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Vd: Ove Hansson
Styrelseordförande: Carl Rosenblad
Största ägare: Carl Rosenblad
(kapitalandel 51,3 %, röstandel 71,3 %)
Börsvärde, mnkr: 913  
Lista: OMX Stockholm Small Cap
Aktuell börskurs, kr: 78 

KORTA FAKTA

BÖRSTEMPERATUR

NYCKELTAL
Miljoner kronor 2013 2014 P 2015 P 2016 P 2017

Omsättning 889 1255 1522 1553 1553

Rörelseresultat 52 110 175 186 169

Rörelsemarginal, % 5,9 8,8 11,8 12,0 10,9

Årets resultat 11,3 62,0 89,5 116,6 104,5

Soliditet, % 29 29 27 32 30

Eget kapital 266 328 395 482 561

Kassaflöde från löpande verksamhet 69 58 91 146 149
Källa: Jarl Securities och Consilium

Riktkurs: 108 kronor

Consilium 
fortsatt köpvärd
Marknaden reagerade negativt på Consiliums senaste 
rapport men med fortsatt höga marginaler, goda valuta
effekter och förutsättningar på räntemarknaden ser vi 
ändå Consilium som köpvärt.

 C
onsilium säljer både 
egenutvecklade och in-
köpta produkter och 
system som skyddar liv, 

materiella värden och miljön. Bo-
laget har två affärsområden: Mari-
ne & Safety och Fire Safety & Au-
tomation. Bolaget är nischat mot 
high end-segmentet av marknaden 
– därav mottot ”When Safety Mat-
ters”. Över hälften av bolagets om-
sättning kommer från Asien och 
drygt 30 procent från Europa. Ett 
tecken på bolagets internationella 
framgång är att vartannat större 
fartyg i världen har någon av Con-
siliums produkter ombord.

Under det första halvåret har Consi-
lium förvärvat företag för nästan 
60 miljoner kronor. Utvecklings-
arbetet för att utöka Consiliums 
utbud till att inkludera system 
med högre säkerhetsklassificering 

har försenats men ser fortfarande 
lovande ut. På sistone har omsätt-
ningen gått om orderingången, vil-
ket får oss att sänka antagandena 
om tillväxt.

Vår riktkurs på 108 kronor bygger på 
förhållandevis pessimistiska an-
taganden jämfört med de senaste 
kvartalens utfall. Vid vår riktkurs 
får man ändå rabatt på bolagsvär-
det i förhållande till rörelseresulta-
tet för de senaste tolv månaderna 
jämfört med till exempel OMX30. 
Consilium är väl positionerat att 
dra nytta av den svagare kronan - 
kursvinster bidrar nu med över 20 
miljoner kronor i rörelseresultat i 
årstakt. Det rekordlåga ränteläget 
passar också det skuldsatta Con-
silium utmärkt. Sammantaget gör 
detta att vi ser fortsatt potential i 
aktien trots marknadens reaktion 
på den senaste rapporten.  

Analytiker: Paul Regnell
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UPPDATERING

Vd Ove Hansson har arbetat inom 
Consiliumkoncernen i 25 år. Tre av 
sju i styrelsen tillhör den ägande 
familjen Rosenblad.

Familjen Rosenblad är överlägset 
störst ägare. Det innebär stabi
litet och ägarengagemang men 
också att man som mindre aktieä
gare måste lita på Rosenblads 
kompetens och välvilja.

Soliditeten börjar smyga sig ner 
farligt lågt (25,9 procent vid 
utgången av andra kvartalet 
2015). Stor kassa och starka kas
saflöden räddar betyget.

Vår riktkurs har sänkts men 
aktien har gått ner ännu mer. Vi 
ser därför fortsatt potential i 
Consiliums aktie.

Consilium kommer skadas ifall 
kronan stärks eller räntorna går 
upp. De har konsekvent minskat 
sitt beroende av nybyggnations
marknaden för fartyg, vilket mins
kar konjunkturkänsligheten.

Ledning

Ägare

Finansiell ställning

Potential

Risk
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Generella bolagskriterier
Ledning (1–10)
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och be-
tyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 
branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden 
och tidigare genomförda prestationer.

Ägare (1–10)
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 
10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det ak-
tuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen 
och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 
Långsiktighet och ansvarstagande gentemot småaktieägare är också vä-
sentliga kriterier.

Finansiell ställning (1–10)
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är  
lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 
lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 
andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-
värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  
finansiella ställning.

