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PRICER
Pricer Kursutveckling
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Även butikens lagersaldo är kopplat till Pricers system och kan på så sätt ge
användbara indikationer till butikspersonal. Då personalen startar
inventeringsläget börjar alla etiketter vars lagersaldo är noll eller mindre
blinka. Samtidigt indikeras det på en karta i en handdator vart i butiken dessa
blinkade etiketter finns. Ett felaktigt lagersaldo är ett vanligt förekommande
fel i butiker och det leder till att varor inte beställs hem. Det resulterar i sin
tur till lägre försäljning och felaktiga försäljningsprognoser.
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Utöver de tekniska detaljerna finns det en välgenomtänkt plattform som
används för att styra butiksdriften. Pricer implementerar ständigt nya
innovativa lösningar i plattformen vilket främst underlättar för prissättning
och lagerstyrning. Genom att plattformen interagerar med butikens
affärssystem uppdateras priserna utan fördröjning. Det innebär att när en
varas pris justeras i affärssystemet ändras priset som står på etiketten med
en gång.
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1991 grundas bolaget med avsikt att förbättra både butiksdrift och
kundupplevelsen. Nu 30 år senare är Pricer en ledande leverantör av
kompletta lösningar inom ESL. Deras teknik bygger på att elektroniska
prisetiketter kopplas samman till ett gemensamt nätverk. I sin tur interagerar
nätverket med avancerade styrsystem. I butikstaket monteras sändare som
kommunicerar med de elektroniska hyllkantsetiketterna. Prisetiketterna
består av led-dioder samt e-papper som reflekteras med hjälp av
omgivningens ljus. På så sätt klarar sig enheterna sju år utan att batteriet
behöver bytas. Denna teknik sökte företaget patent på 2013 som två år
senare beviljades.
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DJUPGÅENDE BESKRIVNING AV BOLAGET
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Pricer är ett bolag som bedriver försäljning av elektroniska
hyllkantsetiketter, även kallat ESL (electronic shelf label). Därtill erbjuder
bolaget ett stort utbud av system med tillval som effektiviserar och öppnar
nya dörrar för digitalisering av retailbranschen. Tidigare har butiker behövt
skriva ut prislappar i papper. Därefter har personal behövt klippa till och
sätta ut prislapparna manuellt i butiken. Med Pricers teknik kan priset
ändras genom några få knapptryck på en dator. På så sätt sparas enorma
mängder tid, men även papper och skrivarbläck.

Nyckeltal
Omsättning: 1 195 (mkr)

Vinst: 97,7 (mkr)

Soliditet: 72,3%

Vinst-marginal: 9,7%

P/E: 16,2

P/S: 1,6

EV/EBIT: 13,8

EV/SALES: 1,4

PEG: 1,4
Direktavkastning: 5,6%
Största ägare

kapital %

röster %

Avanza pension

10,97

10,88

Nordea Bank ABP

10,15

10,07

Nordnet Pensionsförsäkring

5,89

5,84

Krishan, Thomas

2,88

2,85

CMU/Secfin pooled account

2,78

2,75

Nettoomsättning 2018
5%
33%
62%

Europa, Mellanöstern & Afrika
Amerika
Asien

Pris (kr)

INTRODUKTION

Positioneringsfunktionen.

