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Fortsatta 
framgångar  

 
 

InfraCom driver och utvecklar molnbaserade tjänster med fokus på 
telefoni och IT-tjänster i egna datahallar. Framgångarna under det 
andra kvartalets virusturbulens imponerar.  Vårt motiverade värde 
på aktien höjs till 13 kronor, trots den stora konjunkturosäkerheten.  

 

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. 
 
Under det andra kvartalet var försäljningstillväxten 5 procent i årstakt 
med en EBITDA-marginal på 24,4 procent, vilket innebar en viss 
marginaluppgång från förra kvartalet. Målet är att långsiktigt uppnå en 
EBITDA-marginal på 15-20 procent. För helåret 2020 räknar vi med 
att stabiliteten samt förvärv i juli ger en ökad försäljning och en fortsatt 
hög EBITDA-marginal. Räknat på aktuell börskurs ger våra estimat ett 
p/e-tal på låga 10. Vi väljer därför att öka vårt motiverade värde till 13 
kronor per aktie.   
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Analytiker: Peter Malmqvist, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: InfraCom Group AB 

Lista: Spotlight Next 

Vd: Bo Kjellberg 

Styrelseordförande: Oskar Säfström  

Marknadsvärde: 350 MSEK 

Senast: 11,65 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 107 948 161 835 206 578 231 367 254 504
   % tillväxt 49,9% 27,6% 12,0% 10,0%
Rörelsekostnader (exkl avskrivningar) -82 562 -127 252 -164 058 -180 467 -198 513
EBITDA 25 386 34 583 42 520 50 901 55 991
  %, marginal 23,5% 21,4% 20,6% 22,0% 22,0%
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 -2494 -3044
   % av M/I, fastigheter 34,5% 39,0% 30,5% 30,0% 30,0%
Avskrivningar immateriella tillgångar -9 000 -15 000 -21 000 -19100 -17 846
   % av immateriella tillgångar 9,1% 8,6% 12,3% 12,0% 12,0%
RÖRELSERESULTAT (EBIT) 15 830 18 379 19 598 29 307 35 102
Exkl goodwillavskrivningar 24 830 33 379 40 598 48 407 52 947
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Framgångsrikt kvartal  
 
Försäljningstillväxt - stabil 
InfraCom Group ökade försäljningen under det andra kvartalet med 5 
procent i årstakt till 54,1 miljoner kronor, att jämföra med 7 procent 
föregående kvartal, delvis som en effekt av tidigare företagsförvärv inom 
affärsområde IT-drift. Jämfört med kvartalet innan innebar försäljningen 
en uppgång med 2 procent, vilket är överraskande med tanke på den 
totala nedgången i ekonomin.  
 
Bolagets största affärsområde är Kommunikation, som innefattar telefoni 
och datakommunikation och utgör 74 procent av koncernens försäljning. 
Tillväxten var 3 procent i årstakt, mot en tillbakagång med 4 procent förra 
kvartalet. Tillväxten var organisk. Bolaget rapporterar om vissa ökade 
kundförluster, vilka vi bedömer till stor del är hänförliga till affärsområdet. 
Näst största område är IT-drift, som svarade för 24 procent av 
försäljningen och visade en uppgång med 13 procent. Förra kvartalet var 
tillväxten 63 procent, till stor del via förvärv. Minsta affärsområde är 
Datacenters, som svarar för 2 procent av försäljningen. Där föll 
försäljningen med 8 procent i årstakt.      
 
Under kvartalet har bolaget fortsatt att registrera en ökad efterfrågan från 
kunder som i spåren av coronaepidemin varit i behov av att omlokalisera 
personal till hemarbetsplatser med hjälp av Infracoms molntjänster. 
Fokus är framförallt på videosamtal och informationsdelning. Bolaget 
framhåller dock för att pandemin också har negativa effekter, främst på 
grund av ökade kundförluster. Under kvartalet drabbades företaget av 
vissa kundförluster. De tjänster som bolaget erbjuder är viktig 
infrastruktur för kunderna, samtidigt som affärsmodellen är 
abonnemangsdriven. Det ger kortsiktig stabilitet, samtidigt som kunderna 
återfinns i ett flertal marknadssegment.  
 
