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Vd: Erik Stenfors
Styrelseordförande: Per Tjernberg
Största ägare: Skandinaviska Enskilda 
Banken S.A
Börsvärde: 172 miljoner kronor
Lista: First North
Aktuell börskurs: 8,5 kronor
P/e-tal 2014: Neg.

KORTA FAKTA

Vd Erik Stenfors har tidi-
gare grundat och varit vd för 
kontraktstillverkaren Note. Led-
ningen har omfattande erfarenhet 
av konsultativt arbete, förvärv 
inom tillverkningsbranschen och 
flytt av fabriker.

Bland de största ägarna finns 
externa investerare med stor 
industrierfarenhet som nu sitter i 
Hanzas styrelse, vd Erik Stenfors 
samt de tidigare ägarna av Metal-
liset.

Förvärvet av Metalliset stärkte 
upp koncernens soliditet till 31 
procent. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten innan 
förändring av rörelsekapital låg 
nära noll för tredje kvartalet.

Vår kassaflödesvärdering och 
multipelvärdering visar att det 
finns en potential uppåt i aktien. 
Svag tillväxt och låga marginaler i 
branschen begränsar potentialen.

Bolagets förvärvsstrategi kan 
vara riskabel: Koncernen kan 
betala för mycket för förvärvsob-
jektet, tänkta synergier kanske 
aldrig uppstår och flera andra 
fallgropar kan göra det till en dyr 
historia.
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BÖRSTEMPERATUR

AKTIEKURS

NYCKELTAL
Miljoner kronor 2013 2014 P 2015 P 2016 P 2017

Totala intäkter 1 018,3 981,0 1 322,4 1 575,0 1 638,0

Rörelseresultat –5,0 –23,3 69,7 41,6 51,1

Årets resultat –23,5 –33,6 49,7 25,8 27,1

Resultat per aktie (SEK) N/A –5,08 2,47 1,28 1,34

P/e-tal N/A Neg 3,4 6,7 6,3

Eget kapital 152,4 146,3 270,7 296,5 323,6

Kassaflöde från den löpande verksam–
heten före förändring i rörelsekapital 12,6 –6,6 27,4 58,2 59,5
Källa: Jarl Securities och Hanza. Notera att 2015s rörelseresultat 
har en positiv bokföringsteknisk engångseffekt om 49,3 miljoner kronor.

Riktkurs: 12,30 kronor

Hanza stabiliserar 
situationen
Hanza har förvärvat finländska Metalliset samtidigt 
som den gamla Hanza-verksamhetens båda divisio-
ner har nått positivt rörelseresultat. Ställningen är 
mycket bättre än tidigare i år.

 T
illverk n ingspa r t ner n 
Hanza grundades i au-
gusti 2008 och har nu 
vuxit till en koncern som 

omsätter omkring 1,5 miljarder 
kronor och har nästan 1500 an-
ställda. Det senaste stora steget i 
tillväxten skedde genom förvärvet 
av den finländska kontraktstillver-
karen Metalliset, som bidrar med 
omsättning, lönsamhet och kom-
petens. 

Samtidigt har Hanza, exklusive Me-
talliset, börjat återhämta sig – ef-
ter en tids förluster uppvisade både 
divisionerna för mekanik och elek-
tronik nu positivt rörelseresultat. 
Även exklusive positiva engångsef-
fekter var hela Hanza-koncernen 
under tredje kvartalet mycket nära 
break-even i periodens resultat. 
Det hade uppnåtts ifall Metalliset 
var konsoliderat för hela perioden.

Hanza kommer fortsätta arbetet 
med att konsolidera tillverknings-
industrin genom att flytta fabriker 
till industriella kluster. Målet är att 
bli en ledande industristrateg som 
utvecklar moderna tillverknings-
strategier åt kunder och tar del 
av lösningen genom tillverkning i 
egna fabriker. Bolaget gör sig sam-
tidigt redo för ett eventuellt byte 
från First North till Nasdaq OMX 
Small cap-listan, vilket kan leda 
till större institutionellt intresse 
och andra möjligheter framöver.