Blinkade prisetiketter används också för att underlätta ehandelsplockningen. I dagsläget följer e-plockare en handelslista och
letar efter varan manuellt. Med Pricers lösning kan systemet lokalisera
e-plockaren. När plockaren kommer i närheten av en vara som är
beställd börjar prislappen att blinka med speciella impulser. På så sätt
kan e-plockaren veta vilken produkt som ska plockas. Det gör att
butiken minskar genomsnittliga tiden per plockad vara och på så sätt
stärker försäljningsmarginalerna för e-handeln. I genomsnitt besparas
6-9 sekunder per plockad vara med hjälp av denna lösning. Det är siffror
som kommer från pilotbutiken där lösningen först testades.
För kunderna finns det också speciella funktioner som underlättar och
ökar deras upplevelse. Genom en app kan kunden söka efter varor och
därefter bli guidad till rätt hylla. Då kunden närmar sig den sökta varan
börjar prisetiketten att blinka och på så sätt indikerar den vart i hyllan
varan finns. Likaså används dessa blinkningar för att visa vilka varor
som är på extrapris.
AFFÄRSMODELL
Företaget tjänar pengar på att sälja etiketter, installera och underhålla
systemet. Etikettspriset per styck är 100kr för de små, 500kr för
medelstora och 1000 kr för de stora. Utöver kostnaden för etiketterna
tillkommer en installationskostnad för montering och installation av
systemet. Dessutom är det en stor eftermarknad då etiketter försvinner,
slits och går sönder. Pricer erbjuder också serviceavtal för att öka
driftsäkerheten och tryggheten.

Olika storlekar.

ANALYS
Digitalisering är en gemensam nämnare inom de flesta branscher just
nu och retailbranschen är inget undantag. De senaste åren har
försäljningen för Pricer ökat rejält och likaså har vinsten och
marginalerna följts åt. 2018 nådde företaget en omsättning på 1 miljard
SEK.
Detta berodde främst på att elektronikkedjan Best Buy beställde Pricers
lösning till 150st butiker. Ordervärdet uppgick till närmare 260 mkr,
men trots denna stora order visar det sig att bruttomarginalen för ordern
endast uppgick till 15%. Det var betydligt lägre än genomsnittliga
bruttomarginalen som låg på ca 25%. Den låga marginalen visade sig
vara ett strategisk drag från Pricers sida. Drygt ett år senare
offentliggjordes det att Best Buy hade beställt Pricer lösning till
ytterligare 450st butiker. Ordervärdet uppgick till 625 mkr, men denna
gång med en bruttomarginal på 33%. I dagsläget har alltså Best Buy
infört Pricers system i 600 butiker. Uppföljningsordern är ett tydligt

tecken på att elektronikkedjan är nöjda med Pricers lösning. Totalt har
Best Buy 1238 butiker, vilket innebär att det bara är ca 50% som har
lösningen. Vi kommer troligtvis att se fortsatta uppföljningsordrar från
Best Buy under 2020/2020, vilket kommer generera stora intäkter för
Pricer.

De större skyltarna har bildfunktion.

Utöver Best Buy finns det andra intressanta butikskedjor. 1993 inleddes
ett samarbete tillsammans med ICA där de har utvärderat och testat
Pricers produkter och system. I dag finns lösningen i ungefär 10 av 86
ICA Maxi-butiker. Det innebär att det finns stor potential till att fler
Maxi-butiker väljer deras lösning. Däremot är det betydligt fler av de
mindre ICA-butikerna som använder sig utav Pricer. Det beror på att
det är en mindre investering för butiker med mindre artiklar i
sortimentet.
Varför har dessa kunder valt Pricers lösningar kan man då fråga sig?
Framför allt är det batteritiden på sju år, realtidsuppdatering av priser
samt positioneringsfunktionen som gör dem till ordervinnare. Enligt
företaget har de en marknadsandel på närmare 25%.

Bild på standardetiketten.

Historiskt sett har företagets kursutveckling har varit en berg-och
dalbana. Ett hårt kursfall kom nästan direkt efter börsintroduktionen
1997-1998. Anledningen var att bolagets kurs hade byggts upp av
förhoppningar och förväntningar. När det senare visade sig att kassan
inte räckte blev det början på en rad av nyemissioner. Efter totalt 20
nyemissioner började bolaget klara sig på egen kassa och med en
aktiekurs på ungefär 4,5 kr/aktie. En avgörande faktor till att Pricer
klarade sig var tack vare att den italienska superentreprenören Salvatore
Grimaldi köpte 10% av bolaget. Han hjälpte bolaget att göra ett stort
förvärv av en italiensk konkurrent, vilket visade sig vara ett bra drag då
företaget tog allt mer marknadsandelar.
Under första decenniet av 2000-talet konsoliderade kursen. Styrelse
byttes ut och tekniken utvecklades. Det var först 2017-2018 som
aktiekursen började ta fart på riktigt. Triggers till uppgången var ordrar
från ICA-butiker och från Best Buy. 2019 visade sig vara ytterligare ett
starkt år med positiva valutaeffekter och ökad omsättning samt
bruttomarginal. Den 30 december släppte bolaget ett pressmeddelande
där de offentliggjorde Best Buys uppföljningsorder på 625mkr. Det
resulterade i att kursen steg till 20 års högsta. Årsrapporten släpptes en
månad senare och sett till både omsättning och bruttomarginal slog den
förväntningarna, vilket medförde positiv kursutveckling.

