
 

 

 

 

 

 

 

 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Analys 

Orasolv 16 maj 2012 
Ansvariga analytiker: Anders Ericson , Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg,  namn.efternamn@smallcap.se, 

Uppdragsanalys
First North 
 

Orasolv 
Rik på klinik? 

• Orasolv vill växa kraftigt på en marknad i snabb omvandling 
o Tandvårdsmarknaden är fragmenterad och Orasolv är en av flera aktörer som vill 

vara med i konsolideringen och bygga en kostnadseffektiv bas av tandvårdskliniker 
o Efter avknoppningen av Orasolv Products har nu bolaget ett tydligare fokus på 

kliniker samt på Preventum Partners, en tjänsteleverantör till tandvårdskliniker 
o Den förestående nyemissionen är en av förutsättningarna för bolagets möjligheter 

till vidare expansion 

 
• Förvärvad tillväxt i kombination med organisk tillväxt – uppköp? 

o Orasolv har som mål att, förvärv oräknat, omsätta ca 73 miljoner kronor 
innevarande år. 

o Bolagets målsättning är att äga minst 20 kliniker vid utgången av 2014. Dessa ska 
ha en sammanlagd omsättning kring 250 MSEK (i tabellen nedan är förvärv ej 
medräknade).  

o Flera finansiellt starka aktörer har starka tillväxtambitioner och ett uppköp av 
Orasolv förefaller inte osannolikt 

 
• Bra utsikter för resultatlyft, låg värdering 

o För höga kostnader har bidragit till svag lönsamhetshistorik, genomförda åtgärder 
bör dock relativt snabbt kunna lyfta lönsamheten närmare konkurrenternas nivå 

o En låg värdering på 0,4-0,5 gånger omsättningen ger utrymme för uppvärdering då 
åtgärderna väntas börja bära frukt redan i år 

o Vår kassaflödesvärdering pekar på ett motiverat värde på 0,46 SEK per aktie efter 
genomförd emission 

Nyckeltal
Omsättning MSEK VPA,öre P/E EV/EBIT EV/S

2011 66 -27 neg neg 0,51
2012P 73 -4,0 neg -10,9 0,43
2013P 88 3,5 10,5 6,6 0,35
2014P 101 4,4 8,4 4,4 0,26
2015P 107 5,5 6,7 2,9 0,20
Aktiedata
Aktiekurs, kr 0,37 Sektor
Marknadsvärde, MSEK 33 Lista First North
Antal aktier, milj e nyemission 88,5 Risk Hög
Nettoskuld(+)/Kassa(-) MSEK 0,5 Börspost 1
Enterprise Value (EV) MSEK 33,2 Nästa rapport 2012-08-24
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Sammanfattning 
Orasolv har under våren knoppat av produktdelen och är nu 
renodlat mot tandvård och kringtjänster. Bolaget genomför 
nu en nyemission för att stärka balansräkningen och 
förbättra förutsättningarna för en vinstgivande och 
kassaflödespositiv verksamhet.  
 
Under förra året genomfördes åtgärder och investeringar 
som bidragit till ökade kostnader på kort sikt men som borde 
kunna bidra till en relativt snabb förbättring i lönsamheten. 
Målet är att kunna uppvisa ett positivt operativt kassaflöde 
fr. o m andra halvåret. Detta är en förutsättning för att 
Orasolv ska kunna fortsätta ha en aktiv roll i konsolideringen 
av en mycket fragmenterad tandvårdsmarknad.  
 
Bolaget har en hel del att bevisa men mycket talar för att 
vidtagna åtgärder bör kunna leda till svarta vinstsiffror och 
börja lyfta lönsamheten närmare konkurrenternas nivå. 
Smallcap bedömer att värderingen är låg men den finansiella 
ställningen är samtidigt ganska svag. Den pressade kursen 
kan ge ett bra ingångsläge men ett viktigt steg för att vända 
sentimentet är att aktieägarna visar sitt förtroende och den 
pågående emissionen blir tecknad i hög grad. Som backup 
kan dock bolaget utnyttja garantiåtaganden för 81 % av 
emissionen. Orasolv ämnar fortsätta växa genom förvärv om 
pusselbitarna faller på plats men kan även självt bli mål för 
uppköp från större och finansiellt starkare aktörer på 
tandvårdsmarknaden. 
 
