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0,47

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

120,6 1 mån (%) -11,3

Nettoskuld (MSEK) 2,3 3 mån (%) 2,2

Enterprise Value (MSEK) 122,9 12 mån (%) 23,7

Soliditet (%) 71,6 YTD (%) 62,1

Antal aktier f. utsp. (m) 256,7 52-V Högst 1,5

Antal aktier e. utsp. (m) 256,7 52-V Lägst 0,23

Free Float (%) 55,3 Kortnamn SCN

2011A 2012A 2013E 2014E

Omsättning (MSEK) 7,3 8,1 34,1 95,0

Bruttoresultat (MSEK) 6,1 3,9 21,5 61,8

EBIT (MSEK) -22,0 -9,3 0,8 10,6

EBT (MSEK) -23,9 -11,0 0,2 9,4

EPS (just. SEK) -0,12 -0,08 0,00 0,03

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 125,1 11,3 319,1 178,6

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf 1039,3

EBIT-marginal (%) -300,2 -114,3 2,3 11,2

2011A 2012A 2013E 2014E

P/E (x) neg. neg. 162,0 14,2

P/BV (x) neg. 366,4 1,6 1,8

P/CEPS (x) neg. neg. neg. 31,9

EV/Omsättning (x) 126,8 202,8 3,6 1,3

EV/EBIT (x) neg. neg. 160,1 11,6

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

QVP Private Equity 44,7% 0,4469 44,7%

Bohan & Co AS 5,4% 0 5,4%

Nordnet Pensionsförsäkring 4,9% 0 4,9%

SEB Life International 2,6% 0 2,6%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Jim Blomqvist 4Q-rapport

VD Enrico Vitali-Rosati

CFO Mats Olsson

2013-11-06

SCN KURS (SEK):

NGM Nordic MTF Consumer Discretionary

BOLAGSBESKRIVNING

SCN är ett bolag som fokuserar på forskning, utveckling och

försäljning av kosttillskott och är efter förvärvet av Medica Nord en

av de ledande aktörerna inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien.

Produktportföljen består av bl.a. Jabushe, L-Argiplex, Nypozin,

Collacen, CUUR och Appethyl. 

Nytt kosttillskottsbolag tar form. Scandinavian Clinical

Nutrition (SCN) är ett skandinaviskt bolag som fokuserar på

forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott med

kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och

säkerhet. Omsättningen under fjolåret uppgick till 8,1 MSEK

och efter förvärvet av Medica Nord tidigare i år kommer det

sammanslagna bolaget nå en omsättning om 75 MSEK på

årsbasis. Bolaget blir efter samgåendet en ledande aktör inom

hälsovårdsprodukter i Skandinavien. SCN har som ambition

att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv.

Välkända varumärken. SCN samarbetar med ledande

distributörer i USA och Skandinavien, där bl a LIFE,

Hälsokraft och Amway kan nämnas som några betydelsefulla

partners. Bolaget har välkända varumärken som Jabu’she, L-

Argiplex, Nypozin, Collacen, CUUR och Immolina. Efter

årsskiftet kommer SCN även lansera Appethyl som är en

nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning,

utvecklad av Lunds Universitet. Produkten är baserad på ett

spenatextrakt, Thylakoider, som vid kliniska studier visat

positiv effekt. Appethyl har fått pris som årets produkt vid

Nutrawards i USA och vår bedömning är att produkten vid

en lyckad lansering kan bli en storsäljare. En

företrädesemission om 5 MSEK har genomförts för att

säkerställa en stark lansering som kommer ske under januari

2014. Vi räknar försiktigt med att 100 000 förpackningar av

Appethyl kommer att säljas under det första året, vilket bidrar

med runt 20 MSEK i försäljning för 2014.

Lönsam tillväxt. SCN har inte uppgett några finansiella

tillväxtmål men vi räknar med att bolaget visar mycket hög

tillväxt de närmaste två åren, drivet av Appethyl.

Omstruktureringar och större skalfördelar förväntas bidra till

att stärka rörelsemarginalen till omkring 11% under 2014.

Som en följd av förbättrat resultat räknar vi med att rörelsen

är fullt finansierad av de förväntade kassaflödena. Förvärv

ingår dock i bolagets tillväxtplan, och kommer sannolikt

innebära behov av kapitaltillskott. 

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, SIS ägarservice

Analytiker: Christian Lee 

christian.lee@remium.com, 08 454 32 21
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1Q12A 2Q12A 3Q12A 4Q12A 1Q13A 2Q13A 3Q13A 4Q13E 2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015E

Omsättning 2,0 1,8 2,4 1,9 0,7 1,5 16,7 15,2 3,2 7,3 8,1 34,1 95,0 128,8

KSV -0,3 -0,5 -0,4 -3,1 -0,2 -0,5 -6,6 -5,3 -2,5 -1,3 -4,3 -12,6 -33,3 -45,1

Bruttoresultat 1,7 1,3 2,0 -1,2 0,5 1,0 10,1 9,9 0,7 6,1 3,9 21,5 61,8 83,7

Rörelsekostnader -3,4 -3,3 -3,0 -1,9 -1,4 -1,5 -8,3 -8,5 20,9 -28,0 -13,2 -19,7 -51,2 -64,2

