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Accelererad tillväxt, skalbarhet och lönsamhet 
Risk Intelligence är en väletablerad leverantör av säkerhetsunderrättelser till 
sjöfarten samt olja- och gasindustrin. Den genomsnittliga tillväxten under de 
senaste två åren har varit 18,8 procent. Nyligen lades applikationen LandRisk 
Logistics till produktportföljen. En framgångsrik lansering kommer att ta till-
växttakten till ännu högre nivåer. Den kommer också att förbättra den ge-
nomsnittliga intäkten per kund, vilket gör det möjligt för företaget att dra 
nytta av skalbarheten och nå lönsamhet. I vårt basscenario beräknar vi ett 
verkligt värde per aktie på 11,7 danska kronor.   
 

Väletablerad leverantör av risksystem utökar sin potential 
Risk Intelligence är ett säkerhets- och riskföretag som via sitt risksystem tillhandahål-
ler bearbetad, analyserad och handlingsbar riskinformation med tillhörande rådgiv-
ningstjänster. Bolaget är en väletablerad leverantör till sjöfarts- samt olja- och gasin-
dustrin. Kunder använder systemet för att hantera risker som sjöröveri eller terrorism 
vid planering eller genomförandet av verksamhet till havs. Bland de nuvarande kun-
derna finns välkända namn som Maersk och US Navy. De många referenskunderna 
och de få avslutade kontrakt påvisar styrkan i erbjudandet och företagets förmågor.  
 
I augusti 2021 lanserades applikationen LandRisk Logistics. Applikationen täcker risk-
situationen längs vägar, parkeringsplatser, städer och utsatta områden. Målkunderna 
är således företag som transporterar gods och varor på vägar. Initiativet ökar mark-
nadspotentialen väsentligt, uppskattningsvis med faktor 40x. Sony är första kunden. 
 

God historisk tillväxt som ska tas till nästa nivå 
Bolaget har flera intäktsströmmar, varav den största kommer från återkommande 
systemintäkter med långa kontrakt och hög skalbarhet. Den genomsnittliga tillväxttak-
ten har sedan 2008 varit 20 procent. Den historiska tillväxten har drivits på av en väx-
ande kundbas och merförsäljning av ny funktionalitet samt fler användarlicenser som i 
sin tur höjt den genomsnittlig intäkten per kund.  
 
Framöver förväntar vi oss att den maritima lösningen kommer att fortsätta växa i en 
takt över tio procent per år. Vi förväntar oss dock att den nya applikationen LandRisk 
Logistics kommer att vara den huvudsakliga faktorn som kan ta tillväxttakten till en 
ännu högre nivå. LandRisk Logistics har ett högre pris än sjöfartslösningen. Mot bak-
grund av den förväntade tillväxten för applikationen kommer den genomsnittliga intäk-
ten per kund naturligt förflyttas uppåt. Detta bör i sin tur göra det möjligt för företaget 
att dra nytta av skalbarheten i systemet och över tid nå lönsamhet. Större nyttjande av 
artificiell intelligens kommer också att öka effektiviteten ytterligare. 
 

Låg värdering jämfört med tillväxtpotential och referensgrupp. 
I vårt basscenario modellerar vi med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 35,0 procent 
under den prognostiserade perioden 2021-2026. År 2026 uppnås en EBITDA-marginal 
på 35,8 procent. Detta kan jämföras med referensgruppen med en förväntad median 
EBITDA-marginal på 42,4 procent år 2021. Vi beräknar ett motiverat värde per aktie på 
11,7 danska kronor efter full finansiering och utspädning. Vår värdering motsvarar en 
EV/Sales multipel 2022 på 7,0x. Referensgruppen handlas till 10,7x. Rabatten motive-
ras av skillnader och lönsamhetsutsikter med tanke på storleksskillnaderna. 
 

Nyckeltal (MDKK) 
     

 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 

Nettoomsättning 15,7 18,8 23,6 34,6 51,3 71,9 95,0 

Summa ARR 13,9 16,6 20,0 31,1 45,3 62,4 79,8 

Summa intäkter 15,7 18,8 23,6 34,6 51,3 71,9 95,0 

EBITDA -3,9 -1,6 -2,6 0,5 9,9 21,4 34,0 

EBIT -5,7 -3,7 -5,4 -2,7 6,1 17,0 28,8 

EBT -7,8 -4,2 -7,1 -5,1 3,7 15,0 27,1 

Resultat per aktie -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 0,2 0,8 1,4 

Tillväxt, nettooms. 10% 20% 25% 47% 48% 40% 32% 

EBITDA-marginal Neg. Neg. Neg. 1,5% 19,2% 29,8% 35,8% 

EBIT-marginal Neg. Neg. Neg. Neg. 11,8% 23,7% 30,3% 

EV/Sales 5,3x 4,4x 3,5x 2,4x 1,6x 1,2x 0,9x 

EV/EBITDA (nuv.) NM NM NM 158,0x 8,4x 3,9x 2,4x 

EV/EBIT (nuv.) NM NM NM NM 13,7x 4,9x 2,9x 

P/E (nov.) NM NM NM NM 31,6x 7,9x 4,4x 

        

Total ARR = Årlig återkommande intäkt (långa kontrakt). Källa: Företagets information och 
Carlsquare prognoser 
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Investment case 
Risk Intelligence tillhandhåller ett risksystem med tillhörande rådgivningstjänster. Bolaget är en väleta-
blerad leverantör till sjöfartsindustrin, inkluderat olja och gassektorn med över 100 kunder, däribland 
Maersk och Shell. Under de senaste åren har tillväxten drivits av i) nya kunder och ii) ökad genomsnitt-
lig intäkt per kund, exempelvis genom att befintliga kunder adderat fler användarlicenser. Givet rådande 
marknadstrender räknar vi med att detta mönster kommer att fortsätta under de kommande åren. Lan-
seringen av applikationen LandRisk Logistics är spännande och förväntas ta tillväxten till nya nivåer. 
Även om en framgångsrik lansering kommer att ta tid är det troligt att den genomsnittliga intäkten per 
kund kommer att förbättras avsevärt. Det kommer i sin tur möjliggöra för bolaget att dra nytta av skal-
barhet och över tid nå bra lönsamhet. I vårt basscenario antar vi en genomsnittlig tillväxttakt per år på 
35,0 procent, 2021-2026. År 2023 förväntar vi oss att bolaget når break-even på EBITDA-nivå. EBITDA-
marginalen bedöms kunna uppgå till 35,8 procent år 2026. Vårt motiverade värde på 11,7 danska kro-
nor per aktie för de kommande 6-12 månaderna motsvarar en EV/Sales-multipel 2022 på 7,0x. Refe-
rensgruppen handlas för närvarande till en median EV/Sales-multipel 2022 på 10,7x. 
 

Accelererad tillväxt, skalbarhet och lönsamhet 
Företag som möjliggör internationell och nationell handel genom att transportera värde-
fulla varor står inför olika risker eller hot mot personal och tillgångar. Till sjöss har antalet 
fall av sjöröveri och väpnade rån fluktuerat runt ett genomsnitt på 186 fall per år. År 2020 
ökade antalet incidenter dock kraftigt, med 20,4 procent. För landbaserade godstranspor-
törer har stöldincidenter ökat avsevärt under de senaste 5-10 åren. Det genomsnittliga 
värdet som förlorades på grund av stöld år 2020 var drygt 0,5 miljoner euro. Mot bakgrund 
av den dagliga riskexponeringen efterfrågar företag som transporterar varor till havs eller 
på land ett riskhanteringsverktyg för att kunna bedriva sin verksamhet. Med utgångspunkt 
i denna efterfrågan har Risk Intelligence utvecklat ett system som omfattar en digital lös-
ning med tillhörande tjänster, som tillhandahåller agerbar riskinformation som ett verktyg 
för företag att förstå den aktuella risksituationen och planera för att minska exponeringen 
för hot. Nedan motiveras Risk Intelligence som intressant investering.  
 
▪ En framstående aktör inom sitt område med välkända referenskunder. Risk Intelli-

gence grundades 2001 och har sedan dess blivit en av de framståendeleverantörerna 
av riskinformation till sjöfartsindustrin. Detta bevisas av den historiska tillväxten och 
den imponerande listan över referenskunder, inklusive välkända namn som Maersk och 
BP. Det låga antalet avbrutna kontrakt är också en bekräftelse på bolagets kapacitet. 

▪ Återkommande intäkter på långa kontrakt. Nettoomsättningen har sedan 2018 i ge-
nomsnitt ökat med 18,8 procent. Motsvarande för återkommande systemintäkter på 
långa kontrakt (12 månader) är 20,2 procent. Den senaste tidens tillväxt har drivits av i) 
att nya kunder har migrerats från konkurrerande lösningar och ii) merförsäljning, vilket 
har ökat den genomsnittliga intäkten per kund (ARPU). Marknadsutvecklingen har med-
fört att den typiska kunden addera fler användarlicenser. Således förväntar vi oss att 
samma två faktorer kommer att fortsätta att driva tillväxten för sjöfartslösningen. 

▪ En ny marknad. Lanseringen av applikationen LandRisk Logistics, en lösning för riskin-
formation för varuägare och logistikföretag som transporterar varor på land, har en bra 
potential på en mångmiljardmarknad. Det är ingen lätt uppgift, men produktutveckl-
ingen har skett i samarbete med kunderna (Sony), vilket innebär att lösningen innehål-
ler funktioner som efterfrågas. Detta, tillsammans med en stark historik och position 
inom sjöfartsmarknaden skapar gynnsamma möjligheter för LandRisk Logistics att bli 
en viktig faktor som kan lyfta tillväxttakten till en än högre nivå.  

▪ En högre genomsnittlig intäkt per kund ger goda utsikter till lönsamhet. Den antagna 
tillväxten för LandRisk Logisitcs kommer att avsevärt öka bolagets genomsnittliga in-
täkter per kund, med tanke på de högre licensavgifterna. En förbättrad genomsnittlig 
intäkt per kund och ytterligare användning av artificiell intelligens banar väg för lön-
samhet. En EBITDA-marginal på över 35 procent anses vara uppnåbar. 

▪ Låg värdering jämfört med referensgruppen. Risk Intelligence handlas för närvarande 
till en EV/Sales-multipel på vår uppskattning för 2022 på 3,5x. Vår referensgrupp, som 
består av leverantörer av handlingsbar information med en liknande affärsmodell, så 
som FactSet, handlas till 10,7x. Vårt motiverade värde på 11,7 danska kronor motsva-
rar en implicit EV/Sales-multipel 2022 på 7,0x. Rabatten motiveras av att Risk Intelli-
gence inte är lönsamt för tillfället, storlek och lönsamhetsutsikter.  



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

7 december 2021 

Risk Intelligence A/S   |   Initieringsanalys     

4 / 46 
 

Antaganden och prognoser 
Nya tillväxtinitiativ kommer att öka nettoomsättningen 
Som framgår av diagrammet nedan beräknar vi en nettoomsättning på 18,8 miljoner DKK 
under 2021. Det motsvarar en tillväxttakt på 20,0 procent. Tillväxttakten förväntas accele-
rera under 2022 i takt med att ARPU och antalet kunder på LandRisk Logistics ökar. Den 
mer anmärkningsvärda ökningen av antalet kunder på applikationen kommer dock under 
2023 och 2024, vilket resulterar i en topptillväxttakt på 48,1 procent under 2024.  
 
Vidare har vi antagit en genomsnittlig tillväxttakt per år på 35,0 procent under prognospe-
rioden 2021-2026. Detta är högre än den historiska genomsnittliga årliga tillväxten mellan 
2008 och 2020 på 20,0 procent. LandRisk Logistics är den framstående faktorn som tar 
tillväxttakten till en ännu högre nivå under de kommande åren.  
 
Nettoomsättning (MDKK) och tillväxt (%)  Intäkter på långa kontrakt (MDKK) 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser 

 
Vi förväntar oss att intäkterna från långa kontrakt, ARR, kommer att uppgå till 16,6 miljoner 
DKK i slutet av 2021. Med detta växer ARR med 19,3 procent. ARR kommer att fortsätta att 
växa under hela den prognostiserade perioden med en genomsnittlig takt på 33,8 procent 
per år. 
 

Bra marginalpotential med skalbarhet, högre ARPU och AI 

Högre intäkter per anställd är nyckeln till lönsamhet 
År 2021 förväntar vi oss ett EBITDA-resultat på minus 1,6 miljoner DKK. EBITDA-resultatet 
förväntas minska under 2022 till minus 2,6 miljoner DKK. Det beror på de högre kostna-
derna för att realisera på tillväxtmöjligheterna. Nedan visas det förväntade EBITDA- och 
EBIT-resultatet för prognosperioden 2021-2026. Som framgår modellerar vi med ett svagt 
positivt EBITDA-resultat år 2023. När det gäller EBIT förväntas det första positiva resulta-
tet 2024. 
 
EBITDA (DKKm) och marginal (%)  EBIT (DKKm) och marginal (%) 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser 

 
Vi modellerar med en ökande EBITDA-marginal som når 35,8 procent år 2026. Våra anta-
ganden kan jämföras med vår referensgrupp som har en förväntad median EBITDA-
marginal på 42,4 procent år 2021. Vidare modellerar vi med en ökad EBIT-marginal som 
toppar på 29,6 procent år 2026. Det kan jämföras med vår referensgrupp med en förväntad 
median EBIT-marginal på 34,4 procent år 2021.   
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Nettoomsättningen omfattar intäk-
ter från risk intelligence-lösningen, 
riskrapporter och konsulttjänster.  

ARR = Annual Recurring Revenue 

Bolaget har guidat för ett EBITDA-
resultat 2021 på nära noll eller 
svagt positiv eller negativ siffra. 

Bolagets långsiktiga mål för 
EBITDA-marginalen är att nå en nivå 
på minst 30 procent.  
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Värdering 
Låg värdering, givet tillväxtpotential och referensgrupp 
Vi har kombinerat en DCF-modell med en modell för multipelvärdering för att beräkna ett 
motiverat värde per aktie. Vår DCF-värdering resulterar i ett värde per aktie på 10,6-17,0 
danska kronor. Vår multipelvärdering ger ett värde per aktie på 12,7 danska kronor. Genom 
att kombinera det lägsta värdet i DCF-modellen med multipelvärderingen i ett genomsnitt 
beräknar vi ett verkligt värde per aktie på 11,7 danska kronor, efter full finansiering och 
utspädning, för de kommande 6-12 månaderna. 
 
Motiverat värde, basscenario (DKK)   Motiverat värde inom ett intervall (DKK) 
 

     

Multipelvärdering 12,7 

DCF-värdering 10,6 

Motiverat värde per aktie 11,7 

Möjlig upp-/nedsida 85% 

Utestående aktier full finansiering och utspäd. (milj.) 14,8 

Aktievärde (MDKK) 172 

Kassa (MDKK, 31 dec.) 0,2 

Skulder (MDKK, 31 dec.) 12,5 

PV kassa från nyemissioner (MDKK) 18,4 

EV (MDKK) 166 

    

  

  
Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 

Rimlighetsbedömning värdering, basscenario 
Vår värdering motsvarar multiplar nedan.  
 
Implicita multiplar, basscenario 
 

 NTM 2021 2022 2023 

EV/Sales 7,6x 8,8x 7,0x 4,8x 

EV/EBITDA NM NM NM 315,6x 

EV/EBIT NM NM NM NM 

         

Källa Carlsquare prognoser 

 
Det är svårt att hitta branschkollegor som bedriver exakt samma verksamhet som Risk 
Intelligence. Därför har vi tittat på leverantörer av analyserad och bearbetad information, 
främst med fokus på finansmarknaderna. Liksom Risk Intelligence samlar de in data och 
tillför värden genom bearbeta och analysera data på ett halvautomatiskt sätt. De har 
också en stor del av sina intäkter från långa kontrakt.  
 
Vår referensgrupp handlas för närvarande till en median EV/Sales-multipel NTM på 11,1x 
och 10,7x för 2022. Medianen för EV/EBIT-multipeln NTM är 28,7x och 26,2x för 2022. 
Jämfört med referensgruppen motiveras rabatten för Risk Intelligence av bristen på nuva-
rande lönsamhet och storlek som påverkar den långsiktiga lönsamheten.  
 
Referensgruppen inkluderar FactSet, Moody's, S&P Global, Global Data, Verisk Analytics 
och Euromoney. De inkluderade företagen är mycket större men har också en historia av 
lönsamhet. Rabatten bedöms således som rimlig. 
 

