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Stabila IT-tjänster 
mycket attraktivt 

 
 

InfraCom driver och utvecklar molnbaserade tjänster med fokus på 
telefoni och IT-tjänster i egna datahallar. Verksamheten omsatte 
det senaste kalenderåret 209 miljoner kronor, med en mycket god 
lönsamhet. Stabiliteten i efterfrågan gör aktien idag attraktiv.  Vår 
bedömning är att ledningen har goda möjligheter att vidareutveckla 
tjänsterna. Vårt motiverade värde på aktien är 10 kronor.  

 

InfraComs affärsstrategi är att kunna erbjuda hela kedjan från 
datacenters, till fibernät, över till egenutvecklade plattformar, liksom 
paketering av erbjudanden. Största tjänsteområdet är molnbaserad 
telefoni med ungefär två tredjedelar av försäljningen. Bolaget arbetar 
med långa serviceavtal, vilket skapar hög stabilitet. 
 
Bolagets mål är att generera en tillväxt på 15-20 procent per år, 
inklusive förvärv, samt att uppnå en EBITDA-marginal på 15-20 
procent. För kalenderåret 2019 var tillväxten 28 procent med en 
EBITDA-marginal på 21 procent. För 2020 räknar vi med att den 
rådande osäkerheten i ekonomin ger en nedgång i försäljning och 
rörelsemarginal. Räknat på aktuell börskurs ger våra estimat ett p/e-
tal 2020 på låga 9. Vår långsiktiga värdering ger en tydlig 
kurspotential. Vårt motiverade värde blir 10 kronor per aktie.  
   
    

 
 
 

 

 

M
ED

IC
IN

TE
KN

IK
 

  

Analytiker: Peter Malmqvist, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: InfraCom Group AB 

Lista: Spotlight Next 

Vd: Bo Kjellberg 

Styrelseordförande: Oskar Säfström  

Marknadsvärde: 250 MSEK 

Senast: 7,80 kr  

Kort om bolaget: InfraCom driver och utvecklar 
molnbaserade tjänster, med fokus på 
molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-
tjänster, datacenters, liksom 
datakommunikation.    

  

  
Möjligheter och 

styrkor: 
Molnbaserade tjänster är ett snabbt växande 
område. InfraCom erbjuder en rad olika 
tjänster inom detta område och har 
förhållandevis lång erfarenhet med 
upparbetade kundrelationer. Genom 
området tydliga servicekaraktär, sluts relativt 
långa avtal och relationen till kunden blir 
nära. Det skapar stabilitet.         
  

Risker och 
svagheter: 

 
 

 
 
 

Finansiellt mål: 

Konkurrensen inom området är hård. Genom 
att molnbaserad verksamhet i praktiken 
syftar till ökad flexibilitet och låga 
inträdeskostnader för kunderna, blir också 
inträdesbarriärerna för eventuella 
konkurrenter låga.  
 
Organisk tillväxt på 15-20 procent per år 
med en EBIDA-marginal på 15-20 procent, 
samt en soliditet på 30 procent. 
  

  

 Bedömd Kalender Kalender Prognos Prognos
RESULTATRÄKNING 2017 2018 2019 2020 2021
Försäljning 107 948 161 835 206 578 196 249 196 249
   % tillväxt 49,9% 27,6% -5,0% 0,0%
Rörelsekostnader (exkl avskrivningar) -82 562 -127 252 -164 058 -158 962 -156 999
EBITDA 25 386 34 583 42 520 37 287 39 250
  %, marginal 23,5% 21,4% 20,6% 19,0% 20,0%
Direkta kostnader -40 230 -55 803 -78 725
Övriga externa -16 429 -26 495 -29 970
Personal -26 861 -46 033 -55 694
Övrigt (inkl aktiverat)
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar M/I, fastigheter -556 -1 204 -1 922 -2315 -2621
   % av M/I, fastigheter 34,5% 39,0% 30,5% 30,0% 30,0%
Avskrivningar immateriella tillgångar -9 000 -15 000 -21 000 -17989 -15 831
   % av immateriella tillgångar 9,1% 8,6% 12,3% 12,0% 12,0%
RÖRELSERESULTAT (EBIT) 15 830 18 379 19 598 16 983 20 798
Exkl goodwillavskrivningar 24 830 33 379 40 598 34 973 36 629
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Om InfraCom Group 
 
