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UPPDRAGSANALYS 

Kortsiktig motvind – 
långsiktiga möjligheter 
Störst covid-19-effekt i icke-kärnverksamhet 
Gunnebo ökade omsättningen med 2% under första kvartalet till  
1 224 Mkr, varav organisk tillväxt -4%. Ebita-resultatet nära 
halverades under kvartalet till 25 Mkr (47), motsvarande en ebita-
marginal på 2,1% (3,9). Bolaget uppskattar att covid-19 påverkade 
omsättningen negativt med ~75 Mkr och tyngde ebita-resultatet med 
~25 Mkr.  Noterbart är att den överlägset största resultatförsäm-
ringen i årstakt kom från icke-kärnverksamheten i affärsområdet 
Other Business (-19 Mkr). 
 

Tufft Q2 i korten – ledningen stresstestar 
Ledningen ser stora negativa resultateffekter under andra kvartalet 

och har vidtagit en rad åtgärder för att minska kostnaderna. För 

tredje kvartalet är läget alltjämt osäkert givet utvecklingen med rest-

riktioner på olika marknader. Ledningen utvärderar scenarier med 

omsättningstapp på över 20 procent på årsbasis. 

Låg värdering vs. balansräkningsrisk 
Innan covid-19 slog till var Gunnebo ett spännande turnaround-case 

där de flesta pilarna pekade i rätt riktning. 2020 såg ut ett bli ett år 

där bolagets nya ledning skulle börja leverera bättre lönsamhet efter 

omorganisation, förvärv och omstruktureringar. Nu tvingas led-

ningen istället fokusera på att sänka kostnader och hålla uppe kassa-

flödet så att nettoskuldsättningen (3,4 ggr ebitda-resultatet vid ut-

gången av Q1) inte blir ett problem. Mot balansräkningsrisken ska 

ställas att aktien ser riktigt billig ut i vår summan-av-delarna-kalkyl. 

Vår försiktiga riktkurs på 21 kronor (~11 ggr ebita 2021p) speglar den 

stora osäkerheten.  
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal

Mkr 2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 5 128 5 459 4 900 5 300

Bruttoresultat 1 442 1 395 1 225 1 378

Ebita (just.) 334 321 140 330

Rörelseres. (ebit) 265 192 20 280

Nettoresultat 120 45 -40 165

Vinst per aktie 1,57 kr 0,55 kr -0,42 kr 1,73 kr

Utd. per aktie 0,50 kr 0,00 kr 0,00 kr 1,00 kr

Omsättningstillväxt 5,5% 6,5% -10,2% 8,2%

Bruttomarginal 28,1% 25,6% 25,0% 26,0%

Ebita-marg. (just.) 6,5% 5,9% 2,9% 6,2%

Nettoskuld/ebitda 3,5 3,1 5,4 2,2

P/e-tal 10,4 29,6 neg 9,4

EV/ebita (just.) 9,4 9,7 22,4 9,5

EV/omsättning 0,61 0,57 0,64 0,59

Direktavkastning 3,1% 0,0% 0,0% 6,1%
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Investeringstes 

Förändringens vindar blåser 
I ett bolag som presterat svagt historiskt är det viktigt med tydliga 

tecken på genomgripande förändringar och så är fallet i Gunnebo. 

Den tidigare organisationen med geografisk struktur har bytts ut mot 

en rakare produktfokuserad organisation. Vidare är ledningen helt 

ny. Vd Stefan Syrén tillträdde i höstas och finanschefen Åke 

Bengtsson i februari. Lägg därtill nya affärsområdeschefer, bortsett 

från i välskötta Entrance Control. 

Förbättrad kapitalallokering 
Tydliga förbättringstecken syntes redan under den förra vd:n då 

underpresterande verksamheter avyttrades, inte minst den franska 

problemverksamheten inom Integrated Security (numera Other 

Business) som såldes 2018. Fjolårets förvärv av tjeckiska Cominfo 

inom Entrance Control signalerar ytterligare ett skifte där resurserna 

går till koncernens bäst presterande delar. 