Vår nuvärdesvärdering av aktien visar 
på en tydlig uppsida, även utan sär-
skilt aggressiva antaganden kring 
vinsten. De resulterande värde-
ringsmultiplarna i förhållande till 
försäljning och vinst betraktar vi 
som attraktiva. Vi förblir positiva 
till Hanzas strategi och långsiktiga 
framtidsmöjligheter.  
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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 aktuella bo-
laget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare 
resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet 
och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga kri-
terier.

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 koncernens verksamhet
Namnet ”Hanza” anspelar på det medeltida förbundet som dominerade 
handeln kring stora delar av Östersjön. Det är i just det här geografiska 
området som Hanza har sina kunder och bedriver största delen av sin 
verksamhet.

Hanza-koncernen har tillverkning i sju länder med fler än tio fabriker som till-
handahåller en bredd av olika tillverkningsteknologier. Fabrikerna ligger 
i Sverige, Finland, Östeuropa och Kina. Huvudkontoret ligger i Danderyds 
kommun, strax norr om Stockholm. Vid utgången av tredje kvartalet för 
2015 hade koncernen 1 440 anställda.

Affärsmodellen
Hanzas motto lyder ”All you need is one”. Det speglar företagets ambition 
att ha en sådan bredd och kompetens att det blir den enda kontraktstill-
verkare en kund behöver använda sig av. Den underliggande idén är att det 
är värdeskapande för kunden att samla de tidigare nischade och splittrade 
tillverkarna under enad fana istället för att kunden själv ska behöva organi-
sera ett komplicerat samspel mellan underleverantörer. Bilden nedan illus-
trerar visionen om hur en kunds produktflöde konsolideras genom Hanza.

 
Bolaget menar att de kan bespara kunden mycket större belopp genom att göra 
om produktionskedjan från grunden istället för att bara byta ut eller ef-
fektivisera en del av den. Detta tror vi är rätt sätt att resonera – desto mer 
kunden sparar desto mer kan Hanza tjäna.
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Nedanstående bild illustrerar hur Hanza ser på lönsamheten och potentialen 
i branschen. Ju högre upp i pyramiden ett bolag är, ju högre lönsamhet 
och tillväxt. I botten av pyramiden finns bolag som helt enkelt gör som de 
blir tillsagda och uppfyller kundernas order. Det finns många bolag i det 
lägsta steget och deras erbjudanden är mycket likartade – därför är det 
väldigt enkelt för kunderna att spela ut de olika leverantörerna mot var-
andra. Resultatet blir låg lönsamhet för kontraktstillverkarna. Ett bolag 
högst upp i pyramiden erbjuder sina kunder mervärde i form av rådgivning 
inom tillverkning längs hela processen och långtgående omstrukturering 
av kundernas tillverkningskedja om så krävs. Mervärdet ger möjlighet att 
tjäna betydligt bättre marginaler än de lägre stegen, men för att nå den 
översta nivån krävs starka kundrelationer och stor kompetens och bredd 
inom tillverkning.

Det kan vara mycket lönsamt att ha långa relationer med kunder som på grund 
av skalfördelar, praktiska och relationsmässiga skäl vänder sig till samma 
leverantör för alla sina framtida tillverkningsbehov.

Hanza konsoliderar inte bara sina kunders kontraktstillverkning utan 
även sin egen organisation. Det pågår löpande ett arbete att bilda indu-
striella kluster av mindre fabriker som följt med strategiska förvärv, vilket 
vi också tror är värdeskapande. Under första halvåret 2015 avvecklades 
två små enheter i Sverige och verksamheten flyttades till större kluster. I 
mitten på oktober 2015 meddelades att en mindre fabrik i norra Finland 
avyttras.

En annan viktig del av strategin är att förlägga mer specialiserade, kvalitets-
krävande och mindre kostnadskänsliga samt mindre produktionsserier 
nära kundens forskning och utveckling i Sverige eller Finland. När dä-
remot lågt pris är högsta prioritet läggs produktionen i lågprisländer som 
Estland, Polen eller Kina. Den resulterande flexibiliteten är också ett nöd-
vändigt steg för att uppnå målet ”All you need is one”.

Branschen för kontraktstillverkare är av naturen väldigt konjunktur-
känslig därför att kunderna ofta använder dem som ett sätt att parera 
perioder med ovanligt högt eller lågt produktionsbehov. Detta ställer höga 
krav på kontraktstillverkarnas förmåga att snabbt kunna skala både upp 
och ner utan att tappa effektivitet, vilket Hanza gör bland annat genom 
lägga samman olika volymer i tillverkningskluster, genom att skapa så 
kallade konsignationslager där leverantören äger materialet i Hanzas fa-
briker och genom flexibla arbetstider för sina arbetare. 