InfraCom driver och utvecklar molnbaserade tjänster, med fokus på 
molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, liksom 
datakommunikation. Kunderna är främst mindre och medelstora 
företag som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Verksamheten 
bedrivs hittills enbart på den svenska marknaden, men målsättningen 
är att växa främst i övriga Norden. Kärnan i företaget startades 1999, 
men de senaste fyra åren har koncernen vuxit kraftigt via förvärv. 
Målsättningen är att öka omsättningen med 15-20 procent per år, både 
genom förvärv och organisk tillväxt. Bolaget är noterat på Spotlights 
premiumlista Next.   
.                 

Produkter och tjänster 

 
Infracoms affärsstrategi är att kunna erbjuda hela kedjan från 
datacenters, till fibernät, över till egenutvecklade plattformar, liksom 
paketering av erbjudanden. Affärsmodellen bygger på tre ben 1) 
Datatjänster, 2) Egenutvecklade plattformar, samt 3) Tjänster inom fem 
utvalda områden. Produktförsäljningen (hårdvara och startavgifter) 
utgör bara en liten del. Största tjänsteområdet är Molnbaserad telefoni 
med ungefär två tredjedelar av försäljningen. Tjänsterna levereras inom 
sex dotterbolag med olika inriktning. Dessa beskrivs längre fram.  
 
Datacenter 
Tjänsterna skall ha hög driftsäkerhet och hög tillgänglighet genom 
dubblerad strömförsörjning, kyla och internetkapacitet. InfraCom driver 
själva större delen av sina datacenters. Där producerar gruppen alla 
dotterbolagens tjänster. 
 
Egenutvecklade plattformar 
InfraCom är plattformsleverantör inom molntelefoni, Teamstelefoni och 
molnbaserad IT-drift. Bolaget har egna utvecklingsavdelningar som kan 
tillgodose kunders särskilda behov utan att vara beroende av en 
tredjepartlösning med en separat mjukvaruleverantör eller vara fast i 
olika licenslösningar. 
 
Tjänster 
Med hjälp av plattformarna och företagets olika datacenter skapar 
koncernen erbjudanden, som skall hjälpa kunderna att bli mer effektiva. 
  
Molnbaserad telefoni  
Inom affärsområdet har koncernen ett brett utbud av molnbaserade 
telefonitjänster genom den egenutvecklade plattformen Weblink 
Unified 2.0. Den stora förtjänsten för kunderna, jämfört med en 
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egeninstallerad utrustning, är tillgången till de absolut senaste 
funktionerna, vilka därtill är skalbara. Samtidigt är utrustningen säkrad 
för exempelvis yttre påverkan. Utrustningen skall också vara lätt att 
använda för kunden och funktionerna lätta att förändra. Genom att 
tjänsten bygger på ett serviceavtal belastar den inte heller kundens 
balansräkning.  
 
Arbetsplats som tjänst 
InfraCom erbjuder färdiga arbetsplatser där en stor förtjänst för kunden 
är att datorn är helt säkrad eftersom alltmer och viktig information 
ligger digitaliserad. InfraCom tillhandahåller de senaste funktionerna 
och uppdateringarna på samtliga arbetsstationer. Företaget kan på ett 
enkelt sätt förändra antalet användare och på så sätt också ha kontroll 
på kostnaden. 
 
Virtuell server 
Affärsområdet fokusera bland annat på de kunder som har 
affärssystem som inte är anpassade för att ligga i molnet, så kallade 
On-Premsystem. Dessa stödjs av InfraCom. I övriga fall läggs kundens 
affärssystem i InfraComs serverhallar och delar utrymme med andra 
företag, säkert och virtuellt. 
 
