för de bokföringsmässiga svarta siffrorna som för att runt
100 system inte är mycket på	
  en marknad som består av 70
000 cellaboratorier. Om vi ska fortsätta använda oss av
exemplet med Amnis, innebär en försäljning för 100 MSEK
drygt 500 system efter distributörsrabatter vilket vi räknar
med ska kunna inträffa runt år 2018-19 i basscenariot.
Amnis är som sagt bara ett exempel, om än högt betalt, men
det ger ändå vägledning om hur en uppköpare resonerat.
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Vidare är PHI öppna med att de tror att köparen till bolaget
är distributören av dess produkter. Genom ett köp skulle en
sådan tänkt distributör gå	
  från 40-50 % till 80 %+ i
bruttomarginal. Vad som också	
  är intressant är att
organisationer som redan bearbetar cellaboratorier får en i
jämförelse väldigt begränsad extrakostnad när de lägger till
en produkt till en existerande portfölj, något som också	
  höjer
värdet på	
  ett uppköpt bolag jämfört med ett fristående
bolag. När bolaget tror att de 2020 kan sälja 2000
mikroskop för 330 000 i snitt skulle en större aktör göra en
bruttovinst på	
  ca 500 MSEK. Detta understryker att PHI kan
vara betydligt mer värt för en industriell köpare än som ett
fristående bolag och talar för en betydande premie vid ett
uppköp.
Ambitiösa målsättningar kräver satsningar
Vi måste naturligtvis på	
  något sätt förhålla oss till bolagets
egna prognoser. Enligt de målsättningar som presenterats
räknar PHI med att ha 5000 system på	
  marknaden 2020
vilket ska sättas i relation till de 17 system som såldes första
nio månaderna i det brutna räkenskapsåret (jämfört med 19
under hela förra räkenskapsåret). Naturligtvis räknar vi inte
med samma tillväxttakt men för att klara 5000 system 2020
innebär det att bolagets försäljning måste öka med ca 160
% i fem år i	
  rad om vi utgår från 26 sålda system under
innevarande bokslutsår, något som låter sig göras från små	
  
volymer men blir svårare ju mer bolaget växer och på denna
punkt kommer PHI behöva bevisa sig.
Enligt senaste prospektet räknar styrelsen med att
emissionen 2014 ska räcka fram till marknadsacceptans och
att styrelsen därefter ska utvärdera vilken finansieringsform
som krävs för att avyttra bolaget.
Vid senaste rapporten fanns ett varulager på	
  0,3 MSEK vilket
tyder på	
  att bolaget inte räknar med en snabbt stegrande
omsättningsökning, samtidigt finns det 5 MSEK i kassan och
det negativa kassaflödet ligger på	
  ca 2 MSEK per kvartal. Vi
har ingen anledning att misstänka att PHIs sista kvartal
skiljer sig nämnvärt i fråga om burn rate och då	
  har bolaget
vid bokslutet 3 MSEK kvar i kassan. Visserligen finns en
checkkredit på	
  1,5 MSEK att tillgå	
  men det måste också	
  ut
förskottspengar till komponenter och tillverkning som ökar
ju mer bolaget säljer varför vi har svårt att se hur bolaget
skulle klara sig utan ytterligare kapitalanskaffning. En sådan
tolkas ofta ryggradsmässigt negativt av marknaden men om
17	
  
www.smallcap.se	
  

	
  