Bakgrund 
Orasolv har funnits på börsen under många år och under 
flera olika namn. Från Mediteam via Biolin till dagens 
Orasolv. Bolagets verksamhetsinriktning har skiftat en del 
genom åren men tandvård har alltid varit grundläggande.  

Nyligen knoppades Orasolv Products (nu namnändrat till 
Rubicon Life Science.) av från Orasolv Produktbolaget hade 
få synergier med klinikerna inom Orasolv och en brist på 
fokus uppstod. Något som man nu avser att rätta till och 
som kan bli till en nystart för båda bolagen. Orasolv går nu 
framåt med stora ambitioner på en marknad under 
strukturomvandling. Mindre kliniker konsolideras till större 
enheter för att uppnå skalfördelar och effektivitet, inte minst 
inom IT och administration där kostnaderna för centrala 
system kan fördelas ut på fler enheter.  

Fokus på kliniker 
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Orasolv i sin nya form är ett bolag med 6 kliniker och en 
omsättning 2011 på 66 MSEK (inkl Preventum). Kliniken i 
Waxholm såldes under förra året då den inte passade in i 
strategin. Utöver klinikerna äger man Preventum Partner 
som förser tandläkare och bolag med olika kringtjänster (se 
separat stycke).  

En marknad i stark förändring 
Ett tydligt exempel på den pågående förändringen är den 
affär som genomfördes under 2011 där tandvårdskedjan 
Smile förvärvade Thea Tandhälsa. Smile ägs till del av Scope 
Growth som är ett riskkapitalbolag kontrollerat av Mikael 
Kamras. Det finns en tredje stor aktör på marknaden, 
Colosseum, även det ägt av riskkapital, i form av IK 
Investment Partners. 

I och med köpet av Thea klev Smile fram som en av de 
större privata aktörerna på marknaden med en omsättning 
överstigande 200 miljoner kronor fördelat på 14 kliniker. 
Smile har varit tydliga med att de vill fortsätta att ta andelar 
av den växande marknaden, och har sannolikt finansiell 
uppbackning för den planen. Förvärvet av Thea skedde 
under sommaren 2011 och lär vid det här laget vara fullt 
integrerade under varumärket Smile.  

Colosseum har förutom 10 kliniker i Sverige även 
verksamhet i Norge (10 kliniker) och Danmark (3 kliniker) 
och en samlad omsättning på cirka 600 MSEK, och även här 
lär det finnas en god finansiell uppbackning för 
förvärsgenererad tillväxt. 

Folktandvården och Praktikertjänst är två drakar på 
marknaden. Folktandvården utför 40 procent av all 
vuxenbehandling i Sverige och nästan all barn- och 
ungdomstandvård.  

Praktikertjänst har 1300 anslutna privata tandvårdskliniker 
runt om i landet och ägs gemensamt av cirka 2 100 
anställda läkare och tandläkare. Bolaget är en slags 
paraplyorganisation som avlastar entrepenören/tandläkaren 
med administration, ekonomifunktioner och liknande, samt 
ger kurser och vidareutbildning. Praktikertjänst omsätter 
närmare 5 miljarder inom dentalområdet. 

Orasolv är med sina 6 kliniker en i sammanhanget mindre 
aktör med stora tillväxtambitioner. En nackdel kan visa sig 
bli den, relativt de andra aktörerna, svaga finansiella 

Riskkapitalbolag är 
aktiva i 
förändringen 
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ställningen. Med så många spelare med starka tillväxtplaner, 
lär det krävas finansiella muskler för att vara med och slåss. 
Visserligen hjälper den nu förestående emissionen till att 
förbättra möjligheterna till förvärv, men mycket av likviden 
går till återbetalning av lån varför det finansiella underläget 
gentemot andra aktörer till stor del kvarstår.   