Internet fiber 
InfraCom levererar internetkapacitet i senaste utförande, vilket ger 
kunden en jämnare och bättre upplevelse jämfört med konkurrenterna. 
 
Helkund 
InfraCom erbjuder också ovanstående tjänster i en helkundslösning. 
Kunden får på så sätt en kontaktperson och ansvarig, vilket frigör 
resurser för kunden, samtidigt som det blir lättare att lösa problem när 
något oförutsett inträffar. 
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Dotterbolag 
De olika dotterbolagen bedriver verksamhet inom flera av koncernens 
tjänsteområden. Nedan presenteras de största bolagen, samt den 
historiska försäljningsutvecklingen. Det bör noteras att vissa av 
dotterbolagen förvärvats under 2019 och att koncernens historiska 
utveckling därför inte inkluderar alla dotterbolags historik. Grafiken 
finns med för att illustrera bolagens underliggande tillväxt. 
 
Weblink IP Phone 
Bolaget omsätter drygt 70 miljoner kronor inom tjänsteområdet 
Molnbaserad telefoni. Bolaget är en svensk teleoperatör, godkänd av 
PTS (Post och Telestyrelsen) med målsättningen att leverera 
användarvänliga kommunikationstjänster. De erbjuder 
abonnemangstjänster, molnväxel, mobil-/fasttelefoni, mobiltelefoner, 
headset, ISDN-gateways och mobila routrar. Bolaget har vuxit stabilt 
och är idag en etablerad svensk teleoperatör med ett komplett 
kommunikationserbjudande.  
 
PIN Sweden 
Bolaget omsätter drygt 30 miljoner kronor och äger, driver och utvecklar 
egna tjänster inom IT-drift, datakommunikation och molntjänster. Bolaget 
levererar helhetslösningar till företag som efterfrågar anpassningsbara 
upplägg och god support. Verksamheten är uppbyggd kring tre helägda 
datacenters. Kunderna är små-/medelstora företag, liksom organisationer 
inom offentlig sektor.  
 
Öretel 
Öretel förvärvades under 2019 och har avtalsbundna intäkter på drygt 12 
miljoner kronor och har tre specialiseringar, 1) helhetsleverantör för 
bredband inom både fiber och koppar; 2) fokus på IT-miljö, vilket avser 
service, nätverk och säkerhet, samt 3) fast alternativt mobil telefoni. 
Målsättningen är att göra den digitala vardagen enklare och tryggare för 
mindre företag och organisationer i södra Sverige. Verksamheten har 
430 uppkopplade företagskunder, samt 200 växeltelefonikunder. Under 
2020 kommer verksamheten att integreras med motsvarande i PIN 
Sweden.  
 
Netono 
Bolaget förvärvades under 2019. Affärsmodellen bygger på avtalsbundna 
intäkter på drygt 20 miljoner kronor. Bolaget växer relativt kraftigt. 
Verksamheten såt på tre ben: 1) konsulttjänster; 2) driftstjänster och 3) 
systemlösningar. Bolaget är specialiserat på IT-outsourcing med 
erbjudandet ”arbetsplats som tjänst”, liksom systemdrift där Netono tar 
på sig uppgiften att vara kundföretagets hela IT-avdelning. Med hjälp av 
automatisering och fjärrsystem sänks här kundens totala IT-budget med 
bibehållen servicegrad. 
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Cellip 
Bolaget förvärvades under 2019 och omsätter ungefär 50 miljoner 
kronor. Verksamheten är fokuserat på företagsmarknaden med all typ av 
telefoni, men med särskild focus på Microsoft Skype, Microsoft Teams, 
molnväxlar, mobilväxlar och fast telefoni. Samarbetet med Microsoft 
Teams fokuserar på Skype-for-Business, där Cellip är den svenska 
leverantör som har högst kunskap och är därför också global partner till 
Microsoft Teams.  
 
Internet.se Svenska AB 
Verksamheten startade 1994 under namnet TBA Media och var en 
pionjär inom digital media och webbtjänster. Dotterbolaget ingår i 
affärsområdet Molnbaserad IT-drift och omsätter drygt 11 miljoner 
kronor. För drygt tio år sedan bytte företaget namn till det nuvarande och 
är idag leverantör av webbhotell, domännamn och e-post till svenska 
småföretag. 
 