pengarna ska gå	
  till att snabbt öka försäljningen brukar
emissioner tas emot väl. De bolag som drabbas hårdast är
de som flera gånger lovat att det är sista emissionen och
som aldrig kommer till skott med försäljning. Ett sätt att
klara sig undan en nyemission vore att få	
  en distributör att
betala ett förskott för att få	
  distribuera men den enda
gången vi sett det hända är när KonicaMinolta betalade
Dignitana för rätten att distribuera Dignicap i Kina och
Japan. Smallcap vill till och med sträcka sig så långt som att
säga att en rejäl emission skulle gynna alla aktieägare. Det
kostar att växa och om ledningen känner att tiden att trycka
på gasen är nu är det bättre ju snabbare pengarna är på
plats. En snabb försäljningsökning kommer med största
sannolikhet att öka chansen till uppköp samt höja priset för
detsamma.
Marknadsacceptans
PHI anser sig ha nått marknadsacceptans när det finns 50
mikroskop som kontinuerligt används på marknaden, det
finns åtta key opinion leaders som användare samt när
bruttommarginalen till slutkund är 80 % eller däröver. Detta
är naturligtvis inget objektivt mått utan målsättningar som
bolaget satt upp.
Bolaget säger att marknaden består av ca 100 000
inkubatorer och att de nått en marknadsacceptans när det
finns 50 system drift på	
  marknaden dvs 0,5 promilles
penetration. Smallcap skulle nog vilja sätta en lite hårdare
gräns för vad som är marknadsacceptans och lägga den vid
att bolaget har en försäljning som täcker organisationens
kostnader. Att det står en rad mer eller mindre
subventionerade system runt om i världen är i sig inget
tecken på genombrott utan riktig försäljning i riktiga volymer
är vad som krävs för att en köpare av verksamheten ska bli
intresserad.
Viktiga kommande milstolpar och triggers:	
  
• Växande bas av avtal med Key Opinion Leaders.
Bolaget har målmedvetet byggt upp en position i
akademiska kretsar på t ex den amerikanska
ostkusten. Nyligen presenterades även ett avtal med
Karolinska Institutet.
• Validering av produktionskapacitet,
tillverkningskostnader och marginaler. Hittills har
bruttomarginalen legat långt under de nivåer bolaget
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siktar på och det är därför upp till bevis vad gäller
bruttomarginalerna.
• M5-lanseringen blir eldprovet för Phase Holographic.
Är produkten rätt? Är marknaden villig att anamma
holografisk mikroskopi på bred front?
Utmaningar	
  
•

Begränsade forskningsbudgetar.
Omstruktureringar inom läkemedelsindustrin kan
påverka efterfrågan på forskningsutrustning då
forskningen ofta hamnar under kniven, i alla fall
lokalt. Generellt väntas läkemedelsindustrins
forskningsutgifter dock växa, om än relativt blygsamt,
de närmaste åren. Enligt Evaluate Pharma väntas
tillväxten bli 2-3 procent per år i genomsnitt fram till
2020. Satsningar på preklinisk cellbaserad forskning
specifikt förväntas också öka i en takt i samma härad,
3-4 % enligt Adivo Associates.

•

Oviss patentsituation på sikt. Grundtekniken kring
holografiska mikroskop är allmänt tillgänglig och går
därför inte att patentera, men PHI har lyckats erhålla
en form av metodpatent som kan komma att visa sig
ytterst viktigt framöver. Det finns dock andra aktörer
som även de har patent, Ovizio antyder t ex i sin
marknadsföring att de har ett patent på	
  
kombinationen av holografiskt mikropskop och
flourocensmikroskop, och det finns risk att det blir tal
om en del handel runt dessa när marknaden växer.
Idag är det ingen som vinner på	
  att stämma en
branschkollega eftersom det inte finns någon större
marknad och därför är patentens verkliga giltighet
ännu inte testade.	
  

• Priskonkurrens möjligt hot. Lägre
komponentkostnader ser ut att kunna gynna
frammarschen för holografisk mikroskopi men myntet
har även en baksida. Om flera aktörer erbjuder
likvärdiga alternativ kommer det ofelbart att leda till
att någon tar till prisvapnet och om vi antar en 80procentig marginal till slutkund finns det en hel del
utrymme för att priskonkurrera. En
konkurrenssituation som denna innebär också att den
aktör som tidigt anpassat sitt instrument för
masstillverkning har en fördel eftersom skalfördelar
19	
  
www.smallcap.se	
  

	
  