Guldägg i Entrance Control 
Gunnebos överlägset mest lönsamma affärsområde Entrance Control 

för tankarna till välskötta lås- och dörrtillverkaren Assa Abloy. 

Entrance Control har goda framtidsutsikter och verksamheten 

förtjänar en tydlig premievärdering. Även med relativt försiktiga 

antaganden kan Entrance Control motsvara ~80% av Gunnebos 

nuvarande företagsvärde (EV). 

Renodling synliggör lönsamheten 
Vi hyser inga tvivel om att Gunnebos Other Business på något års sikt 

har lämnat koncernen. Kärnverksamheten har i våra ögon potential 

att redan i dag leverera en underliggande ebita-marginal på ~8–9%, 

vilket inte är långt ifrån det finansiella målet på 10% (se diagram). En 

konservativ kalkyl på ett renodlat Gunnebo som ger Entrance Control 

en välförtjänt premievärdering och stor rabattvärdering på Safe 

Storage och Cash Management ger en motiverad kurs ~60% över 

nuvarande börskurs. 

Entrance Control i en klass för sig 
Marknadsandel (y-axeln) & EBITA-marginal (x-axeln) 2019 

 
Källa: Gunnebos årsredovisning 2019. 
Fotnot: Integrated Security har från Q1 2020 bytt namn till 
Other Business. 

Underliggande potential i kärnan 
Gunnebos Ebita-marginal 2019 i olika perspektiv 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden. 

 

Entrance 
Control

Safe 
Storage

Cash 
Management

Integrated 
Security0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0% 5% 10% 15%

5,9%

7,5%
8,6%

10,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

1. G
unnebo 2019

2. Exkl. O
ther Business &

 inkl. Com
info

hela året

3. Exkl. O
ther Business, inkl. Com

info
hela året &

 inkl. sparprogram
2019/2020

Finansiellt m
ål



Gunnebo  

 

Analysguiden 
11 maj 2020 

 

3
 

Bakgrund och historik 

Kort om bolaget 
Gunnebo är en industrikoncern som inom tre affärsområden hjälper 

kunder att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och män-

niskor. 

Det mest lönsamma affärsområdet Entrance Control hanterar 

personflöden på exempelvis flygplatser med hjälp av passagespärrar 

och detekteringssystem. 

Största affärsområdet Safe Storage skyddar kontanter, värdesaker 

och data med hjälp av exempelvis valv, värdeskåp och arkivskåp. 

Affärsområdet Cash Management fokuserar på att med hjälp av 

tekniklösningar minska bankernas och detaljhandelns kostnader för 

hantering av sedlar och mynt. 

Kort historik 

Gunnebo har varit noterat på Stockholmsbörsen sedan 1995. 

Decenniet fram till 2005 präglades av intensiv förvärvstillväxt med 

nära 50 förvärv. Därefter gick bolaget in i en integrationsfas som med 

facit i hand inte föll ut särskilt väl. 

Under lång tid har Gunnebo dragits med: 

• Låg organisk tillväxt (som slutade redovisas 2018) 

• Stora engångsposter från ständiga omstruktureringar  

• Svag lönsamhet 

Gunnebos förre vd Henrik Lange började på allvar adressera kon-

cernens problem under sin period vid rodret 2015–2019 där bland 

annat den geografiska strukturen byttes ut mot affärs-

områdesstruktur med produktfokus. 

Vidare avyttrades olönsamma integratörsverksamheter i Frankrike, 

Belgien och Luxemburg samt ett par mindre integratörsaffärer i 

Storbritannien och Spanien. Under andra kvartalet 2019 lanserades 

dessutom ett stort besparingsprogram som siktade på årliga be-

sparingar på 100 Mkr med full effekt från halvårsskiftet 2020. 