Orasolv ska nu aktivt delta i den pågående 
omstruktureringen och planen är att kombinera en stark 
organisk tillväxt med förvärvad tillväxt. Bolagets målsättning 
är att äga minst 20 kliniker vid utgången av 2014. De ska ha 
en sammanlagd omsättning kring 250 MSEK 
(medelomsättning 12,5 MSEK), och för att detta ska bli 
verklighet krävs en tillväxt på närmare 40 procent per år. 
Bilden nedan visar den tänkta utvecklingen som den 
beskrivs i prospektet.  

 

 

Emission, villkor och förutsättningar 
Orasolvs emission är en företrädesemission där en befintlig 
aktie ger rätt att teckna en ny aktie till kurs 37 öre. 
Teckningsperioden löper mellan 11-25 maj och det kommer 
att finnas möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. 
Emissionen är till 88 % säkerställd genom 
teckningsåtaganden och garantier. Såväl bolagets 
ordförande som VD har gjort teckningsåtagande för 0,7 
respektive 0,5 MSEK i emissionen.  

Emissionen kan fullt tecknad tillföra bolaget 16,4 MSEK före 
emissionskostnader som torde uppgå till runt 2,5 MSEK. Det 
innebär att efter återbetalda skulder finns maximalt 3,8 
MSEK som går in i kassan vilket knappast skapar 
förutsättningar för någon aggressiv uppköpsstrategi utan 
snarare är vad som behövs för att ta bolaget till positivt 
kassaflöde om allt går enligt plan. Teckningskursen sänktes 
bara dagarna innan prospektet blev offentligt ”på grund av 
aktiekursutvecklingen” och i skrivande stund handlas kursen 
runt emissionskursen varför det inte går att avgöra i vilken 

Mediteam får stora  Rubicon Life Science  Full effekt av kostnads‐ Når målsättning om
rubriker som framtidens knoppas av program genomfört  20 kliniker med total

kariesbekämpare Nyemission i Orasolv  under 2012 omsättning på 250 mkr?
Förvärv av ytterligare  Införlivande av köpta
kliniker? Förtätning kliniker

Kostnadsneddragningar Ytterligare förvärv

År 1996‐1997 2012 2013 2014

Många vill vara 
med och växa sig 
större 
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mån existerande ägare kommer välja att teckna i 
emissionen  

Sex kliniker, kapacitet för fler 
För närvarande har Orasolv tandvårdskliniker i Stockholm 
(Aurakliniken och Tandpoolen), Göteborg (Tandverket), 
Tyresö (Tyresö tandvårdsteam), Degerfors samt Uddevalla. 
Störst sett till antalet anställda är Aurakliniken i Stockholm 
med 14 anställda. Tandpoolen, Tandverket och Tyresö är 
övriga större klinker medan Uddevalla och Degerfors är 
mindre. 

Planen för tillväxt innehåller ett kraftigt utökat antal kliniker 
med målet att driva minst 20 kliniker vid utgången av 2014. 
Enligt ledningen för Orasolv har man med dagens struktur 
möjlighet att driva upp till 30 kliniker. Givetvis är detta 
beroende av hur snabbt och i vilken omfattning som positivt 
kassaflöde kan uppnås för att finansiera expansion och 
investeringar.   

Preventum Partner 
Dotterbolaget Preventum förvärvades 2010 och bolagets 
intäkter kommer främst från ekonomitjänster och försäljning 
av kvalitetssystemet Qulan. Qulan går sedan 2011 att 
integrera med Opus programvara för administrativa tjänster. 
Opus säljer den mest använda programvaran för 
administration av tandvårdsföretag i Norden. Tanken är att 
detta kommer att innebära fler kunder till Qulan. Orasolv 
menar också att den relation som skapas mellan Preventum 
och dess kunder kan användas när Orasolv letar 
uppköpsobjekt. Qulan finns i en fristående version, 
integrerad i Opus och även som ett webbaserat verktyg. 
Preventum kommer under 2012 att börja marknadsföra sitt 
erbjudande om administrativa tjänster mot andra typer av 
vårdkliniker också.  