 

Finansiella mål - koncernen 
 
» Omsättningstillväxt 15-20 procent per år 
» EBITDA-marginal 15-20 procent  
» Soliditet minst 30 procent 
» Utdelningsandel 50 procent av årets resultat (exkl 
goodwillavskrivningar). 
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Analys  
Vi har i denna analys utgått från den relativt korta tid från 2017 som 
InfraCom Group har existerat som en koncern. Därtill har vi räknat om 
redovisningen att avse hela kalenderår. Bolaget har valt att förlänga 
innevarande räkenskapsår till 18 månader.  

Försäljningstillväxt 
InfraCom Group har haft en god försäljningstillväxt sedan starten av 
koncernen i mitten av 2017. Då låg den kvartalsvisa försäljningen på 
ungefär 30 miljoner kronor per kvartal. För de senaste kvartalen har 
försäljningen legat på ungefär 50 miljoner kronor, där det senaste 
kvartalet 2019 var det bästa på 55,5 miljoner. Utvecklingen är samtidigt 
mycket stabil. Jämför vi med tillväxten i immateriella tillgångar kan 
konstateras att dessa ökar från ungefär 80 miljoner kronor till drygt 140 
miljoner åren 2018-2019. Det visar att tillväxten till övervägande del är 
förvärvad. Under 2019 genomfördes det senaste förvärvet i april, varför 
den organiska tillväxten, mätt som median, sedan dess varit ungefär 3-5 
procent per kvartal. I förhållande till bolagets målsättning avseende en 
total försäljningstillväxt på 15-20 procent per år, stämmer trenden väl.       
 
Förvärvspriser 
Bolaget anger att förvärven sker till priser kring 4-5 gånger 
rörelseresultatet. Jämför vid försäljningsökningen 2017-2019 med 
uppgången i immateriella tillgångar under samma tid, kan konstateras att 
investeringarna i immateriella tillgångar vid förvärv motsvarar ungefär 50 
procent av försäljningen. De priser som betalas framstår därför som 
relativt låga. I tidigare genomgångar vi gjort av förvärv i olika sektorer 
motsvarar investeringarna i immateriella tillgångar ofta hela 
försäljningsuppgången.   

 
Resultatutveckling 
Resultatet före skatt under kalenderåret 2019 har stigit med 7 procent till 
18,1 miljoner kronor, medan vinsten för det sista kvartalet ökade med 1 
procent till 3,6 miljoner. Resultatet belastas då av avskrivningar på 
immateriella tillgångar motsvarande ungefär 21 miljoner kronor för 
helåret, vilket är en effekt av att bolaget följer redovisningsreglerna i K3. 
När bolaget 2021 övergår till IFRS kommer resultatet att öka med ungefär 
lika mycket. Om vi räknar med denna förändring redan idag ökade 
helårsresultatet 2019 med 24 procent till 41 miljoner kronor, medan 
uppgången i kvartalsresultat i årstakt för det fjärde kvartalet blev goda 14 
procent. 
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Lönsamhet    
Beräknar vi lönsamheten på eget kapital (utgående) under 2019 ligger 
den på 8 procent, vilket innebär en viss nedgång från 10 procent året 
innan. Breddar vi lönsamhetsanalysen att innefatta avkastningen på 
sysselsatt kapital (eget kapital plus räntebärande skulder) blir den 11 
procent, mot 12 procent året innan. Om vi återlägger avskrivningarna på 
immateriella tillgångar och därigenom anpassar redovisningen till IFRS, 
ökar lönsamheten dramatiskt, till 24 procent, vilket är en uppgång från 22 
procent året innan. Slutsatsen blir alltså att den jämförbara lönsamheten 
är mycket hög, trots att den innefattar övervärden som uppstått i 
samband med företagsförvärv.  
 