Potential (1–10)
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 
betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 
i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 
Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-
tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 
även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag 
är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie 
anses ha hög potential, givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut 
redovisas i aktiekursen.

Risk (1–10)
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett före-
tag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget 
grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, 
aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av fram-
tida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.
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Om bolaget
Consilium säljer produkter och system som skyddar liv, materiella värden 
och miljön. De säljer både egenutvecklade produkter och externa varu-
märken. Säkerhetssystem står i dag för cirka 90 procent av bolagets net-
toomsättning.

Consilium har varit noterat på Stockholmsbörsen sedan 1994. Företa-
get har idag cirka 50 kontor i 22 länder och försäljnings- och servicerepre-
sentanter i ytterligare cirka 50 länder. Inklusive sina intressebolag har de 
över 800 anställda. 

Geografiskt sett härrör över hälften av bolagets omsättning från Asien 
och drygt 30 procent från Europa.

Bolaget är uppdelat i två affärsområden: Marine & Safety som står för drygt 
70 procent av omsättningen, samt Fire safety & Automation som står för 
nästan 30 procent av omsättningen.

Consilium består av två 
affärsområden: Marine  
& Safety och Fire safety  
& Automation.

4 %1 %

29 %

9 %

57 %

  Övriga Europa
  Nordamerika
  Asien
  Övriga marknader
  Sverige
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Marine & Safety
Affärsområdet Marine & Safety tillhandahåller produkter och system 
som är avsedda för fartyg, offshore, spårbundna fordon och större fast-
igheter. Kunderna är alltså varv, rederier, offshorebolag, marina manage-
mentbolag, OEM-företag (som säljer paketlösningar för tillverkning under 
eget namn), tågtillverkare, tågoperatörer, säkerhetsföretag och ägare av 
fastigheter med högt skyddsvärde såsom sjukhus och vissa fabriker. Kund-
listan för det här affärssegmentet inkluderar världens största varv Hyun-
dai och Daewoo, Kinas största varv Dalian, de norska rederierna Awilco 
och NCL, tågtillverkaren Bombardier Londons tunnelbana.

Fokus ligger på produkter och system för brand- och gassäkerhet, men de 
erbjuder även produkter och system inom navigation och miljöskydd. 
Exempel på produkter är brandlarm, gaslarm, emissionssystem, marina 
färdskrivare och navigationsloggar.

Storleken på en typisk order varierar mycket mellan olika typer av skepp: 
5–8 miljoner kronor för ett kryssningsfartyg, mer än en miljon kronor 
för ett LNG-skepp (ett skepp som transporterar flytande naturgas) och 
ungefär 85 000 kronor för ett bulkfartyg (ett typ av lastfartyg). Desto hö-
gre säkerhetskrav på skeppen, desto mer pengar för Consilium. Eftersom 
vissa fartyg genererar ungefär 7 gånger mer intäkter än andra gäller det 
att inte stirra sig blind på antalet skepp som byggs i världen när Marine & 
Safetys marknadsförutsättningar ska bedömas. 

Affärssegmentet har över åren flyttat en allt större andel av sin omsättning 
från den marina nybyggnationsmarknaden till den marina eftermarkna-
den. Nu utgör eftermarknaden över 55 procent av nettoomsättningen, vil-
ket har flera fördelar. För det första innebär det mer förutsägbara intäkter 
över en längre tid jämfört med att bara sälja en stor order i samband med 
att ett fartyg byggs. Det innebär i sin tur att bolaget blir mindre konjunk-
turkänsligt, eftersom antalet nybyggda fartyg är starkt beroende av världs-
konjunkturen. Slutligen är det bra för intäkterna: Eftermarknaden är värd 
mer än nybyggnationsmarknaden över ett fartygs livstid, då fartyg normalt 
har en livslängd på minst 25 år.

Eftermarknaden har  
flera fördelar jämfört med 
nybyggnationsmarknaden.
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Fire Safety & Automation 
Affärsområdet Fire Safety & Automation fokuserar på brandsäkerhet för 
olje-, gas- och kraftindustrin. Affärsområdet erbjuder system för bland 
annat branddetektering, gasdetektering, brandskydd och släckning. Dess-
utom erbjuder företaget instrumentering och kontrollsystem (automation) 
för tankanläggningar.

En normal order för Fire Safety & Automation är mellan 10 och 30 miljoner 
kronor.

Denna division har en i synnerhet stark ställning i Förenade Arabemi-
raten, där företaget bedömer att varannan större tankanläggning har ett 
säkerhetssystem från Consilium.