EO-poster -0,3 -0,2 -0,1 -0,5 -0,3 -0,2 -0,5 0,0 -5,9 -12,5 -1,6 -1,0 0,0 0,0

EBIT -1,7 -2,2 -1,1 -3,6 -1,2 -0,7 1,3 1,4 21,6 -22,0 -9,3 0,8 10,6 19,5

Finansnetto -0,4 -0,3 -0,4 -0,6 0,0 -0,1 -0,1 -0,4 1,6 -1,9 -1,7 -0,6 -1,2 -1,2

EBT -2,1 -2,5 -1,5 -4,2 -1,2 -0,8 1,2 1,0 23,2 -23,9 -11,0 0,2 9,4 18,3

Skatt 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,2 0,4 3,1 0,0 -0,6 -0,9 -1,8

Nettoresultat -2,1 -3,5 -1,5 -4,2 -1,2 -0,8 0,8 0,8 23,6 -20,8 -11,0 -0,4 8,5 16,5

Resultat för avvecklad. verks. 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat -2,1 -18,5 -1,5 -4,2 -1,2 -0,8 0,8 0,8 23,6 -20,8 -26,0 -0,4 8,5 16,5

EPS f. utsp. (SEK) -0,03 -0,04 -0,01 -0,03 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,60 -0,30 -0,10 0,00 0,03 0,06

EPS e. utsp. (SEK) -0,03 -0,04 -0,01 -0,03 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,60 -0,30 -0,09 0,00 0,03 0,06

Omsättningstillväxt Q/Q -41% -10% 33% -21% -63% 114% 1013% -9% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 567% -33% 167% -44% -65% -17% 596% 700% -90% 125% 11% 319% 179% 36%

EBIT tillväxt Y/Y nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf 1279% 84,1%

Bruttomarginal 85,0% 72,2% 83,3% -63% 71,4% 66,7% 60,5% 65,0% 22,3% 82,7% 47,4% 63,0% 65,0% 65,0%

EBIT marginal -85% -122% -46% -189% -171% -47% 7,8% 9,0% 664% -300% -114% 2,3% 11,2% 15,2%

EBT marginal -105% -139% -63% -221% -171% -53% 7,2% 6,5% 713% -327% -135% 0,5% 9,9% 14,2%

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015E SEK 2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015E

Kassaflöde från rörelsen -8 -11 -8 0 6 15 EPS 0,60 -0,30 -0,09 0,00 0,03 0,06

Förändring rörelsekapital -12 -8 5 -2 -2 -2 Just. EPS 0,75 -0,12 -0,08 0,00 0,03 0,06

Kassaflöde löpande verksamheten -20 -19 -2 -2 4 12 BVPS 0,18 -0,10 0,04 0,29 0,26 0,32

Kassaflöde investeringar 59 -2 -4 -47 -5 -6 CEPS -0,50 -0,27 -0,02 -0,01 0,01 0,05

Fritt kassaflöde 39 -21 -6 -49 -1 6 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten -75 -27 -44 59 0 0 ROE 334% 314% -245% -1% 13% 20%

Nettokassaflöde -36 -48 -50 10 -1 6 Just. ROE 467% 90% -21% 25% 63% 68%

Soliditet 38% -43% 45% 70% 67% 67%

AKTIESTRUKTUR

2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015E

12 7 6 51 56 62 Antal A-aktier (m) 0,0

2 2 1 11 8 11 Antal B-aktier (m) 256,7

19 15 10 82 98 123 Totalt antal aktier (m) 256,7 +46 (8) 222 006

7 -7 5 57 66 82 www.scnutrition.se

-2 16 0 -3 0 -3

5 10 5 54 66 80

MSEK

Immateriella tillgångar Nybrogatan 59

114 40 StockholmLikvida medel

Eget kapital

Totala tillgångar

RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Nettoskuld

Rörelsekapital (Netto)
Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic
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DISCLAIMER - Viktig information

Detta dokument är framställt av Remium Nordic AB (”Remium”) för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Denna typ av

review uppdateras normalt varje kvartal. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga.

Remium kan dock inte garantera sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser. Dokumentet får inte spridas till fysiska

eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan

bestämmelse.

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte

på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen

personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt

konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig

på denna review. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt

värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Remium har utarbetat interna regler (policies och instruktioner) för etiska riktlinjer samt för att identifiera, övervaka och hantera

intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom

företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationerna mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler

för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys.

Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod

är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av

värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan

substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns

uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag. 

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och

certified advisor, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukten

review. Läsaren av denna review kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster

från bolaget i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen. Remium tillhandahåller, för

närvarande, företagstjänsten Introduce till Bolaget, för vilken Remium uppbär ekonomisk kompensation. Bolag i Remiumgruppen, deras

kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i denna review. Ansvarig analytiker äger för

närvarande inte aktier i bolaget.

Remium har tillstånd att driva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

 