Värdering inom ett intervall 
I ett mer optimistiskt Bull-scenario modellerar vi en CAGR, 2020-2026, på 38,6 procent och 
en EBITDA-marginal på 38,0 procent. I Bull-scenariot beräknas ett värde per aktie på 13,7 
danska kronor. I ett mer defensivt Bear-scenario modellerar vi med en CAGR, 2020-2026, 
på 33,6 procent och en EBITDA-marginal på 28,0 procent. I Bear-scenariot beräknas ett 
värde per aktie på 5,6 danska kronor. 
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Risker och utmaningar 
Tillväxt till delar pådrivet av en ny produkt 
Nyligen lanserades programmet LandRisk Logistics, en utökad version av LandRisk-modu-
len. Hittills använder endast en kund denna applikation. Produktlanseringen befinner sig 
alltså fortfarande i ett tidigt skede, vilket innebär stor osäkerhet. Vidare är produktens pris-
sättning osäker, försäljningscyklerna är långa och nya potentiella kunder kräver ofta skräd-
darsydda lösningar, vilket medför resurskrav från båda sidor. Konkurrenssituationen är 
också komplex. Lösningen möter konkurrens från relaterade system, så som Fleet Mana-
gement-system som har överlappande funktioner.  
 
När företaget fastställde en ny strategi 2017 var målet att ha intäkter på över 30 miljoner 
DKK i slutet av 2020. Intensifierade försäljnings- och marknadsföringsinsatser av det för-
stärkta erbjudandet, inklusive modulen LandRisk, förväntades vara de främsta tillväxtdri-
varna. Tillväxten på 27,9 procent var stark under 2019, vilket gav en total omsättning på 
14,2 miljoner DKK. Även om Covid påverkade utfallet negativt, uppnåddes inte målet om 
30 miljoner DKK i nettoomsättning år 2020. Detta är också ett exempel som illustrerar 
denna osäkerhet och faktorer utanför bolagets kontroll som kan påverka utfallet negativt. 
 
Under 2021 finns de negativa effekterna från Covid fortfarande kvar, men i mindre ut-
sträckning. Under de första nio månaderna 2021 summerar omsättningen till 11,3 miljoner 
DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 25,1 procent. Det inger förhoppning om ett starkt mo-
mentum under 2022. 
 

Nya vågor av restriktioner 
En ny våg av restriktioner i kölvattnet av Covid-19-pandemin kommer sannolikt att för-
sämra marknadsförhållanden och bolagets möjligheter att bedriva försäljning. I ett sådant 
scenario kan den accelererande tillväxten ta längre tid än vad vi antagit. Under de senaste 
dagarna har omicron-versionen spridits. Restriktionerna har också återigen skärpts runt 
om i världen. Samtidigt är det värt att nämna att förnyelse av kundavtal, nykundsförsälj-
ning och merförsäljning till befintliga kunder har skett med hjälp av digitala kommunikat-
ionsmedel sedan mars 2020. Företaget har ändå lyckats växa, vilket innebär att verksam-
heten har lyckats anpassa sig till en miljö där fysiska möten är mindre frekventa/vanligt 
förekommande. 
 

Möjligt finansieringsbehov 
Företaget har varit lönsamt i flera år sedan starten 2001. Sedan den nya strategin infördes 
2017/18 har företaget saknat lönsamhet, vilket också var i linje med budgeten i den nya 
strategin. Om bolaget inte fortsätter att öka sin genomsnittliga intäkt per kund och/eller 
om effektivitetseffekterna från AI och maskininlärning överskattas, kan lönsamheten inte 
komma att nå de nivåer som vi räknar med om en EBITDA-marginal över 35 procent.  
 
Vi modellerar med att bolaget är kassaflödespositivt från verksamheten år 2024. Under 
2018-2020 har bolaget investerat 4,0 miljoner DKK i genomsnitt per år. Vi antar investe-
ringar på 3,0 miljoner DKK år 2021. Med tanke på den prognostiserade tillväxten och den 
relativt nya produkten LandRisk Logistics modellerar vi med att investeringar ökar till 3,8 
miljoner DKK 2022, 4,3 miljoner DKK 2023 och 4,9 miljoner DKK 2024. Dessutom ska ute-
stående skulder till kreditinstitut och till aktieägare återbetalas 2026. Detta ger ett kassaut-
flöde på 2,6 miljoner DKK per år. Så för att företaget ska kunna realisera tillväxtmöjlighet-
erna modellerar vi med ett behov av kapitaltillskott på nära 25 miljoner DKK under peri-
oden 2021-2026. Vi har antagit cirka 15 miljoner DKK i eget kapital och 10 miljoner DKK i 
lån. 
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Introduktion till bolaget 
Risk Intelligence är en etablerad leverantör av bearbetad och analyserad säkerhets- och riskinformation 
för sjöfartsindustrin. Kunderna använder bolagets risksystem, inkluderat tillhörande tjänster, för att 
hantera och reducera riskexponeringen vid planering och utförandet av verksamhet till sjöss. De risker 
som täcks av systemet är exempelvis piratverksamhet, terrorism eller aktivism. Nyligen lanserades en 
ny produkt, logistikapplikationen LandRisk Logistics, som täcker risksituationen längs vägar och parke-
ringsplatser, städer och utsatta områden. Marknadspotentialen har således ökat markant. Risk Intelli-
gence har tre typer av intäktsströmmar. Den största intäktsströmmen är relaterad till långa avtal om 12 
månader som ger användaren tillgång till riskinformationsystemet. Bolagets organisation är internat-
ionell och kunderna är globala. Försäljningen sker genom den interna försäljningsorganisationen men 
också genom partners via dataintegration. 
 

Kort introduktion till Risk Intelligence 
Risk Intelligence är ett säkerhets- och riskföretag som via sin digitala lösning tillhandahål-
ler bearbetad och analyserad risk- och säkerhetsinformation med tillhörande rådgivnings-
tjänster. Bolaget grundades 2001 av dess nuvarande VD och största aktieägare Hans Tino 
Hansen. Kunderna inom sjöfartsindustrin använder bolagets lösning för att hantera risker 
och hot till sjöss och i hamnområden. Risken och hot inkluderar exempelvis piratverksam-
het eller terrorhot. 
 
Bolaget är i dag en framstående leverantör av tillförlitlig riskinformation till sjöfart samt 
olja och gas-bolag. Välkända namn på bland referenskunder innefattar bland annat Maersk 
och Shell. Via partnerskap finns även sjöförsvar som den amerikanska flottan med bland 
referenskunderna. De många imponerande referenskunderna och de få avbrutna kontrak-
ten påvisar den höga kvaliteten på bolagets lösning. 
 
Urval, referenskunder 
  

 
         

Källa: Bolagsinformation 

 

Ny strategi 2017/18 
Före noteringen på Spotlight Stock Market 2018 var Risk Intelligence ett litet specialiserat 
bolag som finansierades av de största aktieägarna och med kassaflöden från den löpande 
verksamheten. År 2008 lanserades den första risksystemet, eller risk intelligence-tjänsten 
(MaRisk). De följande åren fram till 2016 var den genomsnittliga tillväxttakten 24 procent 
per år. Företaget var också lönsamt under sex av dessa nio år. 
 
Under 2017 initierades nya tillväxtinitiativ som bland annat innefattade en intensifiering av 
försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Företaget gjorde en börsnotering i juli 2018 
och tog in 12,0 miljoner DKK före relaterade kostnader. Intäkterna användes för att finansi-
era fortsatt utveckling av risksystemet samt den intensifierade försäljning och marknads-
föring. Detta renderade också i en stark tillväxt på 27,9 procent under 2019. Covid-pande-
min påverkade förmågan att växa negativt, ändå var tillväxttakten under 2020 10,4 pro-
cent. Som en del av planen har Risk Intelligence saknat lönsamhet sedan 2017. 
 
2021 har hittills varit ett bättre år för bolaget, även om Covid fortfarande i minskande grad 
påverkar verksamheten. Under årets första nio månaderna har den totala försäljningen 
summerats till 11,3 miljoner DKK, vilket motsvarar en kraftig tillväxt på 25,1 procent. 
 

Bolaget är en framstående leveran-
tör av bearbetad och analyserad ri-
skinformation till sjöfart samt olja- 
och gasindustrin. 

Vi definierar det engelska begrep-
pet ”risk intelligence” som bearbe-
tad och analyserad information 
som kan nyttjas för beslutfattande.  
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Affärsmodell med återkommande intäkter 
Risk Intelligence genererar tre typer av intäktsströmmar. Den viktigaste intäktsströmmen 
kommer från långa kontrakt (12 månader abonnemangsavgift). Dessa kontrakterade intäk-
ter motsvarade 81 procent under 2020. Inklusive ytterligare tjänster som säljs på abonne-
mangsbasis utgjorde de totala kontrakterade och återkommande intäkterna 88 procent 
under 2020. Förlorade intäkter, uttryckt i procentsats av de totala intäkterna vid periodens 
slut har varierat mellan 0,7 procent och 1,4 procent under perioden 2018-2020. Det påvisar 
hög kundnöjdhet och högt värdeskapande. 
 
Den 30 september 2021 uppgick det totala värdet på kontrakterade intäkter (ARR) till 14,7 
miljoner DKK och ökade med 23,1 procent. Nettoomsättningen uppgick till 11,3 miljoner 
DKK under de årets första nio månaderna, vilket motsvarar en tillväxt på 25,1 procent.  
 
Under de första nio månaderna förbättrades EBITDA-resultatet med 33,6 procent till minus 
3,4 miljoner DKK. För helåret 2021 har bolaget guidat för en intäktstillväxt inom intervallet 
20-30 procent och EBITDA-resultat nära noll för helåret 2021. 
 

Nya initiativ stärker erbjudandet 
Över tid har bolaget breddat sitt erbjudande till att även omfatta risker och hot på land. 
Detta genom lanseringen av modulen LandRisk och nu nyligen med lanseringen av appli-
kationen LandRisk Logistics. Den senare är en risk- och säkerhetslösning som riktar sig till 
företag som transporterar gods på vägar, så som tredjepartslogistik-företag.  
 
Risksystem för landbaserad logistik är komplex marknad. Det är således en utmaning att 
etablera Risk Intelligence som en framstående även inom detta segment. Det är en mycket 
konkurrensutsatt marknad med överlappande funktionalitet från exempelvis Fleet Mana-
gement-system (funktioner för ruttplanering och optimering). Dock, med tanke på den spe-
cifika funktionaliteten i LandRisk Logistics som utvecklats i samarbete med kunder (Sony) 
tillsammans med bolagets beprövade kapacitet inom sjöfart så förväntar vi oss att Land-
Risk Logistics kommer att vara en viktig källa till framtida tillväxt och lönsamhet. 
 
Risk Intelligences molnbaserade digitala lösning 
  

 
         

Källa: Bolagsinformation 

  

Bolaget definierar churn som förlo-
rade abonnemangsintäkter under 
perioden som procentsats av de to-
tala intäkterna vid periodens slut.  

Bolagets mål för tillväxt under 2021 
ligger mellan 20-30 procent.  

LandRisk Logistics-tillämpningar 
ökar marknadspotentialen med en 
faktor 40x.  
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Ett system för handlingsbar riskinformation 
Risk Intelligence System är samlingsnamnet för bolagets lösning för riskinformation med 
tillhörande tjänster. Systemet består av tre komponenter som genererar tre intäktsström-
mar: 
 
▪ Risk-lösningen med den tillhörande digitala plattformen (tre separata moduler: MaRisk, 

PortRisk och LandRisk, med eller utan logistikapplikationen LandRisk Logistics) 

▪ Riskanalysrapporter 

▪ Rådgivningstjänster 

 
Risk Intelligence Systems, olika lösningar 
  

 
         

Noter att fler än 10 användare kan aktiveras, beroende på licensnivå. Källa: Bolagsinformation 

 
Nedan visas den historiska intäktsfördelningen mellan de tre intäktsströmmarna. 
 
Intäktsfördelning, kvartalsbasis  Intäktsfördelning, årsbasis 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser 

 

Kunder på långa kontrakt 
Systemets kärna utgörs av det egenutvecklade och molnbaserade digitala lösningen för 
riskinformation. Denna består i sin tur av tre så kallade moduler. Den första modulen, Ma-
Risk, lanserades 2008 och täcker risksituationen till havs och kring kustområden. Den 
andra modulen, PortRisk, lanserades 2015 och täcker risksituationen runt och i hamnar. I 
slutet av 2019 lanserades den tredje modulen, LandRisk, som täcker risksituationen runt 
utsatta områden på land. Med andra ord täcks olika områden av separata moduler som 
licensieras på långa kontrakt (typiskt 12 månader), enskilt eller i kombination. 
 
Systemet används som ett riskhanteringsverktyg vid planering av verksamhet, exempelvis 
vid transport av varor till sjöss eller på land. Eftersom systemet uppdateras kontinuerligt 
med ny information använder kunder inom sjöfartssegmentet även systemet när de utför 
operationer till sjöss. Tidigare incidenter, varningar om de senaste nyheterna och ytterli-
gare detaljer visualiseras i den digitala lösningens huvudvy, vilket visas i bilden nedan. För 
mer detaljerad information kan användaren zooma in på ett specifikt geografiskt område, 
en incident eller ett hot. Om ytterligare vägledning eller information behövs finns ett team 
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LandRisk Logistics kan ses som en 
utökad version av LandRisk-modu-
len med ytterligare funktioner (lane 
threat assessment). 

Duty Watch Team är tillgängligt 
24/7. 
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av analytiker tillgängliga 24 timmar om dygnet oavsett vart i världen kunden än befinner 
sig. 
 
Risk Intelligences digitala lösning 
  

 
         

Källa: Bolagsinformation 

 
Den digitala lösningen är tillgänglig via webbläsaren på datorer, mobiltelefoner och surf-
plattor. Lösningen kan integreras med fartygens (eller andra transportmedel, exempelvis 
lastbilar) navigationssystem och satellitspårningssystem. Det gör det möjligt för besätt-
ningen och landbaserade kontrollfunktioner (exempelvis huvudkontoret) att övervaka till-
gångens geografiska position i förhållande till hoten i realtid. 
 

MaRisk and PortRisk, för säkra transporter till havs 
Den maritima lösningen, som består av modulerna MaRisk och PortRisk, täcker risk- och 
hotsituationen i nära realtid till havs, i och kust- samt hamnområden. Med tiden har Risk 
Intelligence vidareutvecklat båda modulerna i nära samarbete med företag inom sjöfarts- 
och olje- och gasindustrin och lagt till ytterligare funktionalitet. Detta har också gjort det 
möjligt för företaget att merförsälja och därmed öka den genomsnittliga intäkten per kund 
(ARPU). 
 
MaRisk är den modul som ger riskinformation till havs och kring kustområden. Ett typiskt 
riskelement är piratverksamhet. Det kan också vara någon annan typ av verksamhet som 
kan ses som ett hot, inklusive olaglig militär verksamhet, olaglig verksamhet på fartyg, 
terrorism eller aktivism etcetera.  
 
Den andra modulen, PortRisk, ger information om den aktuella risksituationen i och kring 
hamnar. Riskelement kan vara stöld, bedrägeri, olaglig ombordstigning, terrorism och så 
vidare. Det kan också handla om risker för personal utanför hamnområdet. I dag omfattar 
modulen 242 hamnar och terminaler runt om i världen som har genomgått en skrivbords-
bedömning, ofta kompletterad med en fysisk bedömning. Detta antal förväntas öka under 
2022. 
 
Detaljerad vy av modulerna MaRisk plus PortRisk 
  

 
         

Källa: Bolagsinformation 

Att lägga till nya funktionalitet är ett 
etablerat sätt att öka ARPU. Fler an-
vändarlicenser är ett annat sätt att 
öka ARPU. 
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Bolaget har klassificerat risker i de två modulerna i fyra primära källor eller kategorier. I 
den digitala lösningen presenteras en bedömning av de fyra riskkategorierna inom ett in-
tervall. Intervallet sträcker sig från ingen till hög. Nedan följer de fyra primära riskkällorna 
eller riskkategorierna: 
 
▪ Piratverksamhet 

▪ Terrorism 

▪ Uppror 

▪ Organiserad brottslighet 

 

En lösning för säkrare transporter på land 
Modulen LandRisk omfattar risksituationen på land, för relevanta regioner och länder, in-
klusive relevanta städer och särskilt utsatta områden. LandRisk-modulen kompletterar 
således de andra två modulerna och fullbordar bolagets erbjudande om riskinformation 
från startpunkt till slutpunkt. Men kanske ännu viktigare är att den breddar den tillgängliga 
marknaden genom LandRisk Logistics, en utökade versionen av LandRisk-modulen. 
 