SIL2 och RAMS
SIL (Safety Integrity Level) är ett sätt att mäta hur tillförlitligt ett säker-
hetssystem är, där ett högre tal innebär högre tillförlitlighet. RAMS består 
av flera standarder, med krav på bland annat tillförlitlighet. Offshorein-
dustrin kräver SIL2-nivå. Tågbolag och oljebolag kräver ofta någon av 
eller båda dessa certifieringar. När de är certifierade kommer således nya 
möjligheter till försäljning att öppnas upp men bolaget har ännu inga be-
ställningar som ligger och väntar på att certifieringarna går igenom.

Consilium påbörjade 2012 ett utvecklingsarbete för implementeringen av 
SIL2 och RAMS. Detta utvecklingsarbete förväntades tidigare bli klart 
kring årsskiftet 2014/2015 men har försenats. I senaste kvartalsrapporten 
framgår att utvecklingsarbetet nu är i ett slutskede och att bolaget väntar 
sig ”betydande volymökningar från dessa områden under kommande år.”

Orderingång 
Mellan 2010 och 2012 låg Consiliums orderingång under koncernens om-
sättning och omsättningens tillväxt var antingen svag eller negativ. Detta 
var ett resultat av tillbakahållna beställningar av fartyg, som i sin tur bland 
annat berodde på kreditåtstramningar som en följd av finanskrisen.

Denna trend vände emellertid 2013 och orderingången blev marginellt högre 
än omsättningen. Orderingången för 2014 var drygt 16 procent högre än 
omsättningen och trenden har höll i sig till i början av 2015. Nu är omsätt-
ningen dock ikapp orderingången igen, vilket får oss att bli mer försiktiga 
i våra prognoser för Consiliums tillväxt.

SIL är ett sätt att mäta  
hur tillförlitligt ett  
säkerhetssystem är.

En typisk order för Fire 
safety & Automation är på 
mellan 10 och 30 miljoner 
kronor.
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Diagram 1: Consilium-koncernens orderingång och nettoomsättning, 
miljoner kronor.

Senaste årets gjorda förvärv och investeringar
I januari 2015 offentliggjordes förvärvet av australiensiska marinbolaget 
Novamarina Instruments Pty Ltd som har en omsättning omkring 25 mil-
joner kronor. I ett pressmeddelande kommenterar vd:n att affären stärker 
Consiliums globala marknadsorganisation och ger en god skjuts till ut-
vecklingen i Australien och Nya Zeeland.

I april 2015 köpte Consilium det holländska bolaget Buveco Gasdetection. 
De omsätter ungefär 25 miljoner kronor per år och är leverantör till Con-
silium. Detta är en del av strategin att integrera bakåt.

De har även förvärvat finska Nauti-Electronics och ytterligare aktier i 
det indiska delägda dotterbolaget Consilium Fire Safety. I juni 2015 köpte 
Consilium ut sin partner i joint venture-projektet CN Systems.

Valutaeffekter
I senaste årsredovisningen framgår att bara 5 procent av försäljningen 
skedde i Sverige under 2014 medan ungefär två tredjedelar av produktio-
nen sker här. Detta leder naturligtvis till stora valutaexponeringar.

Bolaget har den största valutaexponeringen mot USD, dels på grund av för-
säljning i USA men framför allt därför att USD fungerar som branschens 
internationella valuta. Näst störst exponering är mot EUR. Consilium för-
säkrar sig mot valutakurssvängningar för att få mer förutsägbarhet och 
stabilitet i sina kassaflöden.

För första kvartalet 2015 var den positiva effekten på rörelseresultatet 6 
miljoner kronor men på grund av försvagningar i dollarn var effekt mindre 
för andra kvartalet.

Consilium har gjort flera 
förvärv hittills under året.
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Consilium försäkrar  
sig mot valutakurs
svängningar.
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Ledning
Vd och Koncernchef
Ove Hansson, född 1955. Civilekonomexamen och jur. kand. från Upp-
sala universitet. Hansson har arbetat inom Consilium-koncernen i 25 år.

Finanschef
Anna Holmgren, född 1965. Diplomerad ekonom.

Ekonomichef 
Roger Orreteg, född 1956. Civilekonom. Skillnaden mot finansdirektören 
är att ekonomichefen har ett mer operativt ansvar.

Chef för Marine & Safety
Carl Adam Rosenblad, född 1965. Civilekonomexamen från Uppsala uni-
versitet. Chef för affärsområdet Marine & Safety sedan 2010, och styrel-
seledamot sedan 1996.