Preventums omsättning var under 2011 11 MSEK och 
fördelades på 280 olika kunder. Enligt ledningen finns det 
mycket goda möjligheter till tillväxt och organisationen har 
anpassats för att öka marknadsinsatserna. Under årets 
första kvartal minskade dock försäljningen med ca 20 %. 
Idag är 12 personer anställda i bolaget och finns fördelade 
på kontoren i Stockholm och Kungsör. 

  

Kapacitet för upp 
till 30 kliniker 
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Finansiell översikt 
Emissionen har främst till avsikt att stärka finanserna i 
Orasolv och av de pengar som kommer in går större delen 
till att återbetala ett lån om ca 10 MSEK och efter kostnaden 
för emissionen är betald kommer uppskattningsvis mellan 
1,8-3,8 MSEK att tillföras bolagets kassa som vid första 
kvartalets slut uppgick till ca 0,6 MSEK. Bolaget är 
fortfarande inte kassaflödespositivt och det säger sig självt 
att Orasolv för stunden inte klarar av att växa aggressivt 
med hjälp av kontant finansiering. De får helt enkelt lita på 
att det går att förvärva med hjälp av egna aktier. När man 
tittar i balansräkningen slås man också av att 23,3 MSEK av 
totalt 42 MSEK i balansomslutning består av goodwill, men 
det är fullt naturligt för ett bolag som förvärvat sin 
omsättning och kan i det här fallet härledas till 
patientstockarnas framtida intjäningsförmåga. 

Vi vill höja ett varningens finger för att den finansiella 
situationen ger litet utrymme för misstag och oförutsedda 
negativa händelser. Aktien handlas väldigt nära 
emissionskursen och om detta fortsätter finns en risk att 
garanterna kommer att behöva kliva in och teckna aktier. På 
senare tid har vi sett flera fall där garanter försökt ta sig ur 
aktier de fått på sig och därigenom tryckt ner aktiekurser till 
låga nivåer. Dessa låga värderingsnivåer försvårar 
möjligheterna att göra ytterligare emissioner. Nu har detta 
främst varit ett problem för bolag som har sin intjäning en 
bit fram i tiden och bristande marknadsförtroende, men det 
tål att tänkas på. 

Uppköp är en trolig väg  
Vi har ovan beskrivit den omvandling som pågår i 
tandvårdsbranschen och det finns uppenbara fördelar med 
att hantera modern tandvård inom större enheter. De stora 
aktörerna är som vi tidigare beskrivit Folktandvården, 
Praktikertjänst, Smile samt Colosseum. Flera av dessa har 
en tydlig strategi att växa och har redan visat att de gärna 
gör det via förvärv. 

Det finns fog för att tala om en konsolidering på en marknad 
som tidigare bestått av ett par stora spelare och ett mycket 
stort antal egenföretagare. Den omvandling som nu pågår 
syftar i mångt och mycket till att skapa varumärken 
synergier och effektivitetsvinster. 

Smallcap bedömer att Orasolv är ett attraktivt 
förvärvsobjekt redan i sin nuvarande skepnad, och om 

Uppköp trolig väg? 

Förvärv lär ske 
med egna aktier 
som betalning 
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strategin att växa och effektivisera lyckas ökar 
sannolikheten att någon av de mer kapitalstarka aktörerna 
vill inkorporera Orasolv i sin egen verksamhet.  

Stabil men blandad tandvårdsmarknad 
Enligt Privattandläkarna uppgick den svenska marknaden för 
tandvård till drygt 24 miljarder SEK år 2009. Omkring 60 % 
utgörs av patientavgifter och resten av statlig ersättning och 
landstingsmedel. Tillväxten för dentalprodukter bedöms ligga 
på omkring 1-2 gånger BNP-tillväxten globalt (Källa: 
Dentsply). Det är rimligt att räkna med att marknaden för 
tandvårdstjänster kan uppvisa liknande tillväxttal. I mer 
mogna marknader, som den svenska, ligger ökningstakten 
mest troligt i lägre delen av intervallet. På kort sikt har 
dessutom tandvårdsreformen skapat viss osäkerhet på 
marknaden framförallt vad gäller komplexa behandlingar. 
 