LandRisk Logistics lanserad i augusti 2021 
I december 2020 undertecknade Risk Intelligence ett avtal med Sony om ett gemensamt 
projekt för att vidareutveckla LandRisk-modulen med ytterligare funktioner (Lane Threat 
Assessment). Projektet resulterade i applikationen LandRisk Logistics, som lanserades 
som en ny produkt i augusti 2021. Applikationen täcker risksituationen längs vägar och 
rast- och parkeringsplatser samt i regioner och städer. Den är utvecklad som ett plane-
ringsverktyg för ruttbeslut vid transport av viktiga och värdefulla varor på land. 
 
LandRisk Logistics 
  

 
         

Källa: Bolagsinformation 

 
LandRisk Logistics delar in risker och hot i nio olika riskkällor/riskkategorier. I likhet med 
MaRisk och PortRisk är bedömningen av varje riskkategori specificerad i ett intervall, från 
ingen till hög. Nedan följer de nio riskkategorierna: 

  
▪ Terrorism 

▪ Kidnappning 

▪ Kapning och rån 

▪ Uppror och militära operationer 

▪ Stöld av last 

▪ Smuggling 

▪ Bortförda fripassagerare och människo-
handel 

▪ Bedrägeri och korruption  

▪ Aktivism 

 

Processen att konvertera data till handlingsbar information 
Som företagsnamnet antyder är värdeerbjudandet att tillhandahålla värdefull, användbar 
och handlingsbar riskinformation. Det innebär att den information som tillhandahålls 
måste bearbetas, det vill säga verifieras, sorteras, analyseras och bedömas. 
 

Insamling av data 
Insamlingen av data utgör startpunkten i processen för att omvandla data till värdefull och 
handlingsbar information. Data samlas in från flera källor, så som offentliga nyhetskanaler, 

I riskintervallet finns bedömningsni-
våer som exempelvis "förhöjd risk", 
vilket ger användaren en förståelse 
för trender för specifika risker.  

Uppgifter omvandlas till handlings-
kraftig information. 

Data samlas in automatiskt och 
manuellt från olika källor. 
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partner-källor, sociala medier, ett nätverk av mänskliga källor och organisationer med lo-
kala förbindelser, geografiska positionsuppgifter och så vidare. En annan viktig källa är 
bolagets kunder. För den landbaserade lösningen samlas den mesta data in automatiskt 
genom dataflöden, vilket skapar skalbarhet. Men det finns också manuella insatser i in-
samlingsprocessen, exempelvis då data från mänskliga källor eller kunder skall adderas. 
 

Verifiering av data 
All information som tillhandahålls i systemet måste vara korrekt och tillförlitlig. Därför 
kvalitetssäkras och kontrolleras alla uppgifter enligt ett standardförfarande. Detta förfa-
rande innebär att bolaget kontrollerar informationen hos två av varandra oberoende källor. 
I vissa sällsynta fall, när tiden är kritisk för att undvika förlust av människor eller last, an-
vänds information från väl betrodda kunder direkt utan inledande kontroll från en obero-
ende källa. 
 

Sortering, analys och bedömning av data 
Värde adderas naturligtvis till för kunderna redan i insamlings- och kontrollfasen. Det verk-
liga mervärdet uppstår dock under analys- och bedömningsfasen. 
 
The Four Circles Model© och AS/NZS 4360 Risk Management Standard (en internationell 
standard som tillhandahåller principer och riktlinjer för riskhantering) tillämpas vid analys 
av data eller risksituationer. Det innebär att när en ny incident uppstår, exempelvis ett upp-
lopp i närheten av en hamn, placeras den i ett sammanhang av historiska incidenter och 
analyseras utifrån förövarens förmåga och avsikt. Incidenten sätts också in i ett samman-
hang av möjligheter, så som andra tillgängliga mål och så vidare. Detta för att identifiera 
potentiella konsekvenser och därmed risker. För MaRisk och PortRisk omfattar samman-
hanget de fyra tidigare nämnda riskkategorierna (The Four Circles Model©). Notera att en 
händelse kan överlappa alla fyra riskkategorierna. 
 
I ett nästa steg analyseras de möjliga konsekvenser, delvis utifrån hur allvarliga de potenti-
ella konsekvenserna är. Sannolikheterna bestäms och tillämpas på varje konsekvens uti-
från upphovsmännens förmåga, avsikt, möjligheter och så vidare. Detta resulterar i en be-
dömning av situationens risknivå.  
 
Bedömningen av den specifika händelsen placeras tillsammans med dess riskkategori. 
När den nya händelsen väl är grupperad i sin riskkategori kan den förändra den övergri-
pande riskbedömningsnivån, eller inte. Bedömningsprocessen fastställer också prognoser 
för riskscenarier baserade på historiska trender för de kommande sex månaderna, vilket 
också påverkar risknivån. 
 
Bearbetning av data till användbar information  Analys och bedömning 

         

 
 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Feedback och vägledning 
När informationen har genomgått denna process kan den betraktas som en användbar 
och handlingsbar information och distribueras till kunderna via den digitala lösningen. 
Feedback från användare om händelsen och tas emot. Om användaren behöver ytterligare 
vägledning om handling och agerande, eller önskar mer information om situationen finns 
bolagets så kallade Duty Watch Team tillgängligt 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 

Bolaget arbetar med en modell som 
placerar information i ett samman-
hang för att bedöma möjliga konse-
kvenser och risknivåer. 

Potentiella konsekvenser identifie-
ras och tilldelas sannolikheter för 
att bestämma risknivån.  
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365 dagar om året vart än i världen användaren befinner sig. Detta team består för närva-
rande av tio yrkespersoner som är placerade i och täcker olika regioner. 
Det är också värt att notera att en bedömning av en incident kan uppdateras flera gånger 
när ny information kommer in. 
 

AI och maskininlärning ökar effektiviteten 
Som nämnts finns det manuella inslag i bolagets bearbetning av data. Detta gäller särskilt 
när det gäller att analysera och bedöma informationen. I maj 2019 inleddes ett projekt för 
data, AI och maskininlärning tillsammans med konsultföretaget Devoteam. Målen är att 
öka datakvaliteten och effektiviteten genom att minska den manuella arbetsbördan. 
 
Projektets två första faser avslutades i oktober 2020. Den första fasen bestod i att göra 
befintlig information sökbar genom att tillämpa maskininlärning och AI. I den andra fasen 
användes maskininlärning och artificiell intelligens för att verifiera, kvalitetssäkra och för-
bereda stora inkommande datamängder för bedömning.  
 
Den tredje fasen av AI-projektet har inletts och innebär att maskininlärning och AI införs i 
analys- och bedömningsprocessen. Detta projekt är naturligtvis mycket intressant ur ett 
effektivitets- och lönsamhetsperspektiv. 
 

Dataintegration med tredjeparts mjukvarulösningar 
Information som analyseras och bedöms av Risk Intelligence kan också integreras i pro-
gramvarulösningar eller system från tredje part via API. US Navy och andra referenskunder 
har valt att utnyttja detta alternativ. Nyligen meddelade bolaget om att avtal ingåtts för att 
integrera bolagets data i NAVTORS framtida produktutbud. NAVTOR AS är en global leve-
rantör av navigationssystem. Enligt data from Valu8 hade NAVTOR intäkter på cirka 240 
miljoner DKK under 2020.  
 

Riskrapporter 
Företaget tillhandahåller rapporter som sammanfattar den aktuella risksituationen globalt 
och på mer regional liksom lokal nivå. Den innehåller vanligen texter om aktuella händelse 
samt statistik, analyser och bedömningar. Rapporterna omfattar uppgifter om historiska 
incidenter, så som attacker mot fartyg under en viss period. Det gör det möjligt för bolaget 
att dra slutsatser om trender och mönster. Rapporterna innehåller också prognoser om 
framtida riskutveckling. Det primära syftet med rapporterna är alltså att hålla kunderna 
uppdaterade om säkerhetsutvecklingen.  
 
De fullt skalbara rapporterna kan köpas individuellt eller via ett abonnemang. Skillnaden 
mellan vad företaget kallar total ARR och system ARR är abonnemangsintäkterna för 
underrättelserapporter. Under tredje kvartalet 2021 var skillnaden mellan total ARR och 
system ARR 1,2 miljoner DKK. 
 
Rapporterna skrivs av analysteamet. Det är också det team som ansvarar för uppgifter 
tillhörande det så kallade Duty Watch-team. Samma team driver även processen för att 
omvandla information till handlingsbar riskinformation. Analysteamet består alltså av ana-
lytiker runt om i världen och är därmed nyckeln till erbjudandet som helhet. 
 

Rådgivningstjänster 
Förutom underrättelsetjänster erbjuder företaget även konsulttjänster. Rådgivningsteamet 
är en affärsenhet som erbjuder sina kunder skräddarsydda specialisttjänster i säkerhets-
frågor. Teamet ger råd om behov rörande exempelvis det dagliga säkerhetsfrågor och in-
struerar och genomför övningar från ett säkerhetsperspektiv. Det huvudsakliga syftet med 
denna verksamhet är att skapa nära relationer till sina befintliga och nya potentiella kun-
der.  
 
Kunderna betalar för dessa tjänster per projekt eller per timme. År 2020 stod rådgivnings-
tjänsterna för cirka 12 procent av de totala intäkterna. Den motsvarande siffran för 2019 
var 22 procent. 

  

Eftersom LandRisk-modulen be-
handlar mer information än de 
andra två modulerna är effektivite-
ten i databehandlingen än viktigare. 

Skalbarheten i rådgivningstjänsten 
är begränsad i relation till den för 
systemet. Att öka andelen intäkter 
från den mer skalbara verksam-
heten är därför ett positivt tecken. 
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Återkommande intäkter, kunder och tillväxtmöjligheter 
Återkommande intäkter från licensavgifter 
Som nämnts ovan får kunderna tillgång till den digitala lösningen via webbläsaren på dato-
rer, mobiltelefoner eller surfplattor. Riskinformation tillhandahållet av bolaget kan också 
integreras med kundens befintliga navigationssystem och satellitföljningssystemet. För 
att få tillgång till lösningen ingår kunderna licensavtal som vanligtvis gäller i 12 månader. 
Avtalen är av typen "evergreen", vilket innebär att licensen förnyas automatiskt i 12 måna-
der om inte en uppsägningsanmälan inkommer.  
 
Med tanke på den holistiska riskinformation som MaRisk och PortRisk tillhandahåller för 
sjöfartsoperationer tenderar kunderna att efterfråga de två modulerna som ett paket. List-
ningsavgiften för kombinationen av MaRisk och PortRisk varierar mellan 82 000 och 492 
000 danska kronor. Licensavgiften för de två modulerna varierar med antalet användare 
och fartyg. Priset varierar även med andra faktorer, så som utnyttjade integrationsalterna-
tiv och antal tilläggslager. Ett tilläggslager är en specifik funktionalitet som ytterligare för-
bättrar användningen av plattformen. 
 
Företaget presenterar ARPU, som representerar den genomsnittliga abonnemangsavgiften 
per kund på årsbasis för MaRisk plus PortRisk. Per den 30 september 2021 var den ge-
nomsnittliga systemintäkten per kund 128 000 danska kronor. Det motsvarar en ökning 
med 15,0 procent jämfört med samma tidpunkt, 2020. Den främsta drivkraften bakom 
ARPU-tillväxten har varit att kunderna lägger till fler licenser/användare – ofta besättning 
på fartygen. På sikt har företaget som mål att fördubbla ARPU. 
 
ARPU (MaRisk+PortRisk), kvartalsavslut (000 DKK)  ARPU (MaRisk+PortRisk), årsslut (000 DKK) 

  

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Tillväxt för LandRisk kommer medföra en höjd ARPU 
Vad gäller LandRisk-modulen och LandRisk Logistics-applikationen erbjuder företaget 
dessa inom prisintervallet 300 000 till 1 miljon DKK. Företaget uppskattar att det genom-
snittliga försäljningspriset kommer att ligga på 425 000 danska kronor. Varje ny kund på 
LandRisk kommer således att öka den totala ARPU. I dag använder en kund LandRisk-mo-
dulen och ytterligare en kund använder sig av LandRisk-modulen plus LandRisk Logistics. 
Den nuvarande ARPU för dessa två klienter har dock inte offentliggjorts. 
 

Breddad kundbas 
Idag har Risk Intelligence över 100 kunder kontrakterade på Risk Intelligence System. Den 
genomsnittliga livslängden för en kund var år 2020 7,1 år. Nedan följer en förteckning över 
kundtyper på sjöfartserbjudandet. Den typiska kunden är dock företag som är verksamma 
inom sjöfartsindustrin eller olje- och gasindustrin och som transporterar varor till sjöss 
från en hamn till en annan. 
 
▪ Fartygs- och fartygsägare/organisationer 

▪ Fartygsförvaltare och fartygsförvaltare 

▪ Offshore- och handelsföretag (logistik) 

▪ Olje- och gasbolag 

▪ Företag som arbetar med maritima 
och undervattensbyggnationer 

▪ Sjöförsäkringsbolag 

▪ Försäkringsbolag för krigsrisker 

▪ Stater och militär 

 
Vi förväntar oss att antalet kunder inom frakt- och logistikbranschen på land kommer att 
öka i takt med att rådande säljprocesser för LandRisk Logistics konverteras till kommersi-
ella avtal. En annan viktig potentiell kundgrupp är varumärken. Motivet bakom intresset 
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Återkommande intäkter är värde-
fulla eftersom de är förutsägbara. 

Den rapporterade ARPU-siffran om-
fattar intäkter från modulerna Ma-
Risk och PortRisk. ARPU för Land-
Risk visas separat. ARPU inkluderar 
inte intäkter från riskrapporter eller 
rådgivning. 

LandRisk kommer att förbättra den 
totala ARPU-avgiften på grund av 
sitt högre pris. 
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från varumärkena är också kopplat till vikten av att få varor levererade med minimal expo-
nering mot riskelement. Detta framgår också av det kommersiella avtalet med Sony som 
är den första kunden på LandRisk Logistics. 
 
Nedan följer en förteckning över potentiella kundgrupper på LandRisk Logistics: 
 
▪ Tredjepartslogistik (3PL) 

▪ Logistik och lastbilstransporter (2PL) 

▪ Tillverkningsföretag 

▪ Konsumentvaruföretag (varumärken) 

▪ Handelsföretag och handelsplattformar 

▪ Myndigheter och organisationer 

 

Direktförsäljning 
Den nuvarande kundbasen kan delas upp i i) direkta kunder och ii) kunder via partners. De 
sistnämnda är kunder som får tillgång till bolagets riskinformation där denna integrerats i 
ett system från en tredje part.  
 
Företaget säljer sin lösning direkt till potentiella kunder genom sin egen försäljningsorgani-
sation. Försäljnings- och marknadsföringsteamet bearbetar olika delar av den tillgängliga 
marknaden.  
 
Risk Intelligences sälj- och marknadsföringsteam tar kontakt med nya potentiella kunder 
på olika sätt. Företaget vänder sig direkt till potentiella kunder för att presentera tjänsten. 
Det använder också digital marknadsföring, så som SEO, content marketing och marketing 
och sales automation för att generera trafik till hemsidan. Evenemang och webbseminarier 
används också som en marknadsförings- och försäljningskanal. Företaget nämner också 
kundambassadörer (användare som byter jobb) och word-of-mouth som två andra viktiga 
försäljningskanaler.  
 
Historiskt sett sträcker sig den typiska försäljningsprocessen för MaRisk plus PortRisk-
modulerna över 3-6 månader. En ny kund tecknar sig i allmänhet för en standardversion 
och utökar paketet över tid genom att lägga till ytterligare funktionalitet och nya användar-
licenser. Det är inte heller ovanligt att en ny kund köper rådgivningstjänster som en del av 
inskolningsprocessen. 
 

LandRisk Logistics medför mer komplexa och längre säljcykler 
Logistikapplikationen LandRisk Logistics är som bekant en relativt ny produkt i bolagets 
portfölj. Det är också en mer omfattande produkt när det gäller miniminivån på funktional-
iteten. Den kommer troligtvis också att kräva viss anpassning utifrån kundspecifika behov. 
Försäljningscyklerna förväntas därför bli lite längre, minst nio månader och mer.  
 
Som nämnts lanserades LandRisk Logistics-applikationen officiellt i augusti 2021. Med 
tanke på den korta tiden arbetar företaget redan flertalet (upp mot fem) heta diskussioner 
med potentiella kunder. Mot bakgrund av detta räknar vi med att en kund adderas till Land-
Risk-applikationen under 2022. Det stora uppstället i antalet kunder och intäkter kommer i 
stället under 2023 och 2024. 
 

Försäljning via partners 
Som nämnts säljs bolagets riskinformation också indirekt genom integrering med partner-
system. Företaget har sedan tidigare etablerade samarbetat med Pole Star Space Appli-
cations (Pole Star) och Human Risks ApS (Human Risk). Som tidigare nämnts adderades 
nyligen NAVTOR AS till listan av partners. 
 