Nuvarande vd Stefan Syrén tillträdde den 7 november 2019. Dess-

förinnan var han affärsområdeschef över Safe Storage och Integrated 

Security. I mitten av december i fjol aviserades att Åke Bengtsson tar 

över som ekonomi- och finansdirektör i februari. Han har en 

bakgrund som vd och ekonomichef på börsnoterade fordons-

underleverantören Haldex. Affärsområdeschefen för Cash 

Management, Christian Wiesser, tillträdde under 2019. Den ende 

medlemmen i koncernledningen med lång historik på bolaget är 

Robert Hermans, sedan 2010 chef över välskötta Entrance Control. 

Dämpad återhämtning efter 2009 
Organisk tillväxt 2002–2017 

 
Källa: Bolagets rapporter. 
Not: Organisk tillväxt slutade redovisas 2018. 

~1,5 Mdr i engångsposter 
Extraordinära kostnader, Mkr 2002–2019 

 
Källa: Bolagets rapporter. 

Långsam förbättringstakt 
Rörelsemarginal (ebit) exkl. engångsposter 2002–2019 

 
Källa: Bolaget. 
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Värdering 
Givet den stora förändringsresa som Gunnebo är inne i framstår 

bolagets historiska lönsamhetsnivåer inte som särskilt relevanta. 

Covid-19 gör samtidigt att Gunnebos lönsamhet kortsiktigt lär falla 

till nivåer som inte speglar koncernens långsiktiga potential. 

Nedan har vi med utgångspunkt i Gunnebos redovisade siffror för 

2019 försökt att räkna fram den underliggande lönsamheten för 

kärnverksamheten givet (1) en sannolik avyttring av Other Business 

(tidigare Integrated Security) på sikt samt (2) det stora 

besparingsprogram den förra ledningen sjösatte under andra 

kvartalet i fjol. 

Tabellen nedan illustrerar tydligt att Entrance Control spelar i en helt 

egen division sett till lönsamhet samt att Other Business under-

presterade ordentligt inklusive koncerngemensamma kostnader. 

 

I tabellen nedan har Gunnebos 2019-siffror justerats. Först och 

främst har icke-kärnverksamheten i Other Business exkluderats. 

Vidare har tjeckiska förvärvet Cominfo som konsoliderades vid halv-

årsskiftet inkluderats hela året. Slutligen har koncernkostnaderna 

sänkts för att reflektera en mindre koncern. 

 

Affärsområde Oms. 
(Mkr)

EBITA 
(Mkr)

EBITA-
marg.

EBITA inkl. 
koncernkost.

EBITA-marg. inkl. 
koncernkost.

Entrance Control 1 331 209 15,7% 182 13,7%

Safe Storage 2 248 158 7,0% 112 5,0%

Cash Management 1 022 68 6,7% 47 4,6%

Other Business* 858 -3 -0,3% -20 -2,4%

Koncernkostnader -111

Summa 5 459 321 5,9% 321 5,9%

Källa: Bolaget, Analysguiden.
*Tidigare Integrated Security

Gunnebo 2019

Affärsområde Oms. 
(Mkr)

EBITA (Mkr) EBITA-marg. EBITA inkl. 
koncernkost.

EBITA-marg. 
inkl. 

koncernkost.Entrance Control 1 401 220 15,7% 192 13,7%

Safe Storage 2 248 158 7,0% 112 5,0%

Cash Management 1 022 68 6,7% 47 4,6%

Other Business* 0 0

Koncernkostnader** -95

Summa 4 671 351 7,5% 351 7,5%

Källa: Bolaget, Analysguiden.
*Tidigare Integrated Security
**Koncerngemensamma kostnader 2% av oms. precis som 2019
***Cominfo konsoliderades vid halvårsskiftet 2019

Gunnebo 2019
(exkl. Other Business & inkl. Cominfo hela året)***
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Gunnebos ebita-marginal lyfter här till 7,5% – en rejäl förbättring 

jämfört med redovisade 5,9% i tabellen ovan. 

Till detta kan adderas att Gunnebo under andra kvartalet i fjol 

lanserade ett besparingsprogram på 100 Mkr med full effekt från 

andra halvåret 2020. Programmet var bland annat inriktat på over-

headkostnader i Europa, främst inom affärsområdena Safe Storage 

och Integrated Security, liksom förändringar i koncernledningen 

samt avvecklingen av regionstrukturen i Asia-Pacific och Americas. 