Chef för Fire safety & Automation
Ove Hansson är chef för affärsområdet Fire safety & Automation, utöver 
sina uppdrag som vd och koncernchef.

Styrelse
Tre av sju i styrelsen tillhör familjen Rosenblad.

Styrelseordförande
Carl Rosenblad, född 1935. Civilekonomexamen och jur. kand. Styrelse-
ledamot sedan 1994 då Consilium börsnoterades, och styrelseordförande 
sedan år 2000. Carl är huvudägare i Consilium med över 70 procent av 
rösterna och drygt hälften av kapitalet.

Övriga styrelseledamöter
Carl Adam Rosenblad (se ledning, ovan).

Fredrik Nygren, född 1966. Fil. kand. i ekonomi. Styrelseledamot sedan 
2007.  

Peter Carlberg, född 1955. Högskoleingenjör. Styrelseledamot sedan 
2008.

Anne-Marie Åström, född 1965. Jur. kand. Styrelseledamot sedan 2009.

Erik Lindborg, född 1952. Civilingenjör. Styrelseledamot sedan 2012.

Thomasine Rosenblad, född 1964. Kandidatexamen i psykologi och HR 
från Uppsala universitet. Styrelseledamot sedan maj 2014.
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Ägare

Carl Rosenblad är den enda ägare som har de röststarka A-aktierna. Med så 
stor röstmajoritet, posten som styrelseordförande och två till ”Rosenbla-
dare” i styrelsen har han nästan så mycket makt som det är möjligt att ha 
i ett svenskt börsnoterat bolag. Som aktieägare måste man därför lita på 
att han agerar i ens intresse.

I not 25 i årsredovisning för år 2014 framgår det indirekt att Carl fått 
3,8 miljoner kronor för managementtjänster, utöver arvodet som styrelse-
ordförande på 150 000 kronor. Vi tycker att den resulterande totala ersätt-
ningen på nästan 4 miljoner kronor är omotiverat hög. Lön betalar man 
för att motivera medarbetare - med Carls höga ägarandel behövs knappast 
ett tillnärmelsevis så högt belopp för att engagera honom i bolaget.

Det är svårt för externa bedömare att veta hur förhållandet mellan just fa-
miljen Rosenblad och deras Consilium ser ut, men vi kan beskriva gene-
rellt vilka för- och nackdelar det finns för minoritetsägare med familje-
ägda företag. En uppenbar fördel är att huvudägaren har ett mycket starkt 
ekonomiskt incitament att engagera sig i bolaget. När flera generationer i 
huvudägarens familj är engagerade i ett bolag kan man också anta att det 
handlar om ett mycket långsiktigt engagemang, som i många fall genom 
arv kan sträcka sig längre än en livstid. En stark känslomässig koppling 
mellan bolag och ägarfamilj kan dessutom bringa fram ett engagemang 
bortom det som är ekonomiskt motiverat och subventioner till bolaget 
från den privata familjeförmögenheten. Samma sentimentala känslor in-
för bolaget kan dock även få en ägarfamilj att till exempel neka ett uppköp-
serbjudande eller inte släppa den operativa kontrollen även om det skulle 
vara i de övriga aktieägarnas intresse.

DE TIO STÖRSTA ÄGARNA, 20150630
Ägare Kapital, % Röster, %

Carl Rosenblad 51,3 71,3

MCT Brattberg Aktiebolag 18,8 11,1

Magnus Vahlquist 4,7 2,8

Avanza Pension 1,4 0,8

Unionen 1,0 0,6

Nordnet Pensionsförsäkring 0,9 0,5

Ove Hansson 0,9 0,5

Lott och Nils Rosenblads Stiftelse 0,8 0,5

Jonas Johansson 0,5 0,3

Sensor Fonder 0,5 0,3

Totalt 10 största ägarna 80,9 88,7
Källa: Holdings.se
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Det faktum att en icke-familjemedlem är vd och koncernchef tyder på 
att Rosenblad inte prioriterar operativ familjekontroll över allt annat, vil-
ket såklart är positivt för övriga investerare. Sammantaget bedömer vi att 
familjen Rosenblad är en bra huvudägare.

Värdering
Vi värderar Consilium utifrån diskonterade kassaflöden. Dessa framtida 
kassaflöden har prognostiserats bland annat med hjälp av tidigare års 
kostnadsförhållanden, orderingången och omsättning under året. 