Pole Star är ett brittiskt företag som grundades 1998 och har i dag en global närvaro. Pole 
Star förser sina kunder med informationssystem för beslutsfattare, främst till sjöfartsindu-
strin och kunder inom finans- och statlig sektor. För sjöfartssegmentet består Pole Stars 
erbjudande av en plattform för övervakning och spårning av skepp. Risk Intelligence förser 
denna plattform med information om incidenter samt varningar från MaRisk-modulen. 
Enligt S&P Capital IQ genererade Pole Star intäkter på 16 miljoner GBP under det räken-
skapsåret som slutade den 31 mars 2020.  
 
Human Risk är ett danskt företag som grundades 2015. Human Risk är en leverantör av en 
plattform för hantering av säkerhetsrisker i företag och tjänar som ett verktyg för strate-
giska säkerhetsbeslut. Samarbetet med Human Risk är relativt nytt, och integrationen av 
riskinformation slutfördes i början av det andra kvartalet 2021. Hittills har partnerskapet 
gett en ny kund. 
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Genom att leverera handlingsbar riskinformation till partnerplattformar kan företaget växa 
snabbare och till en lägre kostnad då partnerna driver sina egna säljteam. Den nuvarande 
fördelningen mellan direkta kunder och partnerkunder offentliggörs inte. Det långsiktiga 
målet är dock att 30 procent av intäkterna ska komma från partnerkunder. Även detta be-
döms driva på skalbarheten i affären. 
 

Tillväxt genom nya kunder 
Allt annat lika kan företaget i dag öka sina intäkter genom att öka antalet kunder eller öka 
den genomsnittliga intäkten per kund. För sjöfartsprodukterna är den viktigaste möjlig-
heten vi ser att fortsätta att öka ARPU för sjöfartslösningen. Enligt företaget har man 
också vid flera tillfällen kunnat migrera nya kunder från konkurrerande lösningar, vilket 
förväntas fortsätta. Vi ser dock lanseringen av LandRisk Logistics som den mest spän-
nande möjligheten att öka antalet kunder i en relativt rask takt.  
 
Som nämnts publicerar bolaget siffror för system ARR för MaRisk plus PortRisk. Bolaget 
publicerar också siffror för ARPU för sjöfartslösningen. Genom att dividera System ARR 
med ARPU får man således en bra indikation på antalet kunder som prenumererar på Ma-
Risk plus PortRisk. Som framgår av grafen nedan beräknar vi att antalet kunder på MaRisk 
plus PortRisk kommer att vara 100 i slutet av 2020. Det motsvarar en ökning med 11,1 
procent jämfört med 2019. I slutet av 2019 hade antalet klienter ökat med 16,9 procent 
jämfört med 2018. Tillväxtsiffran var alltså lägre 2020 jämfört med 2019. Den kan dock 
fortfarande anses vara betydande med tanke på att pandemin drabbade verksamheten 
2020. 
 
Uppskattning antalet kunder på MaRisk plus PortRisk 

  

         
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
LandRisk är en ny del av erbjudandet, och därför är de framtida förväntningarna på den 
genererade försäljningen förenade med stor osäkerhet. 
 

Tillväxt genom höjd ARPU 
Att öka den genomsnittliga intäkten per användare eller kund kan göras på flera olika sätt, 
vilket företaget också har en god historisk av att göra. Ett sätt är att lägga till ytterligare 
funktioner. Ett annat sätt är att sälja fler användarlicenser. 
 
ARPU MaRisk plus PortRisk (DKK 000) 

  

         
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
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Teamet som exekverar strategin 
Nedan följer ett urval av det team som ska ta Risk Intelligence genom den kommande till-
växtfasen, som drivs av en fortsatt ökning av antalet användarlicenser och nya kunder på 
MaRisk och PortRisk, samt LandRisk modulen och LandRisk Logistics. 
 

 

Jan Holm är styrelseordförande. Jan är bosatt i Singapore och är för närva-
rande VD för Maersk Drilling i Singapore, som tillhandahåller olje- och gasborr-
ningstjänster globalt. Jan har även tidigare erfarenhet från finansbranschen 
då han arbeta för Danske Bank. Jan äger 75 968 aktier i bolaget. 

 

Hans Tino Hansen är grundare och VD. Hans är specialist på riskinformation 
och säkerhetsrisker till sjöss för sjöfarts-, offshore-, olje- och gasföretag. 
Hans äger 3 102 200 aktier i företaget. Det motsvarar cirka 28,0 procent av ak-
tiekapitalet. Hans är bolagets största ägare. 

 

Jens Krøis är CFO. Jens har under de senaste 20 åren tidigare erfarenhet från 
arbete i olika ledningsgrupper. Hans expertisområden är bland annat finans, 
finansiering och investerarrelationer. Jens innehav i Risk Intelligence är 54 
484 aktier, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av kapital och röster. 

 

Henrik Ehlers Kragh är COO. Henrik började på Risk Intelligence 2013. Henrik 
har arbetat med risk- och säkerhetsfrågor inom sjöfarten sedan 2007. Han har 
tidigare erfarenhet som chef för samordningen av piratbekämpning på 
Maersk Line. Henrik äger 64 384 aktier i företaget. 

 

Jim Pascoe är CCO och därmed ansvarig för försäljnings- och marknadsfö-
ringsverksamheten samt kundrelationerna. Jim har tidigare erfarenhet som 
officer i Royal Marines med inriktning på informationsutnyttjande. Jim äger 27 
803 aktier i företaget. 

Källa: Bolagsinformation 

 

Finansiell position 
I slutet av det tredje kvartalet 2021 hade företaget en kassa på 1,7 miljoner DKK. Under det 
tredje kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten negativt -2,4 miljoner DKK 
och negativt -4,6 miljoner DKK under de första sex månaderna. Kassan minskade med 0,9 
miljoner DKK under tredje kvartalet och gav en kassaposition på 1,7 miljoner DKK. I vårt 
basscenario måste företaget förbättra sin kassaposition igen, antingen genom en aktiee-
mission eller ett lån, under första halvåret 2022 för att förverkliga sin tillväxtstrategi. 
 

Aktieutveckling 
Nedan visas aktiens utveckling jämfört med OMXSPI. 
 
Risk Intelligence, aktieutveckling (Index, 2018-11-30 = 3,7) 
 

 

Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare 
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Marknader, konkurrens och referensgrupp 
Bolagets produktportfölj är i huvudsak anpassad för sjö- och landbaserad godstransport. Den upplevda 
riskexponeringen och nivån på handel styr efterfrågan. Båda marknaderna växer i måttlig takt. Möjlig-
heten för företaget att öka sin sjöfartsverksamhet är att fortsätta att öka antalet användarlicenser och 
migrera kunder från konkurrerande lösningar. Lanseringen av LandRisk är intressant eftersom mark-
nadspotentialen grovt räknat uppskattas vara upp mot 40 gånger större än den maritima marknaden. 
Konkurrenslandskapet är relativt komplext, med överlappande funktioner från relaterade lösningar. 
 

Riskinformation för sjöfartsverksamhet 
Sjöburen handel och riskexponering 
Den underliggande efterfrågan på bolagets lösning för sjöfartens stamma från sjöburen 
handel och övrig sjöfart. Många faktorer påverkar i sin tur handeln, så som ekonomisk 
utveckling och andra förhållanden som stimulerar eller försvårar internationell handel. Sjö-
buren handeln i termer av ton har ökat med en CAGR på 2,6 procent 2015-2019 (inga se-
nare uppgifter tillgängliga). Råolja är den varusort som har ökat långsammast, med en 
CAGR på 1,4 procent. Se graf till vänster nedan. 
 
Utveckling sjöburen handel (miljarder ton)  Sjöburen handel per region som procent av ton, 2019 

         

 

  

 

Torrlast inkluderar containers. Källa: MarineTraffic.com och Carlsquare  Källa: UNCTAD 

 
Asien är den mest aktiva regionen där 41 procent av den globala sjöburna handeln mätt i 
ton lastas på fartyg. Det är också den mest aktiva regionen när det gäller vart varor lossas. 
 

Utsatt områden för högtrafikerade router 
Bilden nedan visar utsatt områden till havs och i hamnarna längs med sjöfartslederna för 
lastfartyg och tankfartyg. Fartyg som trafikerar områden i eller nära dessa utsatta områ-
den är i extra stort behov av verktyg för risk-planering, såsom bolagets lösning för riskin-
formation. 
 
Utsatta områden och sjöfartsleder 
 

 
 

Källa: MarineTraffic.com och Carlsquare 

 

Antalet incidenter håller sig relativt stabilt 
Graf nedan visar antalet fall av sjöröveri och väpnade rån som rapporterats enligt The In-
ternational Chamber of Commerce Commercial Crime Services (ICC CCS). Som framgår 
av har antalet incidenter legat i intervallet 162-201 under perioden 2016-2020. Genomsnit-
tet är 187,3. 
 

10,0 10,2 10,7 11,0 11,1

0

2

4

6

8

10

12

2015 2016 2017 2018 2019

Råolja lossning Övrig lossning Torrlast lossning

7%

22%

41%

16% 14%

5%

13%

62%

19%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Africa Americas Asia Europe Oceania

Lastning Lossning



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

7 december 2021 

Risk Intelligence A/S   |   Initieringsanalys     

19 / 46 
 

Sjöröveri och väpnade rån mot fartyg 
 

 

Källa: ICC Commercial Crime Services 

 
Under perioden 2016-2020 var det genomsnittliga antalet piratdåd och väpnade rån mot 
fartyg i Asien 84 stycken mellan 2016 och 2020. Det är också det högsta genomsnittet av 
de fyra geografiska områdena. Positivt är dock at antalet incidenter i Asien har haft en 
negativ CAGR på -6,9 procent. Afrika har haft ett genomsnittligt antal incidenter på 73,2 
och en CAGR på negativa -1,4 procent. Sydamerika har i genomsnitt haft 27,8 incidenter 
med en svagt positiv CAGR på 0,4 procent. 
 
Dessutom klassificeras incidenterna som CAT1 till CAT4 beroende på antalet gärnings-
män, typ av vapen som används, våldsnivå, arbetssätt osv. Klassifikationen CAT1 är den 
allvarligaste, CAT4 anses vara den minst allvarliga. Enligt det The Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) hade 
CAT1 en andel på 1,1 procent år 2020. Andelen CAT4 var under samma år 73,7 procent. 
CAT2 och CAT3 hade en andel på 6,3 procent respektive 18,9 procent. 
 
På grundval av ovanstående uppgifter om sjöröveri och väpnade rån till sjöss kan man 
sammantaget dra slutsatsen att hotet mot sjöburen handel och annan sjöfartsverksamhet 
är relativt stabilt. Även om detta skulle utvecklas i positiv riktning kan efterfrågan på bola-
gets lösning förväntas påverkas i liten utsträckning.   
 

Antalet handelsskepp ökar stadigt 
Den underliggande marknaden för MaRisk och PortRisk, är sjöfartsindustrin. Om vi stude-
rar utvecklingen för antalet fartyg kan det en indikation ges om hur att den underliggande 
marknaden utvecklas. Som framgår av grafen nedan var antalet fartyg med en dödvikt på 
1 000 ton eller mer 53 973 stycken i början av 2021. År 2016 var antalet 49 445. Utveckl-
ingen motsvarar en CAGR på 1,8 procent. 
 
Utveckling av den globala flottan i antal fartyg 

         

 

Siffror från början av året. Kommersiella fartyg med en dödvikt på 1 000 ton eller mer. Källa: UNCTAD 

 

Ökad fartygsstorlek indikerar högre värde på lasten 
Dödvikt (DWT) är ett mått på ett fartygs maximala lastkapacitet och därmed på fartygets 
storlek. Nedan till vänster visas utvecklingen av den globala flottan i termer av total DWT 
för fem olika fartygstyper. Den totala DWT för den globala flottan har ökat med en CAGR 
på 3,3 procent, 2016-2021. Det innebär att fartygen blir större och därmed sannolikt trans-
porterar ett högre värde av varor. Av detta kan man dra slutsatsen att behovet (ur ett last-
värdeperspektiv) av riskinformationslösningar har ökat eller är oförändrat. 
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Utveckling den globala flottan (DWTk)  Distribution av den globala flottan i termer av DWT 
         

 

  

 

DWT = dödvikt = maximal lastkapacitet. Siffror från början av året. Kommersi-
ella skepp med 100 ton dödvikt eller mer. Källa: UNCTAD 

 DWT = dödvikt = maximal lastkapacitet. Siffror från början av året. Kommersi-
ella skepp med 100 ton dödvikt eller mer. Källa: UNCTAD 

 
Så kallade bulkfartyg transporterar vanligtvis stora mängder oförpackad last, så som 
spannmål, kol, malm och så vidare. Bulkfartygen utgör den största andelen av den globala 
flottans totala DWT. Oljetankfartyg har den näst största andelen. Även om fördelningen av 
DWT mellan de olika fartygstyperna har varit relativt stabil har oljetankfartyg ökat sin andel 
marginellt sedan 2016. 
 

Europa och Asien, de största marknaderna för fartygsägare 
Asien är den största marknaden när det kommer till fartygsägande, både när det gäller 
antalet fartyg och fartygens totala storlek. Se grafer nedan. Europa är den andra största 
marknaden. Detta är i sin tur en funktion av beroendet av sjöhandeln. 
 
Fördelning fartygsägande i termer av antal fartyg, 2021  Fördelning fartygsägande i termer av DWT, 2021 

         

 

  

 

Registreringsflagga. Siffror avser årets början. Kommersiella skepp med 100 
ton dödvikt eller mer. Källa: UNCTAD 

 Registreringsflagga. Siffror avser årets början. Kommersiella skepp med 100 
ton dödvikt eller mer. Källa: UNCTAD 

 

Kina och Grekland har flest ägda fartyg 
När det gäller registrerat ägande av kommersiella fartyg med dödvikt 100 ton eller mer har 
Kina den största marknadsandelen med totalt 7 318 fartyg. Det motsvarar en marknadsan-
del på 13,6 procent. Av de 7 318 fartygen med kinesisk ägare är nästan 67 procent regi-
strerade under nationell flagg. Resterande 33 procent är registrerade under utländsk flagg. 
Se diagrammet nedan. 
 
Geografisk fördelning av den globala flottan i antal fartyg, 2021 
 

 

Siffror avser årets början. Kommersiella skepp med 100 ton dödvikt eller mer. Källa: UNCTAD 
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Grekland har den näst största marknadsandelen med 8,7 procent. Drygt 86 procent av den 
grekiskägda flottan är registrerad under utländsk flagg. Tyskland har den femte största 
marknadsandelen, med nästan 91 procent av sin flotta registrerad under utländsk flagg. 
1,7 procent och 0,6 procent av den globala flottan är dansk- respektive svenskägd. 97,2 
procent av den danska flottan är registrerad under utländsk flagg. 
 
Bolaget har en global närvaro, även om kärnan i försäljningsorganisationen är baserad i 
Danmark. Värt att nämna är också att all informationen i bolagets riskinformations-lösning 
är på engelska, som är det internationella sjöfartsspråket. 
 

Världens största rederier bland kunderna 
Enligt Alphaliner förvaltar danska A.P. Møller-Mærsk A/S (Maersk) en flotta på 736 fartyg 
med en kapacitet på 4 257 604 TEU (containrar). Maersk är det största containerrederiet i 
världen när det gäller den totala flottkapaciteten uttryckt i TEU och antalet fartyg i den för-
valtade flottan. Som tidigare nämnts är Maersk också en av bolagets kunder. Två av bola-
gets medarbetare och en styrelseledamot har en yrkesmässig bakgrund inom Maersk.  
 
Det näst största containerrederiet är schweizisk-italienska MSC (Mediterranean Shg Co) 
med en marknadsandel på 16,8 procent. De följs av franska CMA CGM. 
 
Företagens marknadsandel av den totala flottan i form av hanterade containerfartyg 
 

 

TEU = Twenty-foot equivalent unit (container). 19 oktober, 2021. Källa: Alphaliner 

 

En grov uppskattning av marknadspotentialen 
Företaget ser att fler av sina kunder på MaRisk och PortRisk lägger till användarlicenser 
genom att ge fartygsbesättningen tillgång till lösningen. En metod för att grovt uppskatta 
den totala marknadspotentialen är således att multiplicera antalet stora fartyg med en 
genomsnittlig licensavgift. 
 