Efter denna nystart sett till kursnivån kom viruset COVID-19 som
visade sig sänka världens börser. Den senaste månaden (feb-2020) har
indexet som visar alla bolag på stockholmsbörsen, OMXSPI rasat med
28,4%. Under samma tid har Pricer rasat 26%. Beroende på om
ekonomin knuffas in en lågkonjunktur eller ej kan det komma att
avgöra kursutvecklingen för Pricer i närtid. Som det ser ut idag
kommer bolaget att klara sig relativt bra om det blir lågkonjunktur, tack
vare att de har en stark kassa. Blir det inte lågkonjunktur efter att
virusoron lagt sig kommer vi att se en snabb återhämtning. Förmodligen
kan det blir fler uppföljningsordrar av både ICA och Best Buy, då
kommer kursen att gå mot nya rekordnivåer.
VD & STYRELSE
Företagets VD Helena Holmgren har arbetat för de sedan 2015. Första
tre åren jobbade hon som CFO innan hon tog över VD-posten. Bakom
sig har hon över 15 års erfarenhet från finaspositioner med fokus på
tillväxtstrategier, finansiell kontroll och change management. Totalt
äger hon 95 000 aktier i företaget.
Helena Holmgren,
CFO 2015-2017
CEO 2017- Nu

Styrelse ordförande är Bernt Ingmang som tidigare har varit CFO hos
Husqvarna, Munters, Gunnebo och doro. Han sitter även med som
styrelseordförande i företaget Beijer ref. Hans aktieinnehav uppgår till
105 000 aktier.
Resterande av styrelsen är civilingenjörer samt civilekonomer med
gedigna bakgrunder, med ett flertal andra styrelse uppdrag i bagaget.
Tillsammans äger styrelsen nästan 6 miljoner aktier, vilket är ungefär
5% av hela företaget.

Disclaimer
De köp- och säljmotiveringar som
Luleå Capital Management publicerar
är varken investeringsråd eller
rekommendationer. Före ni genomför
ett köp respektive sälj bör ni alltid
genomföra en egen analys och därmed
inte handla enbart baserat på vad
Luleå Capital Management
presenterar. Handel med finansiella
instrument är förknippade med
ekonomisk risk och Luleå Capital
Management friskriver sig helt från
ansvar för det resultat som kan bli
följden.

SAMMANFATTNING
Denna analys beskriver kortfattat affärsidén bakom företaget Pricer AB.
Den tar upp historien, nuvarande marknad och framtidsutsikterna. I
analysen finns också kommentarer om kursutvecklingen, några viktiga
nyckeltal samt de största ägarna i företaget.
Det som indikerar köp är främst den fundamentala analysen. Företaget
har en stark kassa och därför låg belåningsgrad. Omsättningen har en
positiv trend och enligt marknadsprognoserna ser det inte ut att vara
tillfälligt. Allt fler butiker inom retailbranschen digitaliseras, vilket är
anledningen till en exponentiellt växande marknad. Utöver det har stora
ordrar från butikskedjor rullat in. Under 2020 ska företaget leverera till
450st Best Buy-butiker. Går produktion och leverans enligt planerat kan
det finnas chans till ytterligare uppföljningsordar 2020/2021. Trots
virusoro och karantäner sa VDn i q4-rapporten att företaget stod rustade
med ett lager. Då oron är över kan det finnas en uppsida på minst 65%.
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