Marginal  
Bryter vi upp lönsamheten i rörelsemarginal och kapitalomsättning kan 
konstateras att koncernen uppvisar en rörelsemarginal (exkl 
avskrivningar på immateriella tillgångar) som det senaste året uppgår till 
19,5 procent. Eftersom avskrivningarna i övrigt är mycket små, motsvarar 
det i princip även EBITDA-marginalen. Det fjärde kvartalet var marginalen 
lägre än för helåret och uppgick till 17,0 procent. Det var också aningen 
lägre än året innan. Säsongsmässigt 2017-2019 tycks emellertid det 
första och det tredje kvartalet vara starkast, vilket är ett något ovanligt 
säsongsmönster inom IT-relaterad verksamhet, där det fjärde kvartalet 
oftast genererar den högsta marginalen. Totalt sett för hela perioden går 
det dock att spåra en viss nedgång i rörelsemarginalen.    
 

Kapitalomsättning  
Analyserar vi kapitalomsättningen kan konstateras att omsättningen på 
utgående sysselsatt kapital 2019 uppgår till 1,2 gånger, vilket innebär en 
viss uppgång från 1,0 gånger året innan. Eftersom immateriella tillgångar 
är merparten av kapitalet blir kapitalomsättningen exklusive dessa 
extremt hög, upp mot 8 gånger. Detta ändras inte nämnvärt om vi lägger 
in diskonterade hyresavtal i bilden, vilket bolaget kommer att behöva 
göra vid övergången till IFRS. Då påverkas balansräkningen bara 
marginellt. Kapitalbindningen i övrigt är låg. Något lager existerar inte, 
inte heller pågående projekt, medan kundfordringar och övriga fordringar 
ligger på ungefär 17 procent av omsättningen, vilket är normalt för 
svensk verksamhet, samtidigt som leverantörsskulder och andra 
rörelseskulder motsvarar ungefär 26 procent.     
 

Finansiering  
InfraCom finansierar det sysselsatta kapitalet med 70 procent eget kapital 
och får en skuldsättningsgrad på 0,4 gånger eget kapital. Det är i nivå 
med det genomsnittliga börsföretaget. Den genomsnittliga 
räntekostnaden verkar ligga på 3,5-4 procent i årstakt.                              
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Värdering 
Förutsättningar 2020 
Den explosionsartade utvecklingen från den 22 februari i år då den första 
personen i Italien avled i Covid 19 gör prognoser för 2020 och eventuellt 
2021 synnerligen osäkra. Nedstängningen av de stora länderna inom EU 
medför ett bortfall av global efterfrågan, som är extrem och överträffar 
med stor sannolikhet det vi såg i finanskraschen hösten 2008. Rimligen 
påverkar detta även InfraCom genom att en del kunder får problem. 
Emellertid finns även en motverkande faktor. Det gäller den 
explosionsartade ökning av hemarbete som vidtagit i virusepidemins 
spår. För detta står bolaget mycket väl rustat och kan på kort sikt förse 
kunder inom företagets serviceområde Arbetsplats som tjänst med 
datorer och växlar för ökat hemarbete. Ytterligare en styrkefaktor är att 
affärsmodellen bygger på serviceavtal med regelbundna betalningar. Det 
gör bolaget skyddat från kortsiktiga svängningar, förutsatt att kunderna 
kan betala. Vår bedömning i rådande läge är dock att kundproblem inte 
kan uteslutas och att vi därför har en dämpad syn på 2020.    
 
Tillväxt 
Vi har valt att värdera InfraCom med ett scenario utan företagsförvärv. 
Bolaget egen målsättning på en årlig tillväxt på 15-20 procent inklusive 
förvärv. I den historisk koncerntillväxten efter 2017 finns vissa förvärv 
inkluderade, men det senaste genomfördes i april 2019, varför tillväxten 
efter den perioden ger en viss indikation avseende den organiska 
tillväxten. Det ger ungefär 3-5 procent. Vi har också studerat tillväxten i 
merparten av de ingående dotterbolagen och dragit vissa slutsatser 
utifrån detta. Vår samlade bedömning är att den organiska tillväxten i 
koncernen bör kunna ligga på 4-5 procent per år. Jämfört med Sveriges 
nominella BNP-tillväxt de senaste fem åren, är detta något över. För 2020 
gör coronakrisen att vi prognostiserar en nedgång i försäljning på 10 
procent, vilket i huvudsak förklaras av kunder som får problem.   
 