Som tidigare nämnts finns det enligt UNCTAD nästan 53 973 handelsfartyg med en död-
vikt på 1 000 ton eller mer. Enligt Equasis, en offentlig webbplats som främjar sjösäkerhet 
och kvalitet, ansågs 16 procent av de kommersiella flottan år 2019 vara stora (≥ 25 000 
GT). Med ett genomsnittligt pris per fartygsanvändare på 128 000 danska kronor kan den 
globala marknadspotentialen 2021 grovt uppskattas till 1,1 miljarder danska kronor. Om 
en tillväxttakt på 1,8 procent tillämpas, vilket är i linje med CAGR för antalet kommersiella 
fartyg, 2016-2021, kan marknadspotentialen år 2025 grovt uppskattas till strax under 1,2 
miljarder DKK. 
 
En grov uppskattning av marknadspotentialen (MDKK) för sjöfartslösningen 

         

 

Källa: Carlsquare prognoser 
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Lösning för riskinformation för landbaserad verksamhet 
Bolagets applikation LandRisk Logistics är i stor utsträckning inriktad på godstransporter 
på land. Den underliggande marknaden drivs alltså återigen av handel, både gränsöverskri-
dande och av nationell handel. Till en början har applikationen utvecklats för den europe-
iska marknaden. Med tiden är dock avsikten att den ska bli global. 
 

Transport på inlandet 
De viktigaste alternativen för att transportera gods i inlandet är lastbilar på vägarna, tåg på 
räls eller båtar på de inre vattenlederna. Som framgår av graf nedan är godstransporter på 
väg det mest framträdande transportalternativet inom EU. Vägar följs av järnvägar och inre 
vattenleder. Fördelningen har varit relativt stabil under de senaste tio åren. Vi ser inga skäl 
till att detta skulle förändras inom den närmaste framtiden. 
 
Fördelning godstransporter (% av tkm)  Fördelning godstransporter (% av tkm), 2018 

         

 

  

 

Källa: Eurostat  Källa: Eurostat 

 
Som framgår av exempelländerna i grafen till höger varierar fördelningen av transportalter-
nativen mellan EU:s medlemsstater. Det är i sin tur inte alltför överraskande en effekt av de 
specifika ländernas infrastruktur och geografiska förutsättningar. 
 

Godstransport på vägar i EU 
Nedan visas utvecklingen av den totala godstransporten på väg uttryckt i miljoner tonkilo-
meter (tkm). CAGR är 2,2 procent för 2015-2020. Eftersom det är siffror från slutet av året 
påverkas utvecklingen negativt av pandemin 2020. CAGR, 2014-2019 är således något 
högre, 2,8 procent. 
 
Total godstransport på väg (miljoner tkm) 

         

 

Källa: Eurostat 

 
Polen, Tyskland och Spanien stod för 50 procent av vägburen godstransporten 2020. År 
2015 var siffran 48,6 procent. Polen har ökat sin totala godstrafik på väg uttryckt i miljoner 
tkm med en CAGR på 6,4 procent 2015-2020 och 6,8 procent 2014-2019. Spanien har ökat 
sitt totala godstransportarbete på väg uttryckt i miljoner tkm med en CAGR på 3,0 procent 
2015-2020 och 5,0 procent 2014-2019. Det medan Tyskland har haft en relativt stabil ut-
veckling. De 24 övriga medlemsstaterna har ökat sitt totala godstransportarbete på väg 
med en CAGR på 1,7 procent, 2015-2020 och 1,9 procent, 2014-2019. 
 
Nedan följer de fyra snabbast växande marknaderna i EU mellan 2014-2019. Som framgår 
växer Litauens totala godstransporter på väg med en CAGR på 13,6 procent. Motsvarande 
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siffra för Rumänien är 11,7 procent. De fyra snabbast växande marknadernas andel av 
hela vägtransporten i EU var 8,8 procent. Även om dessa marknader är relativt små är de 
ändå intressanta eftersom snabbväxande marknader tenderar att attrahera nya aktörer. 
 
Totalt vägfrakt (miljoner tkm) 

         

 

Källa: Eurostat 

 

Riskexponering 
Nedan finns en riskmatris för vägstölder som visar var angreppen sker och vilka metoder 
som används. Uppgifterna bygger på rapporterade incidenter mellan 2002-2009. Som 
framgår är säkra parkeringar den plats som är minst utsatt för risk (illustrerat med medel-
värden till höger). Den högsta risken finns nära slutdestinationen, följt av osäkra parke-
ringsområden. En stor del av ruttplanering är således många gånger beroende av de till-
gängliga parkeringsalternativen, som har stor fokus i LandRisk Logistics. När det gäller 
kategorin incidenter är stöld från fordonet den vanligaste. 
 
Riskmatris för stöld av last längs vägar 
 

 Kapning Rån 
Stöld från 

fordon 
Stöld av 

fordon 
Falska 
poliser 

Falska 
olyckor Bedrägeri Genomsnitt 

Landpunkt 2,0 3,0 2,0 3,0 1,0 1,0 4,0 2,3 
Körning 4,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 2,0 2,4 
Osäker parkering 2,0 4,0 4,0 4,0 3,0 1,0 2,0 2,9 
Säker parkering 2,0 2,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 
Nära slutläge 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 1,0 3,0 3,0 
Avlastningsplats 2,0 3,0 2,0 3,0 1,0 1,0 4,0 2,3 

Genomsnitt 2,7 2,7 2,5 3,0 2,2 1,5 2,8   

           

1 = Låg risk. 4 = Hög risk. Baserat på data mellan 2002-2009. Källa: Eurowatch 

 
Enligt nyare uppgifter från TAPA har antalet stölder av last i Europa ökat från 642 år 2014 
till 2 028 år 2018. Stöld från fordonet är den vanligaste incidentkategorin. Det är också den 
incidentkategori som har drivit det totala antalet incidenter. Se grafer nedan. 
 
Antal incidenter i EU, fyra kategorier, 2014-2018  Fördelning av incidenter i EU på fyra kategorier 

         

 

  

 

Källa: TAPA EMEA  Källa: TAPA EMEA 

 
Nedan visas riskutvecklingen efter plats. Vilket framgår tog osäkra parkeringar ett stort 
steg under 2017. Återigen understryker detta vikten av ett verktyg som LandRisk Logistics 
som stöd för ruttplanering. 
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Distribution plats för incident, EU 
 

          

Source: TAPA EMEA 

 
Nedan följer de tio största produktkategorierna som drabbas av stölder under transport på 
väg. Som framgår är livsmedel och drycker den mest drabbade produktkategorin, följt av 
tobak. 
 
De 10 största produktkategorierna som påverkas av stölder, EMEA-regionen, januari 2018-juni 2019 

 

 

Data för perioden januari 2018 till juni 2019. Källa: TAPA EMEA 

 

A grov uppskattning av marknadspotentialen 
Som nämnts tidigare i denna rapport riktar sig bolagets LandRisk applikation till olika seg-
ment av den totala marknaden för handburen logistik. Som utgångspunkt har vi fokuserat 
på det logistikföretag, främst 2PL och 3PL, bestående av välkända aktörer som DHL, DB 
Schenker, DSV och Maersk Logistics. 
 

Stora logistikföretag i Europa 
Som utgångspunkt har vi använt det uppskattade antalet svenska logistikföretag som är 
verksamma på land och har en omsättning på över 1,0 miljarder svenska kronor år 2020 till 
20 stycken (stora logistikföretag).  
 
Eftersom Europa i dag är bolagets målmarknad har vi skalat antalet stora logistikföretag 
för varje land med en skalningsfaktor. Skalningsfaktorn baseras på miljoner tonkilometer 
för det specifika landet jämfört med Sverige. Enligt Eurostat var exempelvis det totala väg-
transportarbetet uttryckt i miljoner tkm nära 42 300 i Sverige 2020. Under samma år var 
motsvarande siffra i Tyskland nära 304 613 miljoner tonkilometer. Skalningsfaktorn för 
Tyskland är således 7,1x, och antalet stora tyska godstransportföretag kan såldes grovt 
uppskattas till 141 år 2020.  
 
Med den metod som beskrivs ovan uppskattar vi antalet stora landbaserade logistikföre-
tag i EU plus Storbritannien till 925 stycken. Vidare har vi antagit att dessa större företag 
kräver en komplex lösning med många olika lager och integrationer som ger en genom-
snittlig intäkt per kund på 1,0 miljoner DKK per år. Marknadspotentialen uppskattas därför 
grovt sett till cirka 0,9 miljarder DKK år 2020 för segmentet stora logistikföretag. 
 

Medelstora logistikföretag i Europa 
Medelstora logistikföretagen är en målgrupp för företaget. För att anta antalet medelstora 
landbaserade logistikföretag har vi åter en gång använt en skalningsfaktor. Denna baseras 
på antalet företag inom transport- och lagersektorn med 50-250 anställda, jämfört med 
antalet företag med 250 anställda eller i varje enskild land. Enligt uppgifter från Eurostat 
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finns det fler medelstora företag än stora företag inom transport- och lagringssektorn. 
Skalningsfaktorn beräknas därför till 4,9x. Med hjälp av denna metod uppskattar vi grovt 
att antalet medelstora landbaserade logistikföretag ligger strax över 4 500 i EU och Stor-
britannien år 2020. 
  
Vidare har vi antagit att de medelstora företagen efterfrågar en mer standardiserade lös-
ningar, vilket ger en genomsnittlig intäkt per medelstor kund på 400 000 danska kronor per 
år. Marknadspotentialen för segmentet stora vägtransportföretag uppskattas därför grovt 
sett till cirka 1,8 miljarder DKK. 
 

Global uppskalning av marknadspotentialen 
På sikt är bolagets ambition att utöka försäljningsverksamheten till USA och Asien. För att 
göra en grov uppskattning av potentialen på dessa marknader har vi skalat den europeiska 
marknaden med en faktor baserad på BNP.  Med denna metod kan vi grovt uppskatta 
marknadspotentialen i Europa, Asien och Nordamerika till 10,1 miljarder DKK år 2020.  
 
Slutligen har vi tillämpat en tillväxttakt på 2,8 procent, vilket motsvarar CAGR för EU:s väg-
transport uttryckt i miljoner tonkilometer. Detta ger en marknadspotential för de tre ovan 
nämnda regionerna på 10,3 miljarder DKK 2021. Globalt sett, då inkluderat övriga världen, 
uppskattas marknadspotentialen samma år grovt räknat till 11,2 miljarder DKK. 
 
Grov uppskattning av potentialen för den största vertikalen (mrd DKK), LandRisk Logistics 
 

 

Källa: Carlsquare prognoser 

 

Andra marknadsvertikaler 
Ovanstående är bara en vertikal på marknaden för LandRisk Logistics. Om vi räknar ihop 
alla marknadssegment som företaget har för avsikt att bearbeta, kan den totala marknads-
potentialen för 2025 grovt uppskattas till 9,9 miljarder DKK i Europa. 
 
Grov uppskattning av potentialen för all vertikaler (mrd DKK), LandRisk Logistics 
 

 

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Som framgår av diagrammet ovan antas den näst största marknadsvertikalen vara tillver-
kande företag. Vi uppskattar att marknadspotentialen för tillverkningssegmentet är lika 
stor som för stora och medelstora logistikföretag (2PL och 3PL). Exempel på relevanta 
stora tillverkningsföretag som har egna logistiklösningar eller är starkt involverade i lo-
gistikkedjan är exempelvis Unilever, Novo Nordisk, Volvo, SCA and so on.  
 
Globala varumärkesägare inkluderar stora varumärken som Sony, som är den nuvarande 
kunden till LandRisk Logistics-applikationen. Handelsplattformar inkluderar större online-
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marknadsplatser och e-handelsföretag, så som Amazon och Zalando. Myndigheter och 
organisationer omfattar exempelvis polisorganisationer och militär logistik. Ett exempel på 
en statlig verksamhet är tidigare nämnda US Navy, som är en aktuell kund för den mari-
tima lösningen. 
 
Marknadspotentialen i Europa kan återigen skalas på global nivå med en faktor baserad på 
BNP. Detta tredubblar marknadspotentialen och som framgår nedan kan Asien antas vara 
den regionen med störst marknadspotential, följt av Nordamerika. År 2025 kan marknads-
potentialen för tillämpningen Land Risk Logistics grovt uppskattas till nästan 40 miljarder 
DKK. 
 
Grov uppskattning av potentialen för all vertikaler globalt (mrd DKK), LandRisk Logistics 
 

 

Källa: Carlsquare prognoser 
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Konkurrens 
Konkurrenssituationen för bolagets lösning för maritima och landbaserade operationer är 
komplex, med olika system som erbjuder överlappande funktioner. 
 

Maritima risksystem  
Nedan följer några av de mer framträdande aktörerna på den maritima marknaden vid si-
dan av Risk Intelligence. 
 

Dryad Global 
Det brittiska företaget Dryad Global erbjuder sin lösning ATLAS INFORM med liknande 
funktioner som MaRisk och PortRisk. Erbjudandet riktar sig till större sjöfartsföretag men 
även till superyachter. Förutom företag som utför verksamhet till sjöss består dock Dryad 
Globals kundkrets av många av de större mediehusen, såsom Bloomberg, The Washington 
Post och Aljazeera. Det kan ses som en möjlighet för Risk Intelligence men är samtidigt 
inte något som är ett fokusområde.  
 
Liksom bolaget erbjuder Dryad Global konsulttjänster och analyser samt ett supportteam 
utöver en digital plattform. Det som skiljer sig Dryad Global från bolaget är tjänster som rör 
skyddande säkerhet, till exempel fysiskt fartygsskydd. Detta erbjudande är inriktat på han-
delsområdena Indiska oceanen och Guineabukten. 
 

Ambrey Limited 
Det brittiska Ambrey, som är en del av den större koncernen Ocean Infinity, erbjuder sin 
riskinformationsplattform, MRI Platform, till rederier och ägare av superyachter. Plattfor-
men, som har liknande funktioner som MaRisk plus PortRisk, åtföljs av ett supportteam 
och andra konsulttjänster.  
 
Ambrey har ett bredare utbud jämfört med Risk Intelligence. Dess erbjudande om försäk-
ringsförmedling kompletterar riskinformationslösningen. Ambrey förvaltar också en hamn 
i Storbritannien med direkt tillgång till Engelska kanalen och driver en flotta på 17 säker-
hets- och skyddsfartyg. 
 

Clearwater Dynamics 
Clearwater Dynamics (Clearwater) erbjuder Clearwater Portal-lösningen, med liknande 
funktioner som MaRisk och PortRisk. Det sedvanliga supportteamet ingår också i erbju-
dandet. Clearwater skiljer sig från de andra aktörerna genom att sälja mjukvara för rutt-
övervakning och hårdvara för spårning av fartyg. 
 

Risksystem för landbaserad logistik 
Konkurrenssituationen för LandRisk Logistics är komplex. Riskhantering för logistikkedjan, 
resesäkerhet och geopolitiska risksystem är exempel på lösningar med överlappande 
funktioner. Lösningar för Fleet Management innehåller också ofta funktioner för ruttplane-
ring och optimering som tar hänsyn till säkerheten.   
 

DHL Resilience360 GmbH 
Resilience360 är en molnbaserad lösning för riskhantering som kartlägger, övervakar och 
bedömer risker i hela leveranskedjan. Plattformen innehåller interaktiva kartor med inform-
ation om riskexponering, utsatta områden och incidenter. En rådgivningstjänst ingår också 
i erbjudandet. 
 

Anvil Riskmatics 
Riskmatics® är ett riskhanteringssystem som larmar om incidenter av olika slag och som 
syftar till att hålla organisationer informerade för att minska riskerna. Systemet har utveck-
lats för att spåra och hålla resande anställda informerade och uppmärksamma.   
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Företag i referensgruppen 
Vi kan inte hitta några andra börsnoterade företag som bedriver samma verksamhet som 
Risk Intelligence. Vi har dock identifierat flera företag med liknande verksamhet (tillhanda-
hållande av bearbetad, analyserad och handlingsbar information) och intäktsmodeller. 
 

Informationssystem 

FactSet Research Systems 
FactSet Research Systems Inc. (FactSet) grundades 1978 och är en leverantör av ett in-
formationssystem med integrerad finansiell information och analytiska tillämpningar. 
Mycket av den information som finns tillgänglig på plattformen är analyserad och bearbe-
tad för att göra den handlingsbar. De typiska kunderna finns inom finansbranschen.  
 
Den 30 november 2020 var det totala abonnemangsvärdet (motsvarande ARR) 1,56 miljar-
der USD. ARPU kan beräknas till cirka 0,2 miljoner USD eller cirka 1,2 miljoner DKK. I mone-
tära termer är varje kund alltså nästan tio gånger mer värd än den typiska kunden hos Risk 
Intelligence. Dessutom betalar kunderna i genomsnitt cirka 11 000 USD per användarli-
cens. Samtidigt var antalet anställda 10 622, vilket innebär att det genomsnittliga abonne-
mangsvärdet per anställd är nära 150 000 USD. 
 