Branschen för kontrakts-
tillverkare är konjunktur-
känslig.
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Tillväxtstrategi
Marknadsbedömaren Reeds Electronic Research uppskattar att alla kon-
traktstillverkare i Norden ska få dela på nästan 2 miljarder euro under 
2015, och att marknadens tillväxt är ungefär 2 procent per år. Hanzas 
ambition är att växa betydlig snabbare än så, genom två tydliga strategier:

Under oktober 2014 lanserades konsulttjänsten ”MIG” tillsammans 
med samarbetspartnern och affärsstrategen Reforce International. MIG 
står för ”Manufacturing Solutions for Increased Growth & Earnings” och 
uttalas med ett hårt g. Genom MIG planerar koncernen att sälja konsult-
tjänster inom tillverkningsstrategi som är fristående från tillverknings-
verksamheten. MIG kan dock generera försäljning för tillverkningsdelen 
av Hanza-koncernen om konsulterna kommer fram till att kunden borde 
anlita Hanzas tillverkning. I slutet på september 2015 meddelande Hanza 
att de fått två MIG-affärer till ett värde om ungefär 100 miljoner kronor 
över fyra år.

Ambitionen på längre sikt att MIG blir en så central del av Hanza att 
bolaget kan betraktas lika mycket (eller rent av mer) som konsult än som 
tillverkare.

Tidigare har så kallade turn-around-fabriker förvärvats utifrån hypotesen att 
kommande uppgång i industrikonjunkturen skulle ge en skjuts till turn-
arounden. Nu ser bolaget framför sig att konjunkturen fortsätter att vara 
avvaktande och avser därför att fortsättningsvis förvärva redan lönsam-
ma företag och fabriker, likt Metalliset. Planen är att förverkliga synergief-
fekter samtidigt som de kommer närmare sitt mål att bli en ”one stop shop” 
för kontraktstillverkning genom att komplettera sin befintliga portfölj av 
kompetensområden och processer, till exempel tillverkningsteknologier 
inom plast. Dessutom ser koncernen stora möjligheter att expandera sin 
lågkostnadsproduktion till fler billiga länder.

Det senaste förvärvet var finländska Metalliset som vi går igenom un-
der en separat rubrik längre ner.

Hanza tänker fortsätta 
förvärva lönsamma företag 
och fabriker.
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Förvärvsstrategin grundar sig på bolagets analys av de stora trenderna i bran-
schen, vilket är att det råder överkapacitet i många fabriker och att konso-
lidering kommer fortsätta och skapa värde.

På grund av att bolaget fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas 
bör aktieägarna vara tålmodiga i väntan på att bolaget börjar generera ut-
delningar. Omorganisationer, nedläggningar och avgifter till utomstående 
parter kostar – på kort sikt kan även lyckade förvärv ha negativ effekt på 
resultat och kassaflöde.

Analys av tillväxtstrategi
Koncernens framtid beror till stor del på kvaliteten i de MIG-projekt som 
ska skapa lönsam organisk tillväxt. Framtiden beror också på eventuella 
förvärv. Som investerare måste du lita på att ledningen inte kommer att 
betala ett för högt pris för att förvärva nya teknologier i jakten på att upp-
fylla mottot ”All you need is one” eller sina utlandsambitioner. Kassan är 
måttlig och soliditeten är i lägre spannet av de finansiella målen – valutan 
som Hanza har att handla med är således framför allt egna aktier.

MIG utgör en spännande möjlighet samtidigt att öka tillväxten och klättra upp i 
tidigare nämnda värdepyramid. Vi ser fram emot uppföljning av de projekt 
som offentliggjordes i slutet på september. Den kan även utgöra en försäk-
ring mot lågkonjunkturer eftersom att tillverkningsföretag behöver råd-
givning om besparingar i en vikande konjunktur. Efter att ha genomlevt 
finanskrisen, eurokrisen och nu senast volymtapp från Finland, Ryssland 
och Norge börjar Hanza rimligen bli vana och skickliga på att hantera 
kriser.