Investeringar 

Investeringarna i andra tillgångar än förvärvade ligger på ungefär 1-2 
procent av försäljningen. Det motsvarar ungefär 4 miljoner kronor per år, 
vilket bolaget redovisade kalenderåret 2019. Därtill kommer vissa 
långsiktiga hyresavtal, där det diskonterade nuvärdet av framtida 
betalningar kan ligga på totalt kring 6-7 miljoner kronor. Om dessa skall 
förnyas i genomsnitt över en femårsperiod innebär detta ytterligare ett 
bedömt kapitalbehov på ungefär 1-1,5 miljoner kronor per år, som dock 
med automatik finansieras av hyresvärden. I den mån investeringar för 
företagsförvärv skall inkluderas, kan konstateras att de immateriella 
tillgångarna idag motsvarar ungefär 70 procent av det senaste 
kalenderårets försäljning. Granskar vi ökningen av de immateriella 
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tillgångarna från 2017 fram till 2019 och jämför med ökningen av 
försäljningen under samma tid, blir relationen 50 procent. Det innebär att 
en förvärvad tillväxt på 10 procent, drar investeringar i förvärvade 
immateriella tillgångar (goodwill) på ungefär 0,5-0,7 gånger detta. Vi har 
dock valt att lägga vår prognos baserad på den organiska tillväxten. 
Bolaget förvärvshistorik är imponerande, men ännu inte tillräckligt 
frekvent för att den skall vara en bättre bas för prognoser, än den 
organiska. De priser som betalas ligger på ungefär 4-5 gånger 
rörelseresultatet, vilket framstår som lågt.   

 
Rörelsemarginal 
Under perioden 2017-2019 har rörelsemarginalen före avskrivningar 
(EBITDA-marginalen) minskat från 23 till drygt 20 procent. Vi bedömer att 
minskningen, dels är en effekt av en tuffare marknad, dels en effekt av 
ökade integrationskostnader i samband med förvärv. Vår bedömning är 
att samordningsförtjänster mellan förvärvade bolag bör kunna matcha 
prispress från ökad konkurrens. Möjligheterna till kombinerade 
serviceavtal, innefattande ett flertal tjänster och därmed en starkare 
kundrelation, bör kunna växa i takt med att verksamheten blir större och 
mer diversifierad. Eftersom avskrivningarna, exklusive goodwill, är relativt 
små kan detta översättas till en rörelsemarginal före goodwill-
avskrivningar på ungefär 20 procent för de prognostiserade åren. Med en 
kapitalomsättning på ungefär 1,3 förvandlas detta till en avkastning i 
rörelsen (sysselsatt kapital) på ungefär 25 procent, vilket är mycket högt.      
 
Resultat per aktie 
Bolaget har ändrat räkenskapsår från 30 juni till 31 december. 
Innevarande räkenskapsår innefattar därför 18 månader. Vi har med hjälp 
av kvartalsrapporterna omvandlat räkenskapsåren till ett verksamhetsår 
som motsvarar kalenderår 2017-2019. Värdet för 2017 är dock osäkert, 
eftersom det bygger på en dubblering av andra halvårets resultaträkning, 
med en viss justering för bedömda kalendereffekter. Det redovisade 
resultatet för kalenderåret 2019 uppgår till 18,1 miljoner kronor, vilket 
dock inkluderar avskrivningar på goodwill uppgående till ungefär 21 
miljoner kronor. För att få jämförbarhet med IFRS-bolag, har dessa 
avskrivningar återlagts, varvid resultatet ökar till 39,1 miljoner. Resultatet 
efter skatt per aktie med 30,2 miljoner aktier blir 1,02 kronor. Vår prognos 
för 2020 landar på ett resultat före skatt och goodwillavskrivningar på 
41,7 miljoner och för 2021 på 43,5 miljoner, vilket per aktie räknat blir 
1,07 respektive 1,11 kronor.  
 