S&P Global 
S&P Global Inc. (tidigare McGraw Hill Financial) tillhandahåller kreditbetyg, jämförelsein-
dex, analyser och data till finansbranschen över hela världen. Företaget är verksamt ge-
nom fyra segment: S&P Global Ratings (Ratings), S&P Global Market Intelligence (Market 
Intelligence), S&P Global Platts (Platts) och S&P Dow Jones Indices (Indices). De typiska 
kunderna finns inom finansbranschen. S&P Global har dock kunder från olika sektorer. 
 
Under första kvartalet 2021 genererade affärssegmentet S&P Global Market Intelligence 
intäkter på 539 miljoner USD. Rörelseresultatet var 166 MUSD, vilket motsvarar en EBIT-
marginal på 30,8 procent.  Den justerade EBIT-marginalen var 33,6 procent. Under 2019 
kom 97,2 procent av intäkterna under S&P Global Market Intelligence från prenumerations-
avgifter. 
 

Moody's Corporation 
Moody's Corporation grundades år 1900 och tillhandahåller kreditbetyg och skuldbedöm-
ningstjänster ur ett riskhanteringsperspektiv. Företaget driver också Moody's Analytics-
segmentet som tillhandahåller abonnemangsbaserad analys, data och analytiska verktyg 
för att stödja finansiell analys och riskhantering. De typiska kunderna återfinns inom fi-
nansbranschen. 
 
Moody's Analytics genererade intäkter på 601 miljoner USD under tredje kvartalet 2021. 
Ungefär 93 procent av detta var återkommande. Under samma kvartal genererade 
Moody's Analytics en rörelsemarginal på 26,0 procent. Den justerade EBIT-marginalen var 
31,4 procent. 
 

GlobalData 
GlobalData Plc tillhandahåller branschinformation baserad på data och analys genom en 
helt integrerad plattform. Målet är att hjälpa företag, statliga organisationer och bransch-
folk att fatta snabbare och mer välgrundade beslut. De typiska kunderna återfinns inom 
finansbranschen men även exempelvis marknadsavdelningar och affärsutvecklingsteam i 
organisation som är verksamma inom andra branscher. 
 
Under 2020 genererade GlobalData intäkter på 178,4 miljoner GBP, varav 83 procent är 
återkommande abonnemangsintäkter. Den justerade EBITDA-marginalen var 32 procent. 
År 2020 var den genomsnittliga inkomsten per anställd nästan 51 400 GBP. 
 

Euromoney Institutional Investor 
Euromoney Institutional Investor Plc har tre segment: Pricing, Data and Market Information 
samt Asset Management. Genom sina segment förser företaget sina kunder med data och 
analyser samt evenemang och analys som gör det möjligt för kunderna att fatta välgrun-
dade investeringsbeslut. 
 
I slutet av 2020 hade Euromoney Institutional Investor 450 anställda. Samma år var den 
genomsnittliga inkomsten per anställd nära 190 000 GBP. Under de första sex månaderna 
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2021 rapporterades intäkter på 155,5 miljoner GBP. 73 procent av intäkterna var intäkter 
från prenumerationer. Den justerade EBIT-marginalen var 24 procent. 
 

Verisk Analytics 
Verisk Analytics, Inc tillhandahåller prognostisk analys och konsultationer för beslutsstöd 
baserat på egen data och bransch-expertis inom områden som bedrägeribekämpning, för-
säkring, brandskydd, katastrof- och väderrisker. Dess typiska kunder är försäkringsbolag 
eller företag som är verksamma inom energi- eller finansindustrin.  
 
År 2020 rapporterade Verisk Analytics intäkter på nära 2,8 miljarder GBP. Abonnemang 
och långsiktiga kontrakt stod för 82 procent av intäkterna. Den justerade EBITDA-
marginalen var 49,4 procent. Intäkterna per anställd var något över 310 000 pund sterling. 
 

Värdering av referensgruppen 
Nedan visas de sex företag som ingår i referensgruppen och deras förväntade årliga till-
växttakt (CAGR) 2020-2023 samt förväntad genomsnittlig EBIT-marginal under perioden 
2021-2023. Värderingsmultiplarna EV/Sales, EV/EBITDA och EV/EBIT ingår också i tabel-
len.  
 
Som framgår är företagen i referensgruppen betydligt större än Risk Intelligence. Som för-
väntas växa med en CAGR på tio procent 2020-2023. Vår förväntade CAGR för Risk Intelli-
gence är 30 procent. Även medianen för den uppskattade genomsnittliga EBIT-marginalen, 
2021-2023, är 35 procent. 
 
Referensgruppen handlas för närvarande till en median EV/Sales-multipel 2022 på 10,7x 
och en median EV/EBIT-multipel 2022 på 26,2x. Referensgruppens EV/Sales-multipel kan 
jämföras med den nuvarande handelns EV/Sales-multipel 2022 med våra uppskattningar 
på 3,5x. Vår värdering motsvarar en implicit EV/Sales-multipel 2022 på 7.0x. Det finns en 
tydlig skillnad mellan multiplarna som kan förklaras av lönsamheten. 
 
Värdering, referensgrupp 
 

Företagsnamn  HQ 
Mcap 

(DKKm) 
CAGR, 

2020-2023 
μEBIT-marg., 
2021-2023 EV/Sales EV/EBITDA EV/EBIT 

Intelligence providers         NTM 2021 2022 NTM 2021 2022 NTM 2021 2022 

S&P Global Inc. US 722 747 10% 56% 13,2x 13,6x 12,9x 23,4x 24,0x 22,8x 24,0x 24,4x 23,2x 

Moody's Corporation US 470 861 13% 47% 11,9x 12,5x 11,7x 24,6x 24,6x 23,5x 26,0x 26,5x 25,3x 

Verisk Analytics, Inc. US 235 142 10% 37% 12,3x 12,9x 12,1x 25,2x 26,5x 24,7x 33,4x 35,9x 32,7x 

FactSet Research Systems US 115 562 8% 33% 10,3x 10,3x 9,7x 28,7x 31,1x 28,2x 31,4x 33,9x 30,6x 

GlobalData Plc GB 13 968 9% 30% 8,9x 8,9x 8,3x 26,9x 26,9x 23,4x 31,6x 31,6x 27,0x 

Euromoney Institutional Investor GB 9 095 10% 21% 2,8x 2,8x 2,6x 12,1x 13,1x 11,7x 14,2x 15,8x 13,7x 

Median   175 352 10% 35% 11,1x 11,4x 10,7x 24,9x 25,6x 23,5x 28,7x 29,1x 26,2x 

Genomsnitt   261 229 10% 37% 9,9x 10,2x 9,5x 23,5x 24,4x 22,4x 26,8x 28,0x 25,4x 

Risk Intelligence (nuv.)* DK 70 30% -22% 3,8x 4,4x 3,5x NM NM NM NM NM NM 

Risk Intelligence (CSQ)* DK 70 30% -22% 7,6x 8,8x 7,0x NM NM NM NM NM NM 

         

*Carlsquare prognoser. Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser 
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Finansiell historik och Carlsquare prognoser 
Risk Intelligence har haft en bra historisk tillväxt på 18,8 procent i genomsnitt per år sedan 2018. Vi ser 
fortsatt goda möjligheter för nya kunder att migrera till bolagets sjöfartslösning från konkurrenterna. 
Merförsäljning av nya användarlicenser och ny funktionalitet ökar ARPU, vilket är en andra faktor som 
driver tillväxten. I slutändan tror vi att LandRisk Logistics kommer att vara avgörande för tillväxten. 
Marknadspotentialen är god och vi har antagit att 90 kunder kommer att använda applikationen i slutet 
av 2026. Under prognosperioden 2021-2026 modellerar vi med en tillväxt på 35,0 procent per år i ge-
nomsnitt. Sedan den strategiska uppdateringen 2017/18 har lönsamheten dock varit bristfällig, i linje 
med budgeten. Över tid förväntar vi oss att detta kommer att förändras eftersom en högre total ARPU 
medför skalbarhet. År 2026 har vi antagit en EBITDA-marginal på 35,8 procent. Det är något lägre än de 
större företagen i referensgruppen men motiverat med storleksskillnader. 
 

Solid historisk utveckling 
Värdefulla systemintäkter har drivit den historisk tillväxten 
Under perioden 2008-2020 har CAGR varit 20 procent. Som framgår av graf nedan ökade 
försäljningen fint under 2019. Det berodde främst på att antalet kunder och rådgivningsin-
täkterna ökade. Tillväxten under 2020 berodde på en utökad kundbas på Risk Intelligence 
System och ökade genomsnittliga intäkter per kund (eller ARPU). 
 
Nettoomsättning (MDKK)  Intäktsfördelning  

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Bolagets nettoomsättning består av systemlicensintäkter, andra återkommande intäkter 
(huvudsakligen från riskrapporter) och intäkter från rådgivningstjänster. Positivt är att de 
värdefulla återkommande intäkterna från risksystemet har ökat sin andel av den totala 
nettoomsättningen, vilket framgår av grafen ovan till höger. 
 

Stora variationer mellan kvartalen 
Under de senaste 12 månaderna med slut efter det tredje kvartalet 2021 uppgick nettoom-
sättningen till 18,0 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 30,0 procent. Värt att no-
tera är de relativt stora variationerna mellan kvartalen. Det är ett resultat av att kunderna 
betalar för systemet på årsbasis i stället för exempelvis månadsvis. Nedan visas nettoom-
sättningen under de senaste 11 kvartalen. Som framgår har det andra kvartalet historiskt 
sett varit det svagaste, medan det fjärde kvartalet vanligtvis är det starkaste. 
 
Nettoomsättning (DKKm), RTM  Nettoomsättning (MDKK), kvartalsbasis 

         

 

  

 

RTM = Rullande 12 månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
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Stigande återkommande intäkter på långa kontrakt 
Summa ARR (Annual Recurring Revenue) motsvarar de återkommande intäkterna från 
systemet plus de återkommande intäkterna från riskrapporterna. I slutet av 2020 var den 
summa ARR 13,9 miljoner DKK, vilket visas i graf nedan till vänster. ARR har ökat med en 
CAGR på 17,1 procent, 2017-2020. I slutet av det tredje kvartalet 2021 var den totala ARR 
14,7 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 23,1 procent. 
 
Total ARR (MDKK) och tillväxt  Total ARR (MDKK) och tillväxt 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Merförsäljning har renderat i en högre ARPU 
ARPU representerar den genomsnittliga intäkten per klient/användare för den maritima 
systemlösningen och omfattar således inte intäkter från andra abonnemang eller rådgiv-
ning. Diagrammet till vänster nedan visar den årliga historiska utvecklingen av den genom-
snittliga intäkten per kund (ARPU). År 2020 ökade ARPU med 13,3 procent. I slutet av det 
tredje kvartalet 2021 var ARPU 128 000 danska kronor och ökade med imponerande 25,5 
procent. 
 
ARPU (000 DKK) martima lösningen  ARPU (000 DKK) den maritima lösningen 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Enligt företaget är ökad ARPU främst ett resultat av att befintliga kunder lägger till fler an-
vändarlicenser och fler funktioner. Att göra merförsäljning på befintliga kunder är alltså ett 
annat sätt att växa, utöver att lägga till nya kunder. Att sälja fler licenser är också i bola-
gets fokus i framtiden och ledningen ser möjligheter att fördubbla ARPU enbart genom 
denna strategi. Det är också ett utmärkt sätt att förbättra lönsamheten. 
 

Utebliven lönsamhet i linje med budget 

Personalkostnader, den största kostnadsposten 
Eftersom kostnaderna har ökat snabbare än intäkterna har lönsamheten uteblivit de sen-
aste åren. Det beror på att bolaget förberedde organisationen för stark tillväxt som en del 
av tillväxtinitiativen 2017/18. År 2020 sjönk dock de totala rörelsekostnaderna med 16,5 
procent jämfört med 2019. Kostnadsposten Övriga rörelsekostnader minskade med 39,1 
procent 2020. I denna kostnadspost ingår allt från marknadsföringskostnader och rese-
kostnader till hyror och administrationskostnader. Restriktionerna i kölvattnet av Covid-19 
har alltså varit den viktigaste bidragande faktorn, eftersom de har fått de rörliga kostna-
derna att sjunka (utöver rationaliseringar). Omvänt förväntar vi oss att denna kostnads-
post kommer att öka i takt med att restriktionerna i olika omfattning har lättats. Detta gäl-
ler särskilt med tanke på de nuvarande försäljningsinitiativen för LandRisk Logistics. 
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Kostnadsfördelning  Kostnadsfördelning, kvartalsbasis 
         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Personalkostnader har historiskt varit den största kostnadsposten. Även om personalkost-
naden ökade sin andel av de totala rörelsekostnaderna 2020, minskade kostnadsposten 
med 4,1 procent. Detta är också en effekt av rationaliseringar i kölvattnet av pandemin.  
 
Som framgår av graf till vänster nedan var antalet anställda i slutet av 2020 25 personer. 
Personalkostnaden per anställd var 0,5 miljoner DKK. Nettoförsäljningen per anställd var 
1,1 miljoner DKK 2017 och har sjunkit till 0,6 miljoner DKK 2020. Framöver kommer detta 
nyckeltal troligen att förbättras, eftersom LandRisk Logistics och systemet i övrigt har bra 
skalbart. En ökning av ARPU är det mest uppenbara sättet att öka omsättningen per an-
ställd. Dessutom, ju mer AI- och maskininlärningsfunktionalitet kan användas för att analy-
sera och bedöma information, desto mindre behov av persontimmar och personalminsk-
ningar. Med automatiserad marknadsföring kan även försäljningsarbetet effektiviseras. 
 
FTE, Nettooms./FTE (MDKK) and personalk./FTE (MDKK)  FTE, Nettooms./FTE (MDKK) and personalk./FTE (MDKK) 

         

 

  

 

FTE = Fulltidsanställd eller motsvarande. Källa: Bolagsinformation och 
Carlsquare 

 FTE = Fulltidsanställd eller motsvarande. Källa: Bolagsinformation och 
Carlsquare 

 

Tillväxtinitiativ kommer sannolikt öka på kostnadsmassan 
Under 2020 genererade bolaget ett EBITDA- och EBIT-resultat på minus 3,9 miljoner DKK 
respektive minus 5,7 miljoner DKK. Det är en klar förbättring jämfört med 2019 och en följd 
av ökade intäkter och lägre kostnader, främst tack vare justeringar i kölvattnet av Covid. 
Under de tre första kvartalen 2021 är EBITDA-resultatet negativt 3,4 miljoner DKK.  
 
EBITDA (MDKK)  EBITDA (MDKK), kvartalsbasis 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 
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Graf nedan visar EBITDA-resultatet rullande 12 månaderna. Som framgår har lönsamhets-
förbättringen fortsatt. Som tidigare nämnts tror vi dock att kostnaderna för exempelvis 
marknadsföring måste öka för att de pågående försäljningsinitiativen för LandRisk 
Logistics ska bli framgångsrika. Parallellt med detta kommer personalkostnaderna sanno-
likt att öka i takt med att nya medarbetare adderas till försäljningsorganisationen samt 
analysteamet. 
 
EBITDA (MDKK), RTM 

         

 

RTM = Rullande 12 månader. Källa: Bolagsinformation 

 
Nedan följer rörelseresultatet. Som framgår förbättrades resultatet 2020. Förbättringen är 
återigen en effekt av lägre kostnader och ökade intäkter. Under de första tre månaderna 
2021 summerar EBIT-resultatet till minus 4,7 miljoner DKK, jämfört med minus 6,4 miljoner 
DKK under samma period 2020. 
 
EBIT (MDKK)  EBIT (MDKK) 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Den 31 december 2019 hade bolaget räntebärande skulder på cirka 9,0 miljoner DKK (kort- 
och långfristiga) till kreditinstitut, aktieägare och ledning. I slutet av 2020 hade beloppet 
ökat till 12,8 miljoner DKK. Finansnettot under 2020 var 2,0 miljoner DKK. Nedan följer ut-
vecklingen för EBT och nettoresultat. 
 
EBT (MDKK)  Resultat efter skatt (MDKK) 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Under de första nio månaderna 2021 uppgår nettoresultatet till minus 4,7 miljoner DKK, 
jämfört med minus 6,1 miljoner DKK under samma period 2020. 
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Under 2020 var resultatet per aktie minus 0,35 danska kronor. I slutet av 2020 var antalet 
utestående aktier 9,1 miljoner. Vid slutet av det tredje kvartalet 2021 var antalet utestå-
ende aktier 11,082 miljoner. 
 