Vi håller med om analysen om att branschen kommer fortsätta konso-
lideras och att det är bra för kunder, företaget och branschen. Hanzas för-
hållandevis låga värdering kan skapa utmaningar för kommande förvärv, 
men köpet av Metalliset visar att det inte är ett oövervinnerligt hinder. 
Resultatet kan dock bli relativt mer utspädning av aktier än ökning av 
omsättning. Hanzas låga värderingen öppnar snarare för att Hanza självt 
skulle bli ett uppköpsobjekt. I maj 2015 offentliggjordes att Hanzas kon-
kurrent Partnertech köps upp av finländska Scanfil till en värdering om 
450 miljoner kronor, vilket visar att stora förvärv sker i Hanzas bransch 
och region. Relevant att veta i sammanhanget är att Partnertech omsatte 
ungefär 2,2 miljarder kronor med ett negativt resultat omkring 55 miljoner 
kronor.

Vi vill flagga för att om du som aktiesparare inte tror på Hanzas möjlighet att 
genomföra nya tillverkningslösningar via MIG och förverkliga synergier 
så är det fel aktie att äga. Vi konstaterar att synergier oftare återfinns i 
pressmeddelanden om uppköp och M&A-rådgivares retorik än i den aka-
demiska litteraturen som behandlar ämnet. Samtidigt vill vi lyfta fram att 
ledningen har omfattande erfarenhet branschen och är garanterat inte 
naiv inför de utmaningar och potentiella fallgropar som strategin innebär. 
Dessutom har vd Erik Stenfors flera miljoner kronor i aktier i bolaget och 
kommer därför säkert inte lockas att vara onödigt frikostig med utspäd-
ningseffekter bara för nöjet att leda en större koncern. Slutligen känner 
vi att ledningens vision om ”All you need is one” ger ett konkret mål som 
skyddar mot förvärv för sin egen skull eller bara i brist på andra idéer.

MIG-projekten och fram-
tida förvärv är avgörande 
för Hanzas framtid.
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Förvärvet av Metalliset
Under sensommaren 2015 genomfördes förvärvet av den finländska kon-
traktstillverkaren Metalliset, ett företag med en nettoomsättning på unge-
fär 375 miljoner kronor i årstakt och en EBITDA på omkring 45 miljoner 
kronor. Bland Metallisets största kunder är krantillverkaren KoneCra-
nes, hisstillverkaren Kone och industrikoncernen Metso. Värdet av köpe-
skillingen uppskattades till ungefär 70 miljoner kronor och bestod av 15 
procent av den sammanslagna koncernens aktier samt därutöver kontant 
betalning. I vår analys av nyemissionen bedömde vi att förvärvet skedde 
till förmånliga värderingsmultiplar, särskilt i förhållande till EBITDA.

Metalliset är nischat på tung mekanik. Eftersom Hanza tidigare saknade den 
kompetensen så passar de väl i strategin att bredda portföljen av tillverk-
ningsteknologier. Dessutom innebär förvärvet att Hanza fått in bevisat 
kompetent management för Finland, vilket är särskilt positivt eftersom det 
är just Hanzas finländska mekanikavdelning som varit särskilt tyngande 
för resultaträkningen.

Metalliset har uppnått högre lönsamhet än Hanzas mekanikdivision 
delvis genom att de lyckats möta nedgången i Finland och var inte expone-
rade mot finska kunder som var beroende av Ryssland när den marknaden 
snabbt föll under 2014 på grund av Krim-krisen och oljeprisets halvering. 
Tidigare hade Metalliset sju fabriker utspridda i Finland. De har avveck-
lats och flyttats och till slut kvarstod en enda fabrik. Resultatet blev högre 
lönsamhet. Hanza gör motsvarande resa i Sverige och har avvecklat fyra 
fabriker. 

Metalliset passar väl in i 
Hanza-koncernen.
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Tre faktorer gjorde att förvärvet stärkte Hanzas finansiella ställning: 1) Me-
talliset hade högre soliditet än Hanza vid förvärvstillfället, 2) förvärvet 
finansierades delvis genom en nyemission som tog in likvida medel – det 
resta beloppet var något större än den kontanta delen av förvärvsbeloppet, 
3) förvärvet innebar en upplösning av negativ goodwill som resultatfördes 
och därmed stärkte upp det egna kapitalet.