Avkastningskrav (WACC) 
De generella parametrar som använts vid våra värderingar är 2 procents 
riskfri ränta och 5 procents generell riskpremie. Den förhållandevis höga 
räntan, jämfört med dagens nollränta, motiveras av att värderingen görs 
med ett evigt tidsperspektiv och att nollränta inte kan existera på evig 
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sikt. Den bolagsspecifika riskpremien borde i grunden kunna sättas 
relativt lågt, eftersom verksamheten löper med långa servicekontrakt. 
Därtill är kundrelation relativt tät, vilket skapar en större säkerhet i 
intäkterna. Mot detta kan ställas att mindre bolag normalt bedöms som 
mer osäkra än större. Med ett börsvärde kring 300 miljoner kronor gäller 
det även InfraCom. Vi har därför prognostiserat ett betavärde på 1,5 
(beta 1,0 motsvarar marknadens genomsnitt) vilket gör att riskpremien i 
värderingen blir höga 7,5 procent. Vi ser detta som den största 
långsiktiga omvärderingspotentialen, nämligen att den underliggande 
stabila verksamheten successivt ändrar placerarnas syn på betavärdet. 
Den genomsnittliga räntekostnaden före skatt är beräknad till 4,0 procent, 
vilket är i enlighet med vad vi kan räkna fram för de senaste två åren. 
Andelen räntebärande skulder av sysselsatt kapital uppgår till 30 procent, 
vilket vi tror är en rimlig långsiktig andel.   
 
Värdering 
Bolaget har haft en relativt svängig kursutveckling sedan introduktionen 
2019. Intervallet har varit ungefär 10-12 kronor per aktie. Toppen nåddes 
i maj förra året på 12,90 kronor och dagens kurs på 7:80 ligger något 
under noteringarna från introduktionen. Nedgången sedan början av 
mars är förhållandevis liten, drygt 20 procent. Uppenbarligen framstår 
bolagets serviceverksamhet inom IT-området som motståndskraftig, i alla 
fall relativt andra bolag och aktier.    
 
För kalenderåret 2019 redovisade bolaget en vinst per aktie, som ger ett 
p/e-tal räknat på genomsnittskursen för 2019 på 13. Räknat på dagens 
kurs på 7:80 och vår vinstprognos för 2020 sjunker p/e till 9. Detta är ett 
av de lägsta p/e-talen för ett lönsamt bolag som vi uppmätt. Granskar vi i 
EV/EBIT-multipeln (rörelseresultatet i relation till marknadsvärdet på eget 
kapital och räntebärande skulder) blir denna 11 räknat på utfallet 2019 
och kursens årsgenomsnitt. Räknat på dagens kurs och vår prognos för 
2020 får vi en EV/EBIT på 8. Det är ett mycket lågt relationstal. 
 
Vår slutsats blir att den dagens kursnivå på 7:80 innefattar en hög 
riskpremie. Det är förståelig mot bakgrund av rådande osäkerhet och att 
bolaget har en kort historik, samt verkar inom den snabbrörliga sektorn 
”molntjänster”, vilken anses vara utsatt för synnerligen hård konkurrens. 
Vår bedömning är att bolaget kommer att klara den kraftiga 
konjunkturnedgången bättre än de flesta andra börsbolag. Vi bedömer 
därför att bolaget relativa stabilitet kan bestå och att placerarna 
successivt bör kunna omvärdera risken i bolaget. Vi ser därför ett 
motiverat värde på aktien under rådande osäkerhet kring 10:00 kronor. 
  
Ansvarig analytiker: Peter Malmqvist (+46 734 43 92 46) 
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 
sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 
kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 
analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 
investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som 
uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget 
tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande 
under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna 
har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 
denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av 
intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 
dock 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. 

Analytikern Peter Malmqvist äger inte och får heller inte äga inte aktier i 
det analyserade bolaget. 

 

 