Som tidigare nämnts dominerar privat tandvård 
vuxentandvården medan Folktandvården utför den absoluta 
majoriteten av barntandvården. Tandvårdsreformen 2008 
innebär att det statliga tandvårdstödet (till vuxna över 20 
år) ökade påtagligt. En topp i stödet inträffade under 2009 
varefter utbetalningarna har fallit tillbaka något under 2010 
och 2011. Siffrorna för 2009 påverkades dock av att det 
under perioden genomfördes utbetalningar även enligt det 
gamla systemet och den underliggande 
tandvårdskonsumtionen därefter bedöms inte ha minskat i 
samma omfattning som stödet. Tandvårdskonsumtionen har 
dock efter reformen inte ökat i samma utsträckning som 
Försäkringskassan prognostiserat (syftet med reformen var 
bl.a. att stimulera till regelbundna förebyggande 
tandvårdsbesök), man räknade t ex med att tandvårdsstödet 
skulle uppgå till omkring 6 Mdr SEK.   
 

Ökat 
tandvårdsstöd 
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Utnyttjande av statligt tandvårdsstöd. Källa: Försäkringskassan 

 
Det tidigare högkostnadsskyddet som enbart omfattade 
personer fyllda 65 år och över har tagits bort och ersatts av 
ett allmänt högkostnadsskydd för alla. Även om 
prissättningen i tandvården är fri är högkostnadsskyddet 
baserat på referenspriser och Försäkringskassan betalar bara 
ut den ersättning som motsvarar referenspriset. 
Mellanskillnaden får patienten själv betala. Följden av 
reformen förefaller ha blivit att Försäkringskassan blivit mer 
restriktiv vad gäller ersättning för omfattande 
implantatbehandlingar i synnerhet för äldre vilket i sin tur 
lett till att dessa söker sig till billigare alternativ eller avstår 
behandling. Detta har sannolikt bidragit till att efterfrågan 
för komplexa specialistbehandlingar och implantat har 
sjunkit efter reformen. Implantatbehandlingar är också mer 
konjunkturkänsliga än tandvård generellt, vilket troligen 
också medverkat till en tuffare marknad för detta segment.  
GHP Dental Service Line, som är tandvårdsdelen i den 
börsnoterade koncernen Global Health Partner och som är 
inriktad på specialisttandvård och implantatbehandlingar, 
har rapporterat sjunkande omsättning under 2010 och 2011 
även om de två senaste kvartalen tycks peka på viss 
ljusning.  
 
Det allmänna konjunkturläget har varit osäkert under den 
senaste tolvmånadersperioden men det finns tecken på 
spirande optimism hos hushållen (bl. a. enligt 
Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometrar). 
Tandvårdskonsumtionen har utvecklats långsammare än 
väntat de senaste åren vilket kan tala för ett uppdämt behov 
som kan frigöras om och när osäkerheten släpper. Den 
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Tandvårdsreform 
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svenska implantatmarknaden rapporteras dock som fortsatt 
svag under inledningen av 2012 (GHP, Nobel Biocare). 
Sammantaget bedömer vi det rimligt att räkna med en stabil 
till något stigande generell tandvårdsmarknad under 2012.  
 