kan göra tillverkningen ännu billigare. Så länge PHI
arbetar med kontraktstillverkare är det svårt att se att
man ska få någon uppenbar kostnadsfördel. Om man
söker internet efter holografiska mikroskop inser man
att det pågår någon form av inofficiell tävling om vem
som kan bygga det billigaste mikroskopet där ledaren
för tillfället ligger på en kostnad på 250 USD för
material. Eftersom kostnaden för komponenter som
bildsensorer har mycket med framväxandet av
marknaden för smartphones att göra finns det
anledning att misstänka att priserna kommer ner
ännu mer i framtiden. De tillverkare som vill kunna ta
ut ett premiumpris måste därför sannolikt jobba
mycket med mjukvara och andra tillbehör för att
kunna hålla prisnivåerna uppe.
Slutsatser
Viktiga steg mot marknadsacceptans ska tas närmaste
två åren
VD Peter Egelberg har varit tydlig med att hans målsättning
är att bolaget köps upp av en större aktör och som
investerare vill man veta om, när och till vilket pris detta kan
ske. Som vanligt är det den investerare som är villig att ha
flest okända parametrar i sin kalkyl som kan få största
vinsten, men som också tvingas bära den största risken.
Just nu finns en produkt som erbjuder ny funktionalitet till
en marknad som behöver nya verktyg. Förmågan att under
längre tid följa cellutveckling utan infärgning samt att kunna
mäta cellens volym är två egenskaper som är unika för
holografisk teknik. Exakt hur stor efterfrågan på dessa
egenskaper är vet vi idag inte utan måste göra en grov
approximering på, men klart är att det är vid klinisk
användning som den stora användningspotentialen ligger
och den marknaden ligger en bit bort.

Ytterligare kapital
behövs för att nå
viktiga milstolpar 	
  

Det blir viktigt att följa försäljningsutvecklingen under det
kommande året då Peter Egelberg tidigare sagt att han
räknar med att ha nått marknadsacceptans under första
kvartalet 2016. Smallcap tror att bolaget bör ha en
försäljning om 100 mikroskop om året samt ha en snabbt
växande försäljning för att vara ett intressant uppköpsobjekt
och vi räknar med att det kan ske inom en inte allt för
avlägsen framtid. Dock finns det ett par saker som måste på
plats. Mikroskopen säljer sig inte själva vilket gör att det
krävs en marknadsinsats på ena eller andra sättet och vi tror
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att det ligger i aktieägarnas intresse att bolaget tillförs
kapital under året för att genomföra en vettig säljstrategi.
Att öka försäljningen med 4 gånger är inte lätt även om det
är från låga nivåer och bolaget uppger själva att de behöver
hjälp av en global distributör. Som vanligt i dessa
sammanhang rör sig mycket om timing. När kommer en
större distributör vara villig att satsa resurser på
HoloMonitor? Smallcap tror att tillväxten är viktig snarare än
den installerade basen men det krävs en kritisk massa för
att utbilda en säljkår och det kan därför vara farligt att
fokusera för mycket på att bli uppköpt eftersom
köpeskillingen starkt kommer att påverkas av hur
försäljningen för stunden ser ut. Instrumentbolaget Amnis
köptes 2011 upp för 100 MUSD och hade året innan visat
upp en försäljning på ca 100 MSEK och en årlig tillväxt över
80 % under de fem föregående åren innan uppköpet. För att
finansiera den tillväxten tog de 2006 in ca 11 MUSD och 3,5
MUSD 2008 vilket gjorde att de hade resurser till
marknadsföring.