EPS (DKK)  Utestående aktier (miljoner), periodens slut 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

Kassaflöde 
Eftersom kassaflödena från den löpande verksamheten historiskt sett har varit negativa 
har bolaget finansierats genom lån och emissioner av aktier. Fördelningen mellan de två 
har varit nära 50/50. 
 
Kassaflöde (MDKK) 

           

 

Källa: Bolagsinformation 

 
I slutet av det tredje kvartalet 2021 var låg kassa på 1,7 miljoner DKK. Vi bedömer att bola-
get kommer att behöva öka sin kassaposition under första halvåret 2022. Om inte genom 
en aktieemission kan det egna kapitalet bli negativt. 
 
Kassaflöde (MDKK), kvartalsbasis 
           

 

Källa: Bolagsinformation 
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Antaganden och prognoser 
Vi räknar med stigande nettoomsättning 
Som framgår av grafen nedan beräknar vi en nettoomsättning på 18,8 miljoner DKK under 
2021. Det motsvarar en tillväxttakt på 20,0 procent. Tillväxttakten förväntas accelerera 
under 2022 i takt med att ARPU och antalet kunder på LandRisk Logistics ökar. Den mer 
anmärkningsvärda ökningen av antalet kunder på applikationen kommer dock under 2023 
och 2024, vilket resulterar i en topptillväxttakt på 48,1 procent under 2024.  
 
Vidare har vi antagit en genomsnittlig tillväxttakt per år på 35,0 procent under prognospe-
rioden 2021-2026. Detta är högre än den historiska genomsnittliga årliga tillväxten mellan 
2008 och 2020 på 20,0 procent. LandRisk Logistics är den främsta faktorn som tar tillväx-
ten till en ännu högre nivå. 
 
Nettoomsättning (MDKK) och tillväxt (%)  ARR (DKKm) och tillväxt (%) 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Vi förväntar oss en total ARR på 16,6 miljoner DKK i slutet av 2021. Vi förväntar oss där-
med att ARR kommer att öka med 19,3 procent. ARR kommer att fortsätta att växa under 
hela den prognostiserade perioden med en genomsnittlig takt på 33,8 procent per år.  
 

Faktorer som driver tillväxten 

Nya kunder på LandRisk Logistics med en hög ARPU 
Vi har antagit att den viktigaste faktorn som tar tillväxten till nästa nivå är det ökade anta-
let kunder som använder LandRisk Logistics-applikationen. I dag är Sony den enda kunden 
som använder LandRisk Logistics (utöver en kund på LandRisk modulen). I vårt scenario 
kommer detta antal att öka till 16 kunder i slutet av 2023, netto efter avslutade kontrakt. I 
slutet av 2026 har vi antagit att totalt 90 kunder använder LandRisk-applikationen, netto 
efter avslutade kontrakt. 
 
Antalet kunder på LandRisk Logistics  ARPU (000 DKK), LandRisk Logistics 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Det pris som Sony betalade är okänt. Enligt information från bolaget är den förväntade 
genomsnittliga intäkten per kund på LandRisk 425 000 danska kronor. I vårt scenario är 
den genomsnittliga intäkten per kund på LandRisk Logistics 359 000 danska kronor år 
2022. ARPU kommer att öka till 425 000 DKK i slutet av 2023. 
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Merförsäljning och nya kunder på MaRisk plus PortRisk 
Genom att dividera den rapporterade siffran för system ARR med den rapporterade siffran 
för ARPU kan vi uppskatta antalet kunder på MaRisk plus PortRisk. Antalet kunder på Ma-
Risk plus PortRisk har ökat från 77 i slutet av 2018 till 100 i slutet av 2020. Det finns också 
en klient som har tillgång till modulen LandRisk. Det motsvarar närmare 12 nya klienter per 
år. Migrering av kunder till bolagets plattform från de konkurrerande plattformarna har 
tidigare varit framgångsrik, och vi ser ingen anledning till att detta skall ändras framöver. I 
slutet av 2026 modellerar vi med 138 kunder netto efter avslutade kontrakt för MaRisk 
plus PortRisk och LandRisk-modulen. Dessutom antar vi att företaget kan nästan för-
dubbla sin ARPU för MaRisk plus PortRisk fram till 2026. Det genom att bolaget fortsätter 
sälja fler licenser och funktioner till nuvarande och nya kunder. 
 
Kunder på MaRisk+PortRisk  ARPU (DKKk), MaRisk+PortRisk 

         

 

  

 

101 kunder 2020 inkluderar LandRisk modulen. Källa: Bolagsinformation och 
Carlsquare prognoser 

 Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Totalt antal kunder och ARPU 
Nedan visas det totala antalet kunder som använder sjöfartslösningen och/eller den land-
baserade logistiklösningen. Sammantagen ARPU kommer i vårt scenario att öka till 320 
000 danska kronor år 2026. 
 
Summa antal kunder  Total ARPU (000 DKK) 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Bra marginalpotential givet en högre ARPU och AI 

Högre ARPU och AI ger en högre intäkter per anställd 
Nedan följer den antagna utvecklingen av antalet anställda, intäkter per anställd och perso-
nalkostnader per anställd.  
 
FTE, intäkt per anställd (MDKK) och personalkostnad per anställd (MDKK) 

 

 

FTE = Fulltidsanställd eller motsvarande. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Som framgår av graf ovan förväntar vi oss att intäkt per anställd kommer att öka med en 
faktor 3,3 gånger fram till slutet av 2026. Det är ett resultat av skalbarheten i lösningen när 
ARPU ökar, tillsammans med fulla effekter från utvecklingsinitiativen för att utöka använd-
ningen av AI och maskininlärning. När det gäller personalkostnader modellerar vi med en 
årlig löneökning på två procent per år.  
 
Kostnadsfördelning 

 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Break-even under 2023 
År 2021 förväntar vi oss ett EBITDA-resultat på minus 1,6 miljoner DKK. EBITDA-resultatet 
förväntas minska 2022 till negativa 2,6 miljoner DKK. Det beror på de högre kostnaderna 
för att realisera på tillväxtmöjligheterna. Nedan visas det förväntade EBITDA- och EBIT-
resultatet för den prognostiserade perioden 2021-2026. Som framgår modellerar vi med 
ett svagt positivt resultat när det gäller EBITDA år 2023. När det gäller EBIT kommer det 
första positiva resultatet 2024. 
 
EBITDA (MDKK) och marginal (%)  EBIT (MDKK) och marginal (%) 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Vi modellerar med en ökande EBITDA-marginal som når sin högsta nivå på 35,8 procent år 
2026. Detta kan jämföras med vår referensgrupp med en förväntad median EBITDA-
marginal på 42,4 procent år 2021. Vidare modellerar vi med en ökad EBIT-marginal som 
når sin topp på 29,6 procent år 2026. Det kan jämföras med vår referensgrupp med en 
förväntad median EBIT-marginal på 34,4 procent år 2021. 
 
Resultat efter skatt (MDKK)  Resultat per aktie (DKK) 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

30,4% 32,1% 39,4% 42,6% 48,1% 53,7% 58,9%

61,2% 58,5% 51,0% 48,7% 43,6% 38,2% 33,2%

8,4% 9,4% 9,6% 8,7% 8,4% 8,1% 7,9%

0%

25%

50%

75%

100%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Övriga externa kostnader

-3,9
-1,6 -2,6

0,5

9,9

21,4

34,0

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-10

0

10

20

30

40

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

EBITDA EBITDA-marginal

-5,7 -3,7 -5,4
-2,7

6,1

17,0

28,8

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-10

0

10

20

30

40

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

EBIT EBIT-marginal

-6,0
-3,0

-5,6
-4,0

2,9

11,7

21,1

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Resultat Marginal

-0,35 -0,41 -0,46
-0,30

0,20

0,80

1,42

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

7 december 2021 

Risk Intelligence A/S   |   Initieringsanalys     

38 / 46 
 

I vårt basscenario förväntas vinsten per aktie år 2021 landa på minus 0,41 danska kronor. 
Vinsten per aktie förväntas öka till 1,43 danska kronor till år 2026. Antalet aktier antas öka 
från cirka 11,1 miljoner i slutet av det tredje kvartalet 2021 till 14,7 miljoner i slutet av 2026 
till följd av aktieemissioner och utnyttjade teckningsoptioner. 
 

Kassaflöde 
Som framgår av graf nedan uppskattar vi att företaget kommer att ha ett positivt kassa-
flöde från den löpande verksamheten år 2024. 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten (MDKK) 
  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser estimates 

 
Vi utgår från att bolaget ska ha ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten 
2024. Under 2018-2020 har företaget investerat 4,0 miljoner DKK i genomsnitt per år. Vi 
antar investeringar på 3,0 miljoner DKK år 2021. Med tanke på den prognostiserade tillväx-
ten och den relativt nya produkten LandRisk Logistics modellerar vi med en ökning av 
denna siffra till 3,8 miljoner DKK år 2022 och 4,3 miljoner DKK år 2023 samt 4,9 miljoner 
DKK år 2024. Dessutom ska den nuvarande utestående skulden till kreditinstitut och till 
aktieägare och ledning återbetalas fram till 2026. Detta ger ett kassautflöde på 2,6 miljo-
ner per år. Så för att företaget ska kunna förverkliga tillväxtmöjligheterna modellerar vi 
med ett behov av kapitaltillskott på nära 25 miljoner DKK under perioden 2021-2026. Vi har 
antagit cirka 15 miljoner DKK i eget kapital och 10 miljoner DKK i ytterligare skulder. Dess-
utom har bolaget ett optionsprogram som antas tillföra ytterligare 10 miljoner DKK mellan 
2023 och 2026. 
 
Kassaflöde (MDKK) 
   

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Värdering 
Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering i genomsnitt beräknas ett motiverat 
värde per aktie till 11,7 danska kronor, efter total finansiering och medföljande utspädning. Vår värde-
ring motsvarar en EV/Sales-multipel 2022 på 7,0x. Företagen i referensgruppen handlas för närvarande 
till en medelhög EV/Sales-multipel 2022 på 10,7x. Rabatten motiveras bland annat av nuvarande brist 
på lönsamhet och på den långsiktiga marginalförväntningen med tanke på storleksskillnaderna. 
 

Motiverat värde inom ett intervall 
Låg värdering givet tillväxtpotential och referensgrupp 
Vi har kombinerat en DCF-modell med en multipelvärderingsmodell för att beräkna ett mo-
tiverat värde per aktie. Vår DCF-värdering resulterar i ett värde per aktie på 10,6-17,0 DKK. 
Vår multipelvärdering ger ett värde per aktie på 12,7 DKK. Genom att kombinera det lägsta 
värdet i DCF-modellen med multipelvärderingen i ett genomsnitt beräknar vi ett verkligt 
värde per aktie på 11,7 DKK efter full finansiering och medföljande utspädning för de kom-
mande 6-12 månaderna.  
 
Vårt motiverade värde per aktie i basscenariot motsvarar en bra potentiell uppsida till det 
senast betalda aktiepriset på 85 procent. Tillväxtscenariot bygger på merförsäljning till 
befintliga kunder på MaRisk och PortRisk och migrering av nya kunder från konkurrerande 
lösningar. Den mest avgörande faktorn för framtida tillväxt är dock lanseringen av Land-
Risk Logistics. I vårt scenario ger de två tillväxtfaktorerna en högre ARPU, vilket möjliggör 
skalbarhet. 
 
Motiverat värde per aktie (DKK), basscenario  Motiverat värde per aktie inom ett intervall (DKK) 

 

    

Multipelvärdering 12,7 

DCF-värdering 10,6 

Motiverat värde per aktie 11,7 

Möjlig upp-/nedsida 85% 

Utestående aktier efter finansiering och utspädning (milj.) 14,8 

Aktievärde (MDKK) 172 

Kassa (MDKK, 31 dec.) 0,2 

Skulder (MDKK, 31 dec.) 12,5 

PV kassa från nyemissioner (MDKK) 18,4 

EV (MDKK) 166 

         

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Motiverat värde per aktie (DKK), tre scenarion  Visualiering EV, bascenario (MDKK) 

  

 

   

  
Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 
I ett mer optimistiskt Bull-scenario modellerar vi en CAGR, 2020-2026, på 38,6 procent och 
en EBITDA-marginal på 38,0 procent. I Bull-scenariot beräknas ett värde per aktie med vår 
DCF-modell till 13,7 danska kronor.  
 
I ett mer defensivt Bear-scenario modellerar vi en CAGR, 2020-2026, på 33,6 procent och 
en EBITDA-marginal på 28,0 procent. I Bull-scenariot beräknas ett värde per aktie med vår 
DCF-modell till 5,6 danska kronor.  
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En rimlighetsbedömning, basscenariot 
Vårt verkliga värde i grundfallet motsvarar de implicita multiplarna nedan. 
 
Implicita värderingsmultiplar, basscenario 
 

 NTM 2021 2022 2023 

EV/Sales 7,6x 8,8x 7,0x 4,8x 

EV/EBITDA NM NM NM 315,6x 

EV/EBIT NM NM NM NM 

         

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Vår referensgrupp bestående av leverantörer av bearbetad, analyserad och handlingsbar 
information handlas för närvarande till en median EV/Sales-multipel 2022 på 10,7x och en 
EV/EBIT-multipel 2022 på 26,5x. Jämfört med referensgruppen motiveras rabatten av bris-
ten på lönsamhet i nuläget och storlek som påverkar den långsiktiga lönsamheten. 
 

DCF värdering 
Genom att diskontera det antagna framtida kassaflödet till dess nuvärde i en DCF-modell 
med en diskonteringsränta på 11,5 procent beräknas ett verkligt värde på 10,0 danska kro-
nor per aktie för de kommande 6-12 månaderna efter full finansiering och utspädning. 
 
DCF-värdering, basscenario 
 

DCF-värdering        Disk.ränta              Antaganden          

PV(UFCF) 10,9   Riskfri ränta 0,2%   CAGR, 2020-2026 35,0% 

PV(TV) 140   Marknadsriskprem. 6,7%   EBITDA-marginal, 2026 35,8% 

Enterprise value 151   Storleksprem. 4,2%   EBIT-marginal, 2026 30,3% 

Nettoskuld (31-Dec) -12,2   Beta 1,2x   Skatt 22,0% 

Aktievärde 139   Förväntad avkastning EK 13,3%       

PV(kapital, nyemissioner) 18,4         Implicita multiplar 

Aktievärde efter finansiering 157,1   Ränte, just. för skatt 7,5%   EV/Sales, NTM 6,9x 

Utestående aktier 11,1   Belåning 20,0%   EV/Sales 2022 6,4x 

Nya aktier 3,7   WACC 12,1%   EV/EBITDA, NTM NM 

Utestående aktier efter finansiering och utspädning 14,8         EV/EBITDA 2022 NM 

Värde per aktie före finansiering och utspädning 12,5   Bolagsspecifik prem. 0,0%   EV/EBIT NTM NM 

Värde per aktie efter finansiering och utspädning 10,6   Diskonteringsränta 12,1%   EV/EBIT, 2022 NM 

          

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Nedan till vänster visas en känslighetsanalys med variablerna diskonteringsränta och an-
tagen tillväxttakt för beräkning av slutvärdet. 
 
Känslighetsanalys (DKK/aktie)  Känslighetsanalys med exit-multipel (DKK/aktie) 
 

 Column2 Column3      Column5 

  3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 

10,1%  13,0   15,1   17,9   22,1  

11,1%  11,0   12,5   14,5   17,3  

12,1%  9,5   10,6   12,1   14,0  

13,1%  8,3   9,2   10,2   11,6  

14,1%  7,3   8,0   8,8   9,9  

         

  

   Column2 Column3      Column5 

  11,8x (60%) 14,7x (50%) 17,7x (40%) 20,6x (30%) 

10,1%  15,2   18,7   22,1   25,6  

11,1%  14,5   17,8   21,1   24,4  

12,1%  13,8   17,0   20,2   23,3  

13,1%  13,2   16,2   19,3   22,3  

14,1%  12,6   15,5   18,4   21,3  

  

Diskonteringsränta på Y-axeln och tillväxt i evighet på X-axeln. 
Källa: Carlsquare prognoser 

 Diskonteringsränta på Y-axeln och exitmultipel på X-axeln. 
(XX%) = rabatt som tillämpas på referensgruppens medianvärde för EV/EBIT. 
Källa: Carlsquare prognoser 

 
Till höger visas en andra känslighetsanalys för värderingen baserad på en DCF-modell med 
en exit-multipel som metod för att beräkna det evighetsvärdet - ett alternativ evighets-
kapitalisering. För denna metod vi tagit referensgruppens medianvärd för EBIT-
multiplikatorn, rabatterat multipeln med 50 procent och applicerat på det antagna EBIT-
resultatet år 2026. Detta värde diskonteras sedan till sitt nuvärde och utgör evighetsvärdet 
i DCF-modellen. Som framgår renderar denna modell ett motiverat värde per aktie på 17,0 
danska kronor. 
 