Vi diskonterar de framtida kassaflödena med en diskonteringsränta 
(eller ”WACC”) på omkring åtta procent. Detta är lågt men motiveras 
av att aktiens beta är mycket låg. Beta är ett mått på risk i ett finansiellt 
instrument, där ett beta närmare noll innebär lägre risk. Som jämförelse 
så har index per definition ett beta på 1 medan Consilium har ett beta på 
0,25. Dessutom är ränteläget rekordlågt samtidigt som Consilium har hög 
andel lånefinansiering. Vi tar även hänsyn till skatteskölden som uppstår 
av räntebetalningar.

Vi tror att omsättningstillväxten för 2015 kommer vara stark, eftersom den 
varit det hittills och det har förvärvats friskt under året. Vi är mycket 
försiktiga med tillväxtantagandena för 2016 och 2017 därför att nettoom-
sättningen nu hunnit ikapp och förbi orderingången för året. Vidare så är 
oljepriset väldigt lågt, vilket rimligen inte är så bra för Consiliums fram-
tida försäljning av säkerhetssystem till oljeindustrin. Dessutom framstår 
Kinas ekonomi som svajig medan över hälften av Consiliums nettoomsätt-
ning kommer från Asien.

Vi undviker att betrakta den senare delen av 2014 och det senaste kvar-
talet som det nya normala eftersom det bara var drygt ett år sedan som 
Consilium var nere på helt andra nivåer. Däremot tror vi att valutaeffekten 
ändå kommer hjälpa Consilium vara betydligt mer lönsamt än under åren 
före 2014.

2017 betraktar vi som ett representativt år och får därför stå till grund för 
slutvärdet, med justering för en viss rörelsekapitalbindning eftersom vi 
ändå räknar med långsiktig tillväxt på 2 procent. Vi justerar även för bo-
lagets nettoskuld och minoritetens andel av kassaflödena. Vi tar bort 100 
miljoner kronor, vilket vi tycker är rimligt med tanke på att ungefär 12 mil-
joner kronor av resultatet i årstakt är hänförligt till minoritetsintressen.
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Sammantaget ger allt detta en riktkurs på 108 kronor, vilket i skrivande 
stund är märkbart över rådande aktiekurs.

Vår riktkurs ger ett EV/EBIT (bolagsvärde delat på rörelseresultat) som 
innebär rabatt mot tyska DAX-index och särskilt mot OMXS30. Fördelen 
med att använda EV/EBIT stället för ett vanligt p/e-tal är att vi därmed 
rensar bort senaste kvartalets engångseffekt på –17,5 miljoner kronor i 
kostnader för inlösen av obligation samtidigt som vi tar hänsyn till varie-
rande grader av skuldsättning hos bolagen.

Det finns ytterligare uppsida i aktien ifall man tror att senaste tidens 
marginaler är det nya normala för Consilium. En förstärkning av svenska 
kronan, framför allt då mot dollarn, eller om räntan höjs snabbare än vad 
marknaden nu räknar med kan pressa aktien. Även om räntor och valutor 
är relevanta och intressanta så får vi inte glömma att bolaget egentligen 
mest är beroende av deras kunders inköpsbeteende framöver.

Sammantaget så gör vår riktkurs att vi ser Consilium som köpvärt i nuläget.

VÄRDERING
Miljoner kronor H2 P 2015 P 2016 P 2017 Slutvärde

Omsättning 731 1553 1553

Rörelseresultat 82 186 169

     Rörelsemarginal, % 11,2 12,0 10,9

Skatt –17,9 –41,0 –37,1

Rörelseresultat efter skatt 63,6 145,4 131,6

Justeringar i kassaflöden

     Förändringar i rörelsekapital 22,0 –14,3 0,0 –6,2

     Kapitalinvesteringar –16,8 –63,1 –53,6

     Avskrivningar 30,0 44,1 53,6

Fritt kassaflöde 98,8 112,2 131,6 1967,8

Diskonterade kassaflöden 91,1 95,3 103,0 1540,6

Summa diskonterade kassaflöden 1830,0

Justering för nettoskuld –462,9

Justering för minoritetsintresse –100

Motiverat marknadsvärde 1267,1

Antal aktier, miljontal 11,7

Riktkurs, kr 108
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Birger Jarl Securities AB, nedan benämnt Jarl Securities, publicerar information om bolag och 
däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som 
tillförlitliga. Jarl Securities 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 god
kännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indi
rekta 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 kombi
nationer 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 tolkas 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 medföra risk för överträdelse 
av svensk eller utländsk lag eller författning.

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. 
Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och 
oberoende.