Sistnämnda engångseffekt på var nästan 50 miljoner kronor och förkla-
rar varför rörelseresultatet var väldigt mycket högre för tredje kvartalet 
2015 än vad det någonsin varit tidigare och vad vi räknar med att det kom-
mer vara under den överskådliga framtiden.

Kunder
På Hanzas kundlista finner vi flera välbekanta namn inom svensk industri 
så som Atlas Copco, Ericsson, Siemens, ABB, Saab Defense, med flera. 
Det är värdefullt att ha en kontakt in till dessa kunder som årligen lägger 
miljarder kronor på kontraktstillverkare, men det faktum att Hanza än så 
länge bara utgör en liten bråkdel av dessa företags kontraktstillverkning 
tyder på att de har en bra bit kvar innan de lever upp till mottot ”All you 
need is one”.

Hanza självt framhäver att de tio största kunderna utgör mindre än 50 pro-
cent av omsättningen. Det betraktar vi som en relativt god spridning av 
kundberoendet. Dessutom har många av Hanzas kunder global försälj-
ning, vilket ger ett visst indirekt skydd mot lokala och regionala konjunk-
tursvängningar. Dock bör hållas i åtanke att även om kunderna är spridda 
så är deras beställningar till viss del beroende av samma makrotrender 
och kan därför komma att synkroniserat öka eller sänka sina beställning-
ar från Hanza. Detta blev tydligt under 2014s andra halvår då bolaget 
rapporterade sjunkande försäljning. Orsaken var en medveten strategi att 
växa med kunder som utvecklades väl med den snabba tillväxten i Norge 
och Ryssland. Oljeprisets ras  med start under sommaren 2014 kombinerat 
med EU:s sanktioner mot Ryssland orsakade istället krympande volymer 
från Norge, Ryssland och Finland. Hanza annonserade att de utvecklade 
sin kundportfölj på grund av de makroekonomiska händelserna och tyd-
ligen har de lyckats ersätta dessa kunder då rapporterade en organisk till-
växt om 13 procent i det senaste kvartalet.

Det som är nyckfullt är att större beställningar från de viktigaste kun-
derna lätt kan förskjutas ett eller två kvartal i tiden och därmed drastiskt 
påverka Hanzas beläggning och resultat. Genom konsolidering blir Han-
zas fabriker mer robusta mot eventuella framtida volymnedgångar.

Finansiell ställning
Hanza äger 400 000 egna aktier genom dotterbolag. Aktierna skulle kun-
na säljas på den öppna marknaden och vid dagens kurs inbringa över 3 
miljoner kronor.

Enligt företagsledningen kommer koncernens avskrivningar att överstiga de 
nödvändiga investeringarna i de nuvarande tillgångarna. I teorin skulle 
företaget kunna öka sin omsättning med 20-30 procent utan att behöva 
köpa in fler anläggningstillgångar. Detta tyder på en del överkapacitet i 

Förvärvet av Hanza stärk-
te upp Hanza-koncernens 
finansiella ställning.
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koncernen men aktieägarna behöver i alla fall inte oroa sig för dyra inves-
teringar på den här fronten under den närmaste tiden. Den lediga kapaci-
teten innebär att en ökad orderingång kan leda till oproportionerligt stora 
vinstlyft, då en del av den förknippade kostnaden redan är tagen. Den 
lediga kapaciteten är också ett bra skäl för konsolidering.

Aktieägare bör vara medvetna om risken att behöva skjuta till mer ka-
pital eller drabbas av utspädning, antingen för att Hanza börjar gå med 
förlust eller för att finansiera framtida förvärv.

Planerna för listbyte
Vid listningen på First North kommunicerade Hanza en ambition att byta 
upp till den större listan small cap-listan inom ett år. Tidsplanen har för-
skjutits, men ett listbyte är fortfarande aktuellt. Bolaget är listat på seg-
mentet First North Premier, vilket ställer högre krav än övriga segment på 
First North. Därmed är bolaget tämligen förberett för de högre kraven som 
ställs på bolagen på small cap-listan, vilket berör bland annat redovisning-
ens kvalitet och utförlighet. Ett listbyte kan leda till ökad exponering och 
därmed högre likviditet – small cap-listan är i allmänhet förknippad med 
en högre kvalitet på bolag än First North. Fler institutionella investerare 
får då möjlighet att investera i bolaget, men Hanza har i nuläget inga dis-
kussioner med några potentiellt intresserade institutioner.
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Ledning
Vi tycker att det är värt att särskilt lyfta fram att tre av sex ledande befatt-
ningshavare har en bakgrund hos kontraktstillverkaren Note som vd:n 
Erik Stenfors grundade på 1990-talet.