Prognoser – lönsamhet i sikte 
För Orasolvs del är målsättningen under året att både växa 
och att förbättra lönsamheten väsentligt. Enligt 
emissionsprospektet förväntas nuvarande verksamhet 
omsätta 73 MSEK under 2012 med ett positivt operativt 
kassaflöde under andra halvåret. Detta går till viss del hand i 
hand men det kan ändå vara en utmaning att hitta rätt i 
avvägningen mellan tillväxt och lönsamhet i en 
tjänsteorganisation. Under slutet av 2011 initierades 
omstruktureringsarbete med syfte att spetsa till 
organisationen och öka intäkterna per anställd. Specialister 
rekryterades samtidigt som vissa uppsägningar 
genomfördes. Omorganisationerna kommer sannolikt att ge 
störst effekt på Aurakliniken i Stockholm. I kliniken 
Tandverket i Göteborg finns det behov av att expandera med 
ytterligare ett tandvårdsteam till följd av ökat 
patientunderlag. Sammantaget ser bolaget en 
omsättningspotential på 84-89 MSEK i befintliga kliniker och 
behandlingsrum enligt prospektet. Koncernen har en 
kapacitet på 32 behandlingsrum med möjlighet att öka med 
5-7 rum inom befintliga lokaler. Exempelvis finns i 
Uddevallakliniken två outnyttjade rum där expansion kan 
göras med begränsade investeringar.  

Sammantaget ser vi en tillväxt på 12 % under 2012 
huvudsakligen till följd av rekryteringar (såväl genomförda 
som tillkommande), men även med ett väsentligt bidrag från 
förtätningar och förbättrat kapacitetsutnyttjande. Vi 
bedömer således att bolagets egen omsättningsprognos är 
rimlig. Året har inletts relativt svagt med oförändrade 
intäkter under 1 kv. Detta förklaras enligt bolaget delvis med 
periodiseringseffekter, som ska hämtas tillbaka fr. om 2 kv., 
men det är förstås upp till bevis i detta avseende. Vi har inte 
räknat med några förvärv i kalkylen men det ligger högt på 
bolagets agenda.   

Vad gäller rörelsemarginalen finns en stor 
besparingspotential i att minska omkostnader som legat på 
en hög nivå. ”Overhead” har helt enkelt varit för betungande 
i förhållande till verksamhetens omfattning. Under slutet av 
förra året vidtogs åtgärder vilka ska ge effekt under 2012 

Strukturåtgärder 
ska ge effekt på 
omsättning och 
resultat 2012 
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bland annat i form av kostnadsbesparingar på 6 MSEK. 
Vidare hoppas Orasolv kunna effektivisera inköp genom att 
skära ned på antalet leverantörer och hålla tillbaka 
materialkostnader. Genom att i högre grad utföra 
tandtekniska arbeten internt (exempelvis porslinskronor och 
inlägg i Tandpoolen i Stockholm) har Orasolv som 
målsättning att halvera dessa kostnader från dagens nivå 
om ca 15 % av omsättningen av Clinics. Kostnaden för 
färdiga varor och handelsvaror låg 2011 på 33 % av 
omsättningen. Lyckas man fullt ut med målsättningen torde 
det innebära att denna post allt annat lika sjunker till 24 % 
av omsättningen. Det kan tyckas vara en kraftig sänkning 
men det finns konkurrenter som ligger bättre till, vilket tyder 
på att uppgiften inte är bortom av vad som är rimligt. 
Givetvis finns det även en viss risk med att integrera 
tandteknik i produktionen då det kan leda till försämrad 
flexibilitet vid nedgångar i beläggning eller förändringar i 
myndigheters riktlinjer men potentialen att förbättra 
marginalerna överväger.    

Orasolv hade under 2011 en svag resultatutveckling 
framförallt beroende på att kostnaderna sköt i höjden. Man 
var dock inte ensam om att uppleva denna trend utan 
lönsamheten i jämförbara privata tandvårdsbolag har visat 
en nedgång det senaste året. Nedan visar vi en jämförelse 
med några liknande objekt.  

 Omsättning och marginaler för tandvårdsbolag  

Under 2012 räknar vi med att Orasolv kan uppvisa ett svagt 
positivt resultat före avskrivningar till följd av ett förbättrat 
täckningsbidrag och reducering av externa kostnader. 
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Avknoppningen av Rubicon innebär dessutom en 
kostnadsbesparing på ca 3 MSEK i årstakt. Resultatet efter 
avskrivningar och vinst per aktie spår vi dock blir fortsatt 
negativt.   