Bättre tillväxt
positiv signal… 	
  

…liksom
insynspersoners
aktieengagemang 	
  

Tillväxten börjar ta fart?
Nyckeln till bredare användning är att få en allmän
acceptans för användningen av holografiska mikroskop och
denna går genom publicerade artiklar med key opinion
leaders som avsändare. Celler kan studeras i en rad olika
syften och det råder ingen tvekan om att bästa sättet att
göra det är genom så liten yttre påverkan som möjligt. Här
har holografiska mikroskop en avgörande skillnad gentemot
de idag använda teknologierna, men är samtidigt en
pusselbit bland flera snarare än den slutgiltiga lösningen.
Omsättningen ser ut att kunna dubblas under innevarande
räkenskapsår efter att ha legat relativt fast i ett par år runt
1,4 MSEK.
Insynspersoner är med på tåget
Smallcap besitter inte kunskapen att i detalj utvärdera PHIs
eller konkurrenternas tekniska skillnader därför är det viktigt
för oss att se att insiders stoppar in ordentligt med pengar i
nyemissioner vilket har skett. Att investerare finansierar ett
bolag tillsammans med grundare och insiders känns
betydligt bättre än att det bara tillförs pengar utifrån. Egna
satsade pengar ger också en helt annan trovärdighet till
prognoser och förhoppningar. Bolaget har lyckats få ut ett
antal system på marknaden men det handlar fortfarande om
en marknad som är i sin linda, en marknad där holografiska
mikroskop ses som ett komplement till existerande teknologi
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snarare än ett förstahandsval. Smallcap tycker att det är
visat att det finns en nisch för PHIs teknologi och frågan är
snarast hur många av de 70 000 cellaboratorierna som
anser sig ha tillräcklig nytta av att PHIs mikroskop för att
köpa
Sammanfattningsvis är Phase Holographic Imaging en av
aktörerna i bräschen för en teknik som är en potentiell
”market disruptor” inom cellanalys i kraft av låg kostnad,
enkelhet men samtidigt hög prestanda jämfört med
befintliga metoder. Stötestenar saknas inte men bolaget
gläntar enligt vår uppfattning på ett möjligheternas fönster.
Under förutsättning att Phase Holographic Imaging tillförs
tillräckliga resurser och kapital och hittar en stark partner
kan detta öppnas på vid gavel och ge en lönsam resa för
aktieägarna.
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Ansvarsbegränsning	
  
Detta	
   analysmaterial	
   är	
   en	
   del	
   av	
   tjänsten	
   Uppdragsbevakning.	
   Tjänsten	
   innebär	
   att	
   Smallcap.se	
   för	
   bevakningen	
  
erhåller	
   ekonomisk	
   ersättning	
   från	
  	
   det	
   analyserade	
   bolaget.	
   Allt	
   analysmaterial	
   som	
   publiceras	
   på	
   Smallcap.se	
   är	
  
oberoende,	
  vilket	
  innebär	
  att	
  bedömningar	
  och	
  slutsatser	
  inte	
  påverkas	
  av	
  att	
  Smallcap.se	
  erhåller	
  ekonomisk	
  erhåller	
  
ersättning	
  från	
  det	
  analyserade	
  bolaget.	
  
	
   	
  
	
  
Att	
   investera	
   i	
   aktier	
   är	
   alltid	
   förknippat	
  
med	
   risk.	
   Smallcap.se	
   tar	
   inget	
   ansvar	
   för	
   eventuella	
   förluster	
   till	
   följd	
   av	
  
	
  
investeringsbeslut	
   som	
   grundar	
   sig	
   på	
   bolagets	
   analyser.	
   Smallcap.se	
   garanterar	
   inte	
   heller	
   att	
   informationen	
   i	
  
analysmaterialet	
  är	
  fullständig	
  eller	
  korrekt.	
  
	
  
	
  
Smallcap.se/Smallcapse	
  AB	
  
	
  
	
  
Disclaimer	
  
Smallcap.se	
  är	
  en	
  oberoende	
  aktör	
  s	
  om	
  ägs	
  av	
  Smallcapse	
  AB.	
  Fokus	
  ligger	
  på	
  analys	
  av	
  small-‐	
  och	
  microcapbolag.	
  
	
  
Intressekonflikter	
  
	
  
Smallcap.se	
  strävar	
  efter	
  att	
  undvika	
  intressekonflikter.	
  Det	
  finns	
  interna	
  regler	
  för	
  hur	
  eventuella	
  intressekonflikter	
  skall	
  
hanteras.	
  Syftet	
  med	
  rutinerna	
  är	
  att	
  säkerställa	
  Smallcap.se:s	
  ställning	
  som	
  oberoende.	
  