Vd & Medgrundare
Erik Stenfors (1966), civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Erik har tidi-
gare varit med och grundat kontraktstillverkaren Note, där han även var 
vd mellan 1999 och 2005.
Erik kontrollerar cirka 3,3 procent av kapital och röster privat och genom 
bolag.

CFO
Lars Åkerblom (1965), civilekonom från Uppsala Universitet samt revi-
sorsexamen. Lars är auktoriserad revisor och var tidigare marknadsom-
rådeschef på revisionsfirman KPMG. Han har även varit CFO på ett antal 
mindre svenska bolag, varav två är noterade på Stockholmsbörsens small 
cap-lista.

Försäljnings- och marknadschef
Thomas Lindström (1972), ingenjör & har studerat på IHM Business 
School. Thomas har tidigare varit säljchef och försäljningsansvarig i två 
andra bolag.

Inköpschef
Bengt Emesten (1960), ekonom. Bengt grundade kontraktstillverkaren 
Qcom och var vd för ett dotterföretag inom Note-koncernen.

Chef för mekanikdivisionen
Ove Karlsson (1959), ingenjör. Ove är tidigare produktionsenhetschef på 
Ericsson, kvalitetschef, säljchef samt vd på tre mindre bolag.

Chef för elektronikdivisionen
Gerd Levin-Nygren (1951), ingenjör. Gerd är tidigare försäljningschef på 
ett mindre bolag och vd på ett dotterföretag i Erik Stenfors Note-koncern.

Ägare
De största ägarna är medlemmarna av ett konsortium som deltog i en 
nyemission i mitten på 2015. De tidigare ägarna av Metalliset som fick 
en del av sin betalning i Hanza-aktier äger nu 15 procent av Hanza. Vd 
Erik Stenfors är också bland de tio största ägarna med drygt tre procent 
av bolagets aktier.
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Styrelse
Styrelseordförande
Per Tjernberg, har studerat på Chalmers. Per är även engagerad som vd, 
styrelseordförande och/eller styrelseledamot i en mängd andra bolag.

Övriga ledamöter
Björn Boström, civilingenjör från KTH. Björn är konsult inom tillverk-
ningsbranschen och har flera decenniers erfarenhet av att leda produk-
tionsenheter.

Mikael Smedeby, jurist från Uppsala Universitet. Mikael är vd på Advo-
katfirman Lindahl och styrelseordförande i Coeli AB samt sitter i styrel-
sen för en mängd andra bolag. 

Mikael äger själv inga aktier i Hanza men Coeli-koncernen där han job-
bar är före detta storägare och har fortfarande aktier i Hanza.

Francesco Franzé, civilingenjör från KTH. Francesco var med och ledde 
det konsortium av privatpersoner som deltog i nyemissionen i mitten på 
2015. Han har lång erfarenhet från Husqvarnagruppen där han nu sitter i 
koncernledningen. Francesco har även erfarenhet från flera olika styrelser.

Håkan Halén, MBA. Håkan är pensionerad CFO och vice-vd på Hexagon 
och var med och skapade Hexagons snabba utveckling under 00-talet. 
Han är del av investerarkonsortium som investerade i Hanza i samband 
med en nyemission i mitten på 2015.

Pauli Pöllänen, masterexamen i ekonomi. Pauli var tidigare engagerad i 
Metalliset och äger nu ungefär 15 procent av Hanza.

SWOT-analys
Styrkor: 
l   Diversifierad kundbas med stor budget för kontraktstillverkning och 

global exponering.
l   Ledning och styrelse har gedigen erfarenhet inom branschen.
l   Ambitionen att bli mer än bara en kontraktstillverkare.