Under 2013-2014 räknar vi med en årlig tillväxt på 20 % 
respektive 15 % och fortsatta marginalförbättringar främst 
tack vare bättre täckningsbidrag och effektivare 
materialinköp. I takt med att resultatet blir tydligt positivt 
förstärks växtkraften. Preventums satsning för att bredda 
kundbasen utanför tandvården kan vidare bidra positivt till 
tillväxten. Vi bedömer att marginalen före avskrivningar 
(EBITDA) kan stiga uppåt mot 9-10 % inom de närmaste 3-
4 åren. Visserligen förefaller koncerner som i likhet med 
Orasolv är inriktade mot allmäntandvård ligga lägre men 
Preventum utgör ett positivt inslag i mixen för Orasolv.  

Nedan sammanfattar vi våra omsättnings- och 
resultatprognoser för Orasolv i grafisk form:  

 

Smallcaps omsättnings- och resultatprognoser för Orasolv.  

Värdering  
Vår värdering av Orasolv bygger framförallt på vår modell 
för prognostiserade diskonterade kassaflöden. Baserat på 
våra prognoser enligt ovan och övriga antaganden enligt 
tabellen nedan erhåller vi ett DCF-värde på 42 MSEK.  
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Sammanställning av Smallcaps DCF-värdering av Orasolv.  

I beräkningen av diskonteringsräntan har vi använt oss av 
en riskfri ränta på 1,7 % och en riskpremie på 9,7 %, 
baserat på marknadens avkastningskrav och risktillägg för 
småbolag enligt PwCs undersökning Riskpremiestudien 
2012. Riskpremien kan förefalla hög men samtidigt är räntan 
historiskt låg och i det långa loppet förefaller dessa båda 
vara något av kommunicerande kärl.  

Vår värdering hålls tillbaka något av att marginalerna är 
lägre i inledningen av perioden. Vi räknar också med att 
vissa investeringar (vi antar 6 MSEK) kommer att göras i 
syfte att bygga ut och utrusta behandlingsrum. Vi har även 
räknat med en mindre negativ effekt från 
vinstdelningsprogram i en av klinikerna. Ur kassaflödes-
synpunkt gynnas Orasolv av att i likhet med andra 
tandvårdskliniker kunna ha en låg bindning av rörelsekapital 
(ofta negativt) tack vare att ersättningar från 
Försäkringskassan och patientavgifter utbetalas i nära 
anslutning till behandlingar.  

Nedan redovisar vi en känslighetsanalys med 
diskonteringsränta och långsiktig marginal som variabler: 

 

Känslighetsanalys DCF-värdering, SEK per aktie.  

Vårt motiverade värde för rörelsen motsvarar omkring 0,6 
gånger vår försäljningsprognos för 2012. Detta är i linje med 
hur liknande nordiska och amerikanska bolag inom 

Parametrar DCF-värdering

Diskonteringsränta 11,4% NPV prognosperiod t om 2016, MSEK 11

Långsiktig marginal (EBITDA) 8,0% NPV stabil period 2017- MSEK 30

Långsiktig tillväxt 3,0% Företagsvärde MSEK 42

Företagsvärde MSEK 42 Aktieägarvärde MSEK 41

Nettokassa efter emission MSEK -1 Antal aktier (milj) efter nyem. 88,5

Värde teckn. optioner MSEK 0 Aktieägarvärde per aktie, SEK 0,46

Långsiktig

EBITDA-marginal 10% 11,4% 15%

6% 0,40 0,31 0,22

8,0% 0,57 0,46 0,30

10,0% 0,75 0,58 0,39

12,0% 0,92 0,71 0,47

Diskonteringsränta

Attraktiv värdering 
givet förbättrings-
utrymme 
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vårdtjänster som vi studerat värderas. De bolag som är 
renodlat inriktade mot sjuk- och tandvård förefaller 
dessutom värderas högre.   