Efter kvartalet har bolaget genomfört fyra företagsförvärv, varav tre 
mindre bolag är från ett konkursbo och avser i huvudsak kundstockar. 
Den förvärvade försäljningen i den största verksamheten uppgick 2019 till 
17 miljoner, med en EBITDA-marginal på 22 procent. De tre mindre 
kundstockarna motsvarade föregående år en fakturering på drygt 20 
miljoner kronor, men kommer att bli något lägre efter övertagandet. Det 
ger sammanlagt en förvärvad omsättning på helårsbasis på drygt 30 
miljoner kronor, med början i juli nu i år.          
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Markant stigande vinst 
Resultatet före skatt steg under kvartalet med 73 procent i årstakt till 7,2 
miljoner kronor, vilket var bättre än förra kvartalets ökning på 25 procent. 
Om goodwillavskrivningarna elimineras (bolaget följer regelverket K3) 
ökar resultatet till 12,4 miljoner kronor, en ökning i årstakt med 8 procent. 
Detta var åttonde kvartalet i rad med stigande vinst i årstakt. Trenden för 
rörelseresultatet är densamma eftersom finansnettot är relativt konstant.  
 
 

Marginal klart över målet  
EBITDA-marginalen ökade till 24,4 procent under kvartalet, från 24,1 
procent under föregående kvartal. Det var den tredje högst marginalen 
under vår analysperiod från 2017. Det var också klart bättre än 
marginalen under det fjärde kvartalet då den uppgick till 18,1 procent. 
Räknat på rullande 12 månader var nivån 22,3 procent, att jämföra med 
21,2 procent kvartalet innan. Utvecklingen kan också jämföras med 
bolagets mål, som ligger på 20 procent. Därtill kan vi konstatera att den 
nedåtgående trend i rörelsemarginalen vi kunde konstatera under 2019 
har vänt markant.    

 
Lönsamheten är tillfredsställande    

Beräknar vi lönsamheten (exklusive uppskattade goodwillavskrivningar) 
på eget kapital under de senaste 12 månaderna ligger den på hela 28 
procent. Det innebar en viss uppgång från 26 procent under förra 
kvartalet. Breddar vi lönsamhetsanalysen att innefatta avkastningen på 
sysselsatt kapital (eget kapital plus räntebärande skulder och återlagda 
ackumulerade goodwillavskrivningar) blir den 12 procent, mot 10 procent 
för ett år sedan och drygt 11 procent under förra kvartalet. Slutsatsen blir 
att den jämförbara lönsamheten före goodwillavskrivningar är 
tillfredsställande.  
 

Finanserna starka  
InfraCom finansierar det sysselsatta kapitalet med 80 procent eget kapital 
och får en skuldsättningsgrad på 0,27 gånger eget kapital, vilket är en 
nedgång från förra kvartalets 0,37 gånger och är något under det 
genomsnittliga börsföretaget. Bolagets genomsnittliga räntekostnad de 
senaste fyra kvartalen kan beräknas till 3,5 procent.                              
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Värdering 
Allt bättre förutsättningar  
Coronapandemin gör prognoser för innevarande år och 2021 är osäkra, 
men bolagets senaste två kvartals utveckling visar att de har en 
affärsmodell som är uppenbart stabil. Restriktionerna i Sverige och 
nedstängningen av de stora länderna inom EU medför ett bortfall av 
global efterfrågan som är extrem och överträffar det vi såg i 
finanskraschen hösten 2008. Detta har hittills inte påverkat bolaget totalt 
sett negativt. Bolaget varnar emellertid för att konjunkturdämpningen kan 
komma att påverka negativt genom att kunder får problem. Det framgick 
också av kundförlusterna under kvartalet. Det finns även en motverkande 
faktor och det gäller den snabba ökning av hemarbete som vidtagit i 
epidemins spår. För detta står bolaget väl rustat och kan på kort sikt 
erbjuda företag inom serviceområdet ”Arbetsplats som tjänst”, datorer 
och växlar för ökat hemarbete. Ytterligare en styrkefaktor är att 
affärsmodellen bygger på serviceavtal med förskottsbetalningar, normalt 
ett kvartal. Det gör bolaget skyddat från kortsiktiga svängningar. Vår 
bedömning i efter det andra kvartalets imponerande utveckling, är att 
bolaget har förutsättningar att gå stärkt ur denna ekonomiska kris.    
 