Smallcap.se	
  erbjuder	
  olika	
  typer	
  
	
  
av	
  tjänster	
  till	
  sina	
  kunder,	
  bland	
  annat	
  erbjuder	
  Smallcap.se:	
  
	
  
	
  
-‐annonsering	
  via	
  banners	
  och	
  utskick	
  
-‐Uppdragsbevakning,	
   Uppdragsbevakningen	
   är	
   en	
   tjänst	
   varvid	
   kunden	
   betalar	
  
	
   för	
   en	
   oberoende	
  aktieanalys	
   som	
   sprids	
  
via	
  Smallcap.se	
  
	
  
	
  
Smallcap.se:s	
   analytiker	
   eller	
   frilansande	
   analytiker	
   kan	
   inneha	
   värdepapper	
   i	
   bolag	
   som	
   analyseras	
   på	
   Smallcap.se.	
   I	
  
förekommande	
  fall	
  anges	
  det	
  i	
  samband	
  med	
  publicering	
  av	
  initial	
  analys.	
  Eget	
  innehav	
  uppdateras	
  löpande	
  och	
  finns	
  
	
  
tillgängligt	
  på	
  Smallcap.se	
  
	
  
	
  
Smallcap.se	
  lämnar	
  inte	
  investeringsråd	
  
Analyser	
   och	
   annat	
   material	
   på	
   Smallcap.se	
   tillhandahålls	
   endast	
   som	
   allmän	
   information	
   och	
   skall	
   under	
   inga	
  
	
  
förhållanden	
   användas	
   eller	
   betraktas	
   som	
   någon	
   uppmaning,	
   rekommendation	
   eller	
   något	
   råd,	
   att	
   köpa	
   eller	
   sälja	
  
aktier.	
   Smallcap.se	
   tar	
   inte	
   hänsyn	
   till	
   kundens	
   särskilda	
   ekonomiska	
   situation,	
   syfte	
   med	
   investeringar	
   eller	
   andra	
  
kundspecifika	
   behov.	
   Placerare	
   bör	
   söka	
   finansiell	
   rådgivning	
   i	
   det	
   enskilda	
   fallet	
   avseende	
   lämpligheten	
   av	
   tilltänkta	
  
aktieinvesteringar	
  som	
  Smallcap.se	
  analyserar.	
  Kunden	
  bör	
  därför	
  endast	
  beakta	
  Smallcap.se	
  som	
  en	
  av	
  flera	
  källor	
  för	
  
sitt	
  investeringsbeslut.	
  	
  
	
  
	
  
Källor	
  
Analyserna	
   är	
   baserade	
   på	
   källor	
   som	
   betraktas	
   som	
   tillförlitliga.	
   Trots	
   att	
   Smallcap.se	
   försöker	
   säkerställa	
   att	
   innehållet	
  
i	
  analyserna	
  skall	
  vara	
  korrekt	
  och	
  inte	
  missvisande	
  
garanterar	
   inte	
   Smallcap.se	
   att	
   uppgifterna	
   är	
   tillförlitliga	
   eller	
   fullständiga.	
   Vidare	
   måste	
   läsare	
   vara	
   införstådd	
   med	
   att	
  
de	
   framtidsutsikter	
   som	
   Smallcap.se	
   prognostiserar	
   i	
   analyser	
   inte	
   alltid	
   kommer	
   att	
   infrias.	
   Smallcap.se	
   friskriver	
   sig	
  
från	
  och	
  svarar	
  inte	
  i	
  något	
  fall,	
  oavsett	
  vårdslöshet,	
  gentemot	
  läsare	
  av	
  analyserna	
  eller	
  tredje	
  man,	
  för	
  förlust,	
  vare	
  sig	
  
direkt	
  eller	
  indirekt,	
  som	
  uppkommer	
  på	
  grund	
  av	
  innehållet	
  i	
  analys	
  publicerad	
  på	
  Smallcap.se.	
  
	
  
Material	
   publicerat	
   på/av	
   Smallcap.se	
   är	
   skyddat	
   av	
   upphovsrätt	
   och	
   får	
   inte	
   utan	
   tillstånd	
   kopieras,	
   återanvändas,	
  
distribueras	
  eller	
  publiceras.	
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