Multipelvärdering 
Nedan följer multipelvärderingen. Som framgår har vi tillämpat en rabatt på 30 procent på 
grund av skillnader i storlek och lönsamhet. Med en förväntad försäljning på 23,6 miljoner 
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DKK år 2022 ger multipelvärderingen ett värde per aktie på 12,7 danska kronor efter full 
finansiering och utspädning. 
 
Multipelvärdering, basscenario 
 

  HQ 
Mcap 

(DKKm) 
CAGR, 2020-

2023 
μEBIT-marg., 

2021-2023 
EV/Sales, 

2022 

S&P Global Inc. US 722 747 10% 56% 12,9x 

Moody's Corporation US 470 861 13% 47% 11,7x 

Verisk Analytics, Inc. US 235 142 10% 37% 12,1x 

FactSet Research Systems Inc. US 115 562 8% 33% 9,7x 

GlobalData Plc GB 14 274 8% 30% 8,5x 

Euromoney Institutional Investor PLC GB 8 994 9% 21% 2,6x 

Median   175 352 10% 35% 10,7x 

Genomsnitt   261 263 10% 37% 9,6x 

            

Rabatt 30%         

Använd EV/Sales-multipel 7,5x         

Förväntad försäljning, 2022 23,6         

Enterprise value 176,7         

Nettoskuld (31-Dec -12,2         

Kassa från nyemissioner 23,0         

Aktievärde efter finansiering 187,5         

Utestående aktier 11,1         

Nya aktier 3,7         

Utestående aktier efter finansiering och utspädning 14,8         

Värde per aktie före finansiering och utspädning 14,8         

Värde per aktie efter finansiering och utspädning 12,7         

               

Källa: S&P Caital IQ och Carlsquare prognoser 

 

Värderingsintervall 
I Bull- och Bear-scenariot har vi använt vår DCF-modell (evighetskapitalisering) men ut-
vecklat alternativa kurvor för tillväxt och lönsamhet. I Bull-scenariot modellerar vi en ge-
nomsnittlig årlig tillväxttakt på 38,6 procent (35,0 procent i base case). Efter full finansie-
ring och utspädning beräknas ett verkligt värde per aktie på 13,7 danska kronor. EBITDA-
marginalen antas öka till 38,0 procent (35,8 procent i grundscenariot).  
 
För Bear-scenariot modellerar vi en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 33,6 procent. 
EBITDA-marginalen antas öka till 28,0 procent år 2026. Efter full finansiering och utspäd-
ning ger det mer pessimistiska scenariot ett verkligt värde per aktie på 5,6 danska kronor.  
 
Den antagna utvecklingen för nettoomsättning och EBITDA-marginal visas är nedan. 
 
Nettoomsättning (MDKK), tre scenarion  EBITDA-marginal, tre scenarion 
 

        

  

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Risker och utmaningar 
Som alla företag är Risk Intelligence utsatt för risker och utmaningar. Den största risken som vi ser är 
osäkerheten kring lanseringen av LandRisk Logistics och dess möjligheter att ta tillväxttakten till ännu 
högre nivåer. 
 

Risker och utmaningar 
Tillväxt till delar pådrivet av en ny produkt 
Nyligen lanserades programmet LandRisk Logistics, en utökad version av LandRisk-modu-
len. Hittills använder endast en kund denna applikation. Produktlanseringen befinner sig 
alltså fortfarande i ett tidigt skede, vilket innebär stor osäkerhet. Vidare är produktens pris-
sättning osäker, försäljningscyklerna är långa och nya potentiella kunder kräver ofta skräd-
darsydda lösningar, vilket medför resurskrav från båda sidor. Konkurrenssituationen är 
också komplex. Lösningen möter konkurrens från relaterade system, så som Fleet Mana-
gement-system som har överlappande funktioner.  
 
När företaget fastställde en ny strategi 2017 var målet att ha intäkter på över 30 miljoner 
DKK i slutet av 2020. Intensifierade försäljnings- och marknadsföringsinsatser av det för-
stärkta erbjudandet, inklusive modulen LandRisk, förväntades vara de främsta tillväxtdri-
varna. Tillväxten på 27,9 procent var stark under 2019, vilket gav en total omsättning på 
14,2 miljoner DKK. Även om Covid påverkade utfallet negativt, uppnåddes inte målet om 
30 miljoner DKK i nettoomsättning år 2020. Detta är också ett exempel som illustrerar 
denna osäkerhet och faktorer utanför bolagets kontroll som kan påverka utfallet negativt. 
 
Under 2021 finns de negativa effekterna från Covid fortfarande kvar, men i mindre ut-
sträckning. Under de första nio månaderna 2021 summerar omsättningen till 11,3 miljoner 
DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 25,1 procent. Det inger förhoppning om ett starkt mo-
mentum under 2022. 
 

Nya vågor av restriktioner 
En ny våg av restriktioner i kölvattnet av Covid-19-pandemin kommer sannolikt att för-
sämra marknadsförhållanden och bolagets möjligheter att bedriva försäljning. I ett sådant 
scenario kan den accelererande tillväxten ta längre tid än vad vi antagit. Under de senaste 
dagarna har omicron-versionen spridits. Restriktionerna har också återigen skärpts runt 
om i världen. Samtidigt är det värt att nämna att förnyelse av kundavtal, nykundsförsälj-
ning och merförsäljning till befintliga kunder har skett med hjälp av digitala kommunikat-
ionsmedel sedan mars 2020. Företaget har ändå lyckats växa, vilket innebär att verksam-
heten har lyckats anpassa sig till en miljö där fysiska möten är mindre frekventa/vanligt 
förekommande. 
 

Möjligt finansieringsbehov 
Företaget har varit lönsamt i flera år sedan starten 2001. Sedan den nya strategin infördes 
2017/18 har företaget saknat lönsamhet, vilket också var i linje med budgeten i den nya 
strategin. Om bolaget inte fortsätter att öka sin genomsnittliga intäkt per kund och/eller 
om effektivitetseffekterna från AI och maskininlärning överskattas, kan lönsamheten inte 
komma att nå de nivåer som vi räknar med om en EBITDA-marginal över 35 procent.  
 
Vi modellerar med att bolaget är kassaflödespositivt från verksamheten år 2024. Under 
2018-2020 har bolaget investerat 4,0 miljoner DKK i genomsnitt per år. Vi antar investe-
ringar på 3,0 miljoner DKK år 2021. Med tanke på den prognostiserade tillväxten och den 
relativt nya produkten LandRisk Logistics modellerar vi med att investeringar ökar till 3,8 
miljoner DKK 2022, 4,3 miljoner DKK 2023 och 4,9 miljoner DKK 2024. Dessutom ska ute-
stående skulder till kreditinstitut och till aktieägare återbetalas 2026. Detta ger ett kassaut-
flöde på 2,6 miljoner DKK per år. Så för att företaget ska kunna realisera tillväxtmöjlighet-
erna modellerar vi med ett behov av kapitaltillskott på nära 25 miljoner DKK under peri-
oden 2021-2026. Vi har antagit cirka 15 miljoner DKK i eget kapital och 10 miljoner DKK i 
lån. 
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Nyckeltal och räkenskaper 
 
Nyckeltal (DKK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Per aktie             

EPS -0,35 -0,41 -0,46 -0,30 0,20 0,80 

DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BVPS   0,41 0,97 0,82 1,16 2,08 

              

Värdering (nuvarande)           

P/E NM NM NM NM 31,6x 7,9x 

P/B NM 15,2x 5,3x 6,1x 4,2x 2,3x 

EV/Sales 5,3x 4,4x 3,5x 2,4x 1,6x 1,2x 

EV/EBITDA NM NM NM 158,0x 8,4x 3,9x 

EV/EBIT NM NM NM NM 13,7x 4,9x 

              

Övrigt             

Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

FCF yield -8,6% -9,1% -3,8% -2,8% 10,7% 27,3% 

    
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Resultaträkning (MDKK), kvartalsbasis 
 

 2021, kv1 2021, kv2 2021, kv3 2021, kv4 2022, kv1 2022, kv2 2022, kv3 2022, kv4 

Nettoomsättning 4,2 2,8 4,2 7,5 5,5 3,2 5,6 9,4 

Totala intäkter 4,2 2,8 4,2 7,5 5,5 3,2 5,6 9,4 

Övriga rörelsekostnader -1,5 -1,6 -1,5 -2,6 -2,5 -2,2 -2,5 -4,2 

Bruttoresultat 2,7 1,2 1,8 4,9 3,0 0,9 3,1 5,2 

Personalkostnader -3,4 -3,7 -3,0 -3,1 -3,7 -4,0 -3,5 -3,6 

Av- och nedskrivningar -0,5 -0,5 -0,5 -0,8 -0,5 -0,8 -0,6 -0,9 

Övriga externa kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala rörelsekostnader -5,4 -5,7 -4,9 -6,5 -6,7 -7,0 -6,6 -8,7 

EBIT -1,1 -2,9 -0,7 1,0 -1,2 -3,8 -1,0 0,7 

EBITDA -0,7 -2,5 -0,2 1,8 -0,7 -3,0 -0,4 1,5 

EBT -1,6 -3,4 -1,1 0,6 -1,7 -4,3 -1,4 0,3 

Resultat -1,1 -2,7 -0,9 0,4 -1,3 -3,3 -1,1 0,2 

Vinst per aktie (DKK) -0,11 -0,26 -0,08 0,04 -0,12 -0,27 -0,08 0,01 

     
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Resultaträkning (MDKK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nettoomsättning 15,7 18,8 23,6 34,6 51,3 71,9 95,0 

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala intäkter 15,7 18,8 23,6 34,6 51,3 71,9 95,0 

Övriga rörelsekostnader -6,5 -7,2 -11,4 -15,9 -21,7 -29,5 -39,0 

Bruttoresultat 9,2 11,6 12,2 18,7 29,6 42,4 56,0 

Personalkostnader -13,1 -13,2 -14,8 -18,2 -19,7 -21,0 -22,0 

Av- och nedskrivningar -1,8 -2,1 -2,8 -3,2 -3,8 -4,4 -5,2 

Övriga externa kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala rörelsekostnader -21,4 -22,5 -29,0 -37,4 -45,2 -54,9 -66,2 

EBIT -5,7 -3,7 -5,4 -2,7 6,1 17,0 28,8 

EBITDA marginal -3,9 -1,6 -2,6 0,5 9,9 21,4 34,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -2,1 -0,5 -1,8 -2,4 -2,3 -2,0 -1,7 

Finansnetto -2,0 -0,5 -1,8 -2,4 -2,3 -2,0 -1,7 

EBT -7,8 -4,2 -7,1 -5,1 3,7 15,0 27,1 

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

Resultat -6,0 -3,0 -5,6 -4,0 2,9 11,7 21,1 

Resultat per aktie -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 0,2 0,8 1,4 

Aktier, EoP 9,1 11,1 13,4 13,8 14,1 14,5 14,9 
        

Tillväxt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nettoomsättning 10,4% 20,0% 25,4% 46,6% 48,1% 40,1% 32,1% 

Totala intäkter 10,4% 20,0% 25,4% 46,6% 48,1% 40,1% 32,1% 

Bruttoresultat 162,3% 26,6% 5,0% 53,4% 57,9% 43,5% 32,0% 

EBIT 49,9% 35,8% -45,7% 49,4% 323,7% 179,8% 69,2% 

EBITDA 61,3% 60,3% -65,6% 120,3% 1773,6% 117,4% 58,6% 

EBT 36,8% 46,4% -70,9% 28,9% 173,5% 301,2% 80,9% 

Resultat 38,0% 50,2% -87,7% 28,9% 173,5% 301,2% 80,9% 

Vinst per aktie 69,3% -17,8% -11,6% 35,1% 167,1% 302,1% 77,1% 
        

Marginaler 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bruttomarginal 58,5% 61,7% 51,7% 54,0% 57,6% 59,0% 58,9% 

EBIT-marginal -36,5% -19,6% -22,7% -7,8% 11,8% 23,7% 30,3% 

EBITDA-marginal -25,1% -8,3% -11,0% 1,5% 19,2% 29,8% 35,8% 

EBT-marginal -49,6% -22,2% -30,2% -14,7% 7,3% 20,8% 28,5% 

Vinstmarginal -38,0% -15,7% -23,6% -11,4% 5,7% 16,2% 22,2% 

     
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Balansräkning (MDKK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

TILLGÅNGAR        

Summa immateriella tillgångar 10,6 11,8 12,2 12,2 12,0 11,8 11,4 

Summa materiella tillgångar 1,5 1,4 1,8 2,5 3,5 4,8 6,5 

Summa finansiella tillgångar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Summa anläggningstillgångar 12,5 13,6 14,4 15,1 15,9 17,0 18,3 

Kundfordringar 4,5 3,3 5,0 7,6 11,2 15,4 19,7 

Övriga kortfristiga fordringar 0,0 1,5 1,2 1,4 1,6 1,7 2,2 

Skatt 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Uppskjuten skatt 3,7 4,9 6,4 7,5 6,7 3,4 0,0 

Periodiseringsposter 1,0 0,6 0,7 0,9 1,3 1,8 2,3 

Kassa 0,6 0,2 4,4 6,8 7,5 18,6 37,9 

Summa omsättningstillgångar 11,6 12,3 17,6 24,3 28,4 41,0 62,2 
 24,1 25,9 32,0 39,4 44,2 57,9 80,5 

EGET KAPITAL        

Summa eget kapital -2,5 4,6 13,1 11,4 16,6 30,6 54,0 

SKULDER        

Skulder till kreditinstitut 4,8 3,5 2,2 10,9 9,6 8,4 7,1 

Skuld till aktieäg. och management 6,3 6,4 5,1 3,9 2,6 1,3 0,0 

Summa långfristiga skulder 11,2 9,9 7,3 14,8 12,2 9,7 7,1 

Kortfristig del av långfristig skuld 1,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Leverantörsskulder 1,2 1,8 2,3 3,6 5,3 7,2 9,3 

Skulder till dotterbolag 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Leasingskulder 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Aktieägare och management 3,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 

Övriga kortfristiga skulder 3,7 2,3 1,9 2,2 2,6 2,9 3,7 

Kreditinstitut 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Upplupna kost. och förutbetalda int. 1,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 

Summa kortfristiga skulder 15,4 11,4 11,5 13,1 15,4 17,6 19,3 

Summa skulder 26,6 21,3 18,9 27,9 27,6 27,3 26,5 

Summa eget kapital och skulder 24,1 25,9 32,0 39,4 44,2 57,9 80,5 

        
Likviditet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Current ratio 0,8 1,1 1,5 1,8 1,8 2,3 3,2 

Cash ratio 0,2 0,4 0,6 0,6 0,4 0,2 0,0 

        
Belåning 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Net debt(-)/Net cash(+) -12,1 -12,2 -5,5 -10,6 -7,3 6,4 28,3 

Net debt/EBITDA NM NM NM 2013% 74% NM NM 

Net debt/Equity NM 267% 42% 93% 44% NM NM 

Debt/Equity NM 465% 144% 244% 166% 89% 49% 

Assets/Equity NM 18% 41% 29% 38% 53% 67% 
        

Effektivitet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ROA Neg. Neg. Neg. Neg. 6,6% 20,2% 26,2% 

ROE Neg. Neg. Neg. Neg. 20,7% 49,4% 49,9% 

ROIC Neg. Neg. Neg. Neg. 16,4% 31,9% 35,3% 

           
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Kassaflöde (DKKm) 
    

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

FK löp. verksam. före delta rör.kap. -6,0 -6,3 -2,7 -2,0 7,5 19,0 28,4 

Delta rörelsekapital -1,4 0,9 -1,2 -1,4 -1,9 -2,2 -2,3 

KF löpande verksamhet -7,4 -5,4 -3,8 -3,4 5,6 16,8 26,1 

KF investeringsverksamhet -2,2 -2,9 -3,0 -3,3 -3,9 -4,8 -5,8 

KF finansieringsverksamhet 9,3 8,0 10,9 9,1 -0,9 -0,9 -1,0 

Kassaflöde -0,2 -0,4 4,1 2,4 0,8 11,1 19,3 

Kassa, BoP 0,8 0,6 0,2 4,4 6,8 7,5 18,6 

Kassa EoP 0,6 0,2 4,4 6,8 7,5 18,6 37,9 

        
Nyckeltal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

KF löp. verk./nettoomsättning -47% -29% -16% -10% 11% 23% 28% 

KF löp. Verk./tillgångar -31% -21% -12% -9% 13% 29% 32% 

    

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Markus Augustsson, Jonatan Andersson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analy-
serade bolaget. 
 