Räknar vi med att hälften, 50 Mkr, påverkar ”kärn-Gunnebo” positivt, 

alltså exkl. Other Business (Integrated Security), så ökar Gunnebos 

underliggande ebita-resultat i tabellen ovan till drygt 400 Mkr – 

motsvarande en ebita-marginal på ~8,6%. 

Tabellen nedan kan sägas illustrera riktningen Gunnebo var på väg i 

innan covid-19 slog till. Även med försiktiga värderings-multiplar: 

ev/ebita 12x för Entrance Control – lågt givet kvaliteten – och låga 8x 

för Safe Storage och Cash Management, erhålls ett motiverat företags-

värde (enterprise value, EV) på drygt 4 Mdr. 

Den siffran kan jämföras med Gunnebos nuvarande EV på 3,1 Mdr, 

exklusive leasingskulder men inklusive pensionsskulder. Givet 

hävstången som skuldsättningen ger är uppsidan i aktien i ett sådant 

här scenario nästan 60% till en kurs på nära 26 kronor. 

Mot detta scenario skall ställas osäkerheten som covid-19 innebär. 

Kortsiktigt handlar det om att hantera risken med den relativt höga 

skuldsättningen medan det på medellång sikt handlar om att jobba 

sig tillbaka till tidigare lönsamhetsnivåer i en värld som kan ha 

förändrats efter covid-19. 

 

 

 

 

Affärsområde Oms. 
(Mkr)

EBITA inkl. 
koncernkost. 

(Mkr)

EBITA-marg. 
inkl. 

koncernkost

Värderings-
multipel 

(ev/ebita)

Värdering

Entrance Control 1 401 207 14,7% 12x 2 478

Safe Storage 2 248 136 6,1% 8x 1 091

Cash Managment 1 022 58 5,7% 8x 465

Summa 4 671 401 8,6% 4 034

Källa: Bolaget, Analysguiden.

Gunnebo 2019
exkl. Other Business, inkl. Cominfo, inkl. sparprogram
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Risker 

Balansräkningen 

Gunnebos nettoskuldsättning har de senaste åren legat relativt kon-

stant kring ~3–3,5 ggr ebitda (se diagram nedan). Det är relativt höga 

nivåer för ett cykliskt bolag och gör Gunnebo mer känsligt för 

konjunktursvängningar. 

Hög skuldsättning 
Gunnebos nettoskuld & nettoskuld/ebitda 

  

Källa: Bolagets kvartalspresentation Q1 2020. 

Givet nuvarande situation med covid-19 finns en risk att Gunnebos 

resultat faller så mycket att ration nettoskuld/ebitda överskrider 

gränsnivåer i bolagets lånevillkor och att bankerna trycker på för en 

nyemission. Det är dock inte vårt huvudscenario givet följande 

skrivelse i Q1-rapporten: 

”I kvartalet genomfördes ett finansiellt stresstest utifrån olika möjliga 

scenarier med volymnedgång mellan 20–50 procent som koncernen 

potentiellt kan stå inför, vilket har kommunicerats till bolagets 

finansiärer. Vidare kan konstateras att bolagets finansiering och 

betalningsförmåga svarar upp mot samtliga scenarier i stresstestet.” 

Viktigt att ha med sig är också att Gunnebo har en långsiktig och 

kapitalstark huvudägare i Stena med 26% av aktierna. 

Other Business fortsätter att tynga 
Vår investeringstes bygger på att Gunnebo på sikt avyttrar det 

problemtyngda affärsområdet Other Business, vilket skapar en mer 

lönsam och stabil koncern som ges bättre förutsättningar att växa. 

Det lär i förlängningen utmynna i en högre värdering på börsen. 