Tillväxten stabil 
Vi har valt att värdera InfraCom inklusive uppskattningar kring de 
företagsförvärv som gjordes i juli. Bolaget egen målsättning på en årlig 
tillväxt på 15-20 procent inklusive förvärv. Om vi tar med de senast 
gjorda förvärven är vår bedömning att försäljningen för helåret 2020 
kommer att öka i nedre delen av detta intervall. I den historiska 
koncerntillväxten finns 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 
per år. Vi håller fast vid att denna bör kunna uppnås på lång sikt, 
samtidigt som vi för 2020 och 2021 inkluderar de senaste förvärven. Vår 
bedömning kring köpeskilling (ej publicerad) är att den ligger på samma 
nivå i förhållande till försäljningen, som tidigare gjorda förvärv. EBITDA-
marginal i förvärvade verksamheter är delvis publicerad och bör kunna 
nå koncernmålet på 20 procent. Detta är en mer positiv tillväxtprognos än 
i tidigare analyser.   
 

Investeringar 

Investeringarna exklusive förvärv ligger på ungefär 1-2 procent av 
försäljningen och består i huvudsak i programvara. Andelen motsvarar 
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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.   

 
Rörelsemarginal (EBITDA) 

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. Efter de senaste två 
kvartalen är det uppenbart att marginalen är på väg upp. Vi har därför 
ökat marginalen för 2020 och 2021, men behåller den långsiktiga 
marginalen på 21 procent. Vår bedömning är att samordningsförtjänster 
mellan förvärvade bolag har kunnat 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 goodwillavskrivningar på ungefär 20 procent 
för de prognostiserade åren.      
 
Resultat per aktie 
Bolaget har ändrat räkenskapsår från 30 juni till 31 december. Senaste 
räkenskapsåret innefattade därför 18 månader. Vi har med hjälp av 
kvartalsrapporterna omvandlat räkenskapsåren till ett verksamhetsår som 
motsvarar kalenderår 2017-2019. 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 före skatt ökar till 39,1 miljoner. Vår prognos för 2020 
och 2021 är mer optimistisk än tidigare tack vare de starka 
kvartalsrapporterna. Det prognostiserade resultatet före skatt och före 
bedömda goodwillavskrivningar ökas till 47 miljoner kronor och för 2021 
till 52 miljoner. Det kan jämföras med motsvarande resultat för de 
senaste fyra kvartalen på 44 miljoner kronor. Räknat per aktie blir detta 
1:20 kronor respektive 1:32. Om bolaget klarar denna utveckling de 
kommande två åren är det tydligt bättre än för Stockholmsbörsens bolag 
som helhet.  
 

Avkastningskrav (WACC) 
Vårt avkastningskrav bygger på 2 procents riskfri ränta och en generell 
riskpremie på 5 procent, som räknas upp med en riskfaktor (betavärde) 
på höga 1,6. Den höga faktorn motiveras av att mindre bolag generellt 
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riskerar att få det tuffare på aktiemarknaden till följd av lågkonjunkturen. 
Däremot räknar vi med att InfraCom på sikt skall kunna övertyga 
placerarna om att risken i verksamheten är lägre än vad den upplevs just 
nu. Detta har dock inte vägts in i dagens värdering.   
 
Värdering 
Aktien har haft en bra utveckling sedan början av juli då aktien låg ganska 
stabilt på drygt 8 kronor. Den senast noterade kursen är 11:65 kronor, 
vilket ger en uppgång på drygt 40 procent. Normalt borde den typen av 
uppgång mana till viss försiktighet. Dagens kursnivå ger dock ett p/e-tal 
på förra årets vinst (2019) på drygt 11. Räknat på kursgenomsnitt för 
2019 var p/e-talet på det årets vinst 13. Kursuppgången har visserligen 
en uppgång i p/e-tal jämfört med förra rapporten, men detta är 
fortfarande ett av de lägsta p/e-tal vi uppmätt för ett stabilt lönsamt bolag. 
Räknar vi p/e på vår vinstprognos 2020 respektive 2021 blir dessa 10 
respektive 9.   
 
Vår slutsats blir att dagens kursnivå på 11:50-12 kronor fortfarande 
innefattar en hög riskpremie. Det har vi nu svårare att förstå, mot 
bakgrund av den utveckling bolaget haft under det senaste halvåret. Vår 
bedömning är att bolaget kommer att klara den kraftiga 
konjunkturnedgången bättre än de flesta andra börsbolag. Vi väljer därför 
att öka vårt motiverade värde till 13:00 kronor per aktie. Vi ser ytterligare 
potential när väl aktieplacerarna börjar minska sin riskpremie i bolaget. 
  
Ansvarig analytiker: Peter Malmqvist (+46 734 43 92 46) 
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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) 
Kommunikation, 2) IT-drift, samt 3) Datacenters (diagrammet speglar 
försäljning för 12-månadersperioder). Bolaget levererar 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.  
 
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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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. 

 

 