Svagheter:
l   Konjunkturkänslig verksamhet.
l   Hårt konkurrensutsatt marknad med svag tillväxt.
l   Osäker finansieringssituation.
l   En av bolagets framtidssatsningar MIG har ännu inte bevisat sig på 

marknaden genom försäljning.

Möjligheter:
l   Om koncernen lyckas förverkliga synergier vid förvärv kan de växa 

snabbt och lönsamt.
l  Vid högkonjunktur gynnas Hanzas bransch särskilt mycket.
l   Genom MIG kan Hanza gå från att vara ”bara” en underleverantör till 

att bli en strategisk partner inom tillverkning.
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Hot:
l   Eventuella dåliga förvärv kan bli dyrt för bolaget.
l   Lågkonjunkturen eller finansiell kris riskerar att drabba Hanza särskilt 

hårt.
l   Mycket av tillverkningen sker i Östeuropa där sanktioner mot Ryssland 

och organiserad brottslighet kan utgöra problem.

Värdering
Det är svårt att värdera ett bolag som planerar att göra så stora förvärv att 
det har en omvälvande inverkan på företagets resultat och ställning. Ett 
stort förvärv kan med kort varsel dubbla företagets storlek – eller också 
inte bli av, i vilket fall företagets värde inte förändras så dramatiskt. Efter-
som det är svårt för externa bedömare att veta hur förvärvsagendan ser ut 
så gör vi inga antaganden kring detta.

DCF-värdering
I nedan tabell tydliggörs våra antaganden kring tillväxt och rörelsemargi-
nal. Som framgår så är våra antaganden kring rörelsemarginal försiktiga 
jämfört med det senaste kvartalet och hur vi räknar med att året avslutas. 
Antagandena om rörelsemarginal är högre än för år 2014 och första halv-
året av 2015, eftersom vi tror att Hanza kommer fortsätta att effektivisera 
sin verksamhet. 

    

Jämfört med bolagets mål så gör vi försiktiga antaganden vad gäller både 
marginal och tillväxt – ändå ser vi en tydlig uppsida i aktien. 2018 ser vi 
som ett representativt år vilket får stå till grund för slutvärdet.

I vår värdering gör vi inga 
antaganden kring förvärv.

Miljoner kronor P 2015 Q4 P 2016 P 2017 P 2018 Slutvärde

Summa intäkter 390,5 1 575 1 638 1 703,5

Rörelseresultat 18,2 41,6 51,1 59,6

Marginal, % 4,70 2,60 3,10 3,50

Skatt 0 0 –7,6 –13,1

Rörelseresultat efter skatt 18,2 41,6 43,5 46,5

Justering av kassaflöden –2,5 –10 –10 0

Fritt kassaflöde 15,7 31,6 33,5 46,5

Nuvärde fritt kassaflöde 15,5 29,6 28,2 35,3 400,3

Bolagsvärde 509

Räntebärande nettoskuld 260

Värde eget kapital 249

Antal aktier (miljoner) 20,2

Motiverat aktievärde (SEK) 12,3
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Multipelvärdering
Vi räknar ut ett obelånat företagsvärde (EV) i förhållande till de senaste tolv 
månadernas försäljning och EBITDA (rörelseresultat före av- och ned-
skrivningar) för två scenarier: nuvarande aktiekurs och vår riktkurs. Vi 
utgår ifrån siffror från de senaste rapporterade tolv månaderna för Hanza 
exklusive förvärvet av Metalliset och lägger sedan till Metallisets siffror i 
årstakt som kommunicerades i samband med förvärvet.

Vi kan konstatera att multiplarna är förmånliga till nuvarande kurs och är 
även förmånliga vid vår riktkurs. Vi tror dessutom att EBITDA:n kommer 
öka framöver för Hanza exklusive Metalliset jämfört med de senaste tolv 
månaderna, i vilket fall multipeln successivt kommer bli alltmer förmån-
lig.

Sammantaget leder detta till ett motiverat aktiepris på 12,3 kronor och 
rekommendationen att köpa.

MULTIPELVÄRDERING
Sales EBITDA

Hanza 1 456,6 70,1

EV/Sales L12M EV/EBITDA L12M

@8,5 kr 0,30 6,15

@12,3 kr 0,35 7,26
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Birger Jarl Securities AB, nedan benämnt Jarl Securities, publicerar information om bolag och däri-
bland 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 obero-
ende.