 

Värdering och marginal för Oral Hammaslääkärit, GHP, Dedicare, NGS 
Group, Feelgood och Birner Dental 

Förvärv är ett viktigt inslag i Orasolvs strategi för expansion. 
Bolaget har uttalat en vision om att omsätta 250 MSEK vid 
slutet av 2014 och om man ska uppnå detta måste givetvis 
förvärv bli en väsentlig komponent.  

Tyvärr finns det begränsad offentligt tillgänglig information 
om förvärvspriser för tandvårdskliniker. Orasolv själva 
offentliggör inte köpeskillingen i samband med förvärv av 
kliniker. Den tidigare ledningen har dock i media indikerat 
att bolaget normalt betalar 3-5 gånger vinst efter skatt. Vi 
bedömer att GHP har betalat drygt 1 gånger försäljningen 
för sina specialistkliniker men dessa förvärv har några år på 
nacken och GHP tvingades i senaste bokslutet skriva ned 
goodwill relaterat till förvärven. Slutligen har finska Oral 
Hammaslääkärit betalat ungefär halva försäljningen för 
förvärv gjorda under 2010-2011. I takt med att 
konsolideringen tilltar är det rimligt att priserna pressas upp 
även för de objekt som Orasolv har i kikarsiktet. 

I ett scenario nedan inräknat förvärv gör vi mer försiktigare 
antaganden och räknar med att Orasolv med bidrag från 
förvärvade klinker kan nå en omsättning på 175 MSEK 2014. 
Vi antar således att ca 75 MSEK i omsättning förvärvas och 
räknar här med en prislapp om 0,5 gånger försäljningen och 
att Orasolv finansierar detta med en företrädesemission. I 
kraft av sin relativa storlek och som ett listat bolag är det 
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inte orimligt att anta att Orasolv, om förvärvsstrategin blir 
framgångsrik, kan värderas i det högre intervallet i 
förhållande till jämförbara bolag med en värdering på 0,8 
gånger försäljningen. Det ger en värdering på 140 MSEK vid 
slutet av denna period. I förhållande till dagens värdering på 
ca 35 MSEK motsvarar det en internränta på 40 % vilket 
måste anses ligga väsentligt över rimliga avkastningskrav. 
Om vi sänker diskonteringsräntan till 25 % vilket är mer 
brukligt för denna typ av värderingsansats som ibland 
används i riskkapitalsammanhang blir motiverat värde 51 
MSEK eller 0,57 SEK per aktie. Detta antyder att Orasolv är 
attraktivt värderat om man köper förvärvsscenariot och 
vågar tro på en (i våra ögon dock knappast orimlig) 
uppvärdering i takt med att bolagets strategi vinner 
trovärdighet.  

 

Smallcaps relativvärdering och beräkning av internränta enligt den s.k. Venture Capital-metoden, 
inkluderande antagna förvärv med omsättning 75 MSEK.  

Att göra bra förvärv till rimliga priser och därefter få en 
tydlig uppvärdering är visserligen något av ett reptrick men 
det finns exempel att detta kan göras med hjälp av en 
skicklig ledning på plats (Meda, Knowit och Hexagon är 
några noterbara exempel).  

Sammanfattningsvis bedömer vi att Orasolv är attraktivt 
värderat. En svag finansiell historik tynger, men lyfter vi 
blicken finns det ett tydligt förbättringsutrymme de 
närmaste åren utan alltför aggressiva antaganden. Vår 
motiverade värde på 0,46 SEK per aktie enligt DCF-modellen 
bygger på befintlig verksamhet. Förvärv kan lyfta 
potentialen ytterligare även om den kalkylen med 
nödvändighet är mer osäker.  

 

 

 

 

 

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31
Kassaflöde till aktieägarna MSEK 0 -37,5 0
Värdering vid horisont, MSEK 140
Diskonteringsränta 40,0%
Diskonteringsfaktor 0,8 0,6 0,4
Nuvärde MSEK 35,2 0,0 -21,3 56,4

Fullt eller delvis 
genomförda 
förvärvsambitioner 
kan öka uppsidan 
väsentligt 
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