Risken finns dock att en avyttring av Other Business drar ut på tiden, 

exempelvis på grund av lågkonjunkturen som covid-19 resulterat i. 
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Vidare består affärsområdet av en rad olika verksamheter i olika 

länder, vilket gör en försäljning av hela affärsområdet mindre 

sannolikt. Det kan dels medföra att renodlingen tar längre tid än vi 

räknat med, dels medföra att Gunnebos ledning får lägga mycket 

energi på att få rätsida på dessa underpresterande verksamheter 

istället för på att växa kärnverksamheten. 

Prognoser och utsikter 
På grund av covid-19 är osäkerheten i prognoserna väldigt stor. 

Gunnebo har fabriker i exempelvis Italien, Spanien och Indien, alla 

länder där verksamheterna tvingats stänga ner tillfälligt på grund av 

beslut från myndigheterna. Samtidigt har Gunnebos fabrik i Kina, 

som påverkades i början av första kvartalet återupptagit produk-

tionen efter ett tillfälligt stopp. 

Vidare kan noteras att ledningen i Q1-rapporten talade om att 

andelen avbokade order varit ”mycket begränsat” och att kunderna 

istället flyttat fram order. Om covid-19 är överspelat relativt snabbt 

finns hopp om en hyggligt snabb återhämtning när framflyttade order 

ska levereras. 

På den negativa sidan har Gunnebos omstruktureringar inom 

olönsamma Other Business försenats med 3–6 månader på grund av 

covid-19-restriktioner. Den svaga utvecklingen i affärsområdet under 

Q1 lär bestå under andra kvartalet. 

Gunnebo har en global organisation där antalet anställda i Sverige 

bara utgör cirka 5% av antalet anställda. Svenska stödåtgärder, som 

exempelvis det statliga korttidspermitteringssystemet, lär därför bara 

ge begränsad effekt. Samtidigt erbjuder vissa länder liknande eller 

andra stödåtgärder åt företagen. 

I vår prognos för 2020 utgår vi från att läget successivt normaliseras 

och att andra kvartalet markerar botten. För helåret blir om-

sättningstappet 10%, omstruktureringar leder till stora engångs-

poster och på ebit-nivå landar resultatet precis över nollstrecket. Stöd 

till denna prognos fås även i Gunnebos historik där bolaget trots svag 

lönsamhet under lång tid aldrig varit nära röda siffror på ebit-nivå 

exklusive engångsposter – inte ens under finanskrisen 2008–2009. 

I takt med att volymerna normaliseras under 2021 räknar vi med att 

lönsamheten stärks betydligt med stöd från dels besparings-

programmet som lanserades 2019, dels från nya åtgärder under 2020. 

Såväl p/e-talet som ev/ebita-mutipeln hamnar då på drygt 9, vilket 

implicit innebär mycket lågt ställda förväntningar. Det speglar i våra 

ögon inte Gunnebos pågående förändringsresa mot en mer fokuserad 

och lönsam koncern. Vår riktkurs är 21 kronor, motsvarande ~11 ggr 

just. ebita 2021p respektive ~ p/e 12. 
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Källa: Bolaget, Analysguiden. 

Prognoser & Nyckeltal
Mkr 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p

Nettoomsättning 4 892 4 861 5 128 5 459 4 900 5 300

Ebita, exkl. engångsposter 379 375 334 321 140 330

Ebita-marg. exkl. engångsposter 7,7% 7,7% 6,5% 5,9% 2,9% 6,2%

Rörelseresultat (ebit) 299 301 265 192 20 280

Vinst per aktie, kr 2,71 kr 2,00 kr 1,57 kr 0,55 kr -0,42 kr 1,73 kr

Utdelning, kr 1,20 kr 1,20 kr 0,50 kr 0,00 kr 0,00 kr 1,00 kr

Nettoskuld (inkl. IFRS16 från 2019) 813 1 003 1 339 1 350 1 300 1 100

Nettoskuld/ebitda 2,0 2,5 3,5 3,1 5,4 2,2

P/e-tal 29,6 neg 9,4

Direktavkastning 0,0% 0,0% 6,1%

EV/just. EBITA 9,7 22,3 9,5
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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 Johan Högberg äger inte och får heller inte äga inte aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Johan Högberg 
 


