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UPPDRAGSANALYS 

Rejält rabattvärderat 
turnaround-case 
Hanterade dramatiskt försäljningstapp väl 
Covid-19-pandemin satte djupa spår i Gunnebos andra kvartal. 

Orderingången föll med hela 31 procent till 948 Mkr (1 362) och 

omsättningen minskade med 30 procent till 952 Mkr (1 368). Under 

de omständigheterna var det imponerande att Gunnebo lyckades 

leverera ett ebita-resultat exklusive engångsposter på 0 Mkr (73) 

samt ett fritt kassaflöde på 92 Mkr (-32). Ledningen noterade en 

återhämtning under slutet av kvartalet, vilket indikerar att det värsta 

sannolikt ligger bakom bolaget förutsatt att en större andra våg i 

pandemin uteblir. 

Skuldsättningen orosmoln – men positiv bankdialog 
Gunnebo har länge dragits med en hög nettoskuldsättning, vilket gör 

bolaget känsligt i lägen med försämrad konjunktur. Vid halvårsskiftet 

låg bolagets nettoskuld/ebitda, inklusive pensionsskulder, på 3,9 – 

upp från 3,4 ett år tidigare och upp från 3,0 vid årsskiftet. Nuvarande 

nivån ger bolaget begränsat med manöverutrymme och är den stora 

risken i Gunnebo – i synnerhet om pandemin åter eskalerar med en 

andra våg. Positivt är att bolaget under kvartalet genomfört en om-

förhandling med bankerna där Gunnebos avtal kompletterats med 

villkor för att hantera affärsläget orsakat av covid-19-pandemin. 

”Nya Gunnebo” från 2022 värderas försiktigt 
Trots covid-19 rullar Gunnebos transformation på, om än i något 

lägre takt. Vår bild är att sorgebarnet Other Business, tidigare 

Integrated Security, successivt kommer att avyttras, och vi räknar 

med affärsområdet är borta från 2022. ”Nya Gunnebo” blir mer av ett 

holdingbolag med tre ben och ett mer slimmat huvudkontor. På våra 

prognoser kan välskötta affärsområdet Entrance Control svara upp 

för ~75 procent av företagsvärdet, vilket implicit sätter en stor rabatt-

värdering på Safe Storage och Cash Management. Dessa verk-

samheter saknar inte utmaningar, men besparingar och ökat fokus på 

affären och innovation i Gunnebos nya affärsområdesstruktur talar 

för bättre förutsättningar framåt. Vår försiktiga summan-av-delarna-

kalkyl ger ett motiverat värde på cirka 27 kronor, ~32 procent över 

nuvarande börskurs. Balansräkningsrisken och den kortsiktiga 

osäkerheten kring covid-19 gör dock att vår kortsiktiga riktkurs är 24 

kronor (21 kronor), motsvarande ~11 ggr ebita 2021p samt ~p/e 13. 
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*Prognoser exkl. Other Business från 2022 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal

Mkr 2019 2020p 2021p 2022p*

Omsättning 5 459 4 900 5 350 4 880

Ebita (just.) 321 140 350 390

Rörelseres. (ebit) 192 60 320 370

Nettoresultat 45 -15 182 217

Vinst per aktie 0,55 kr -0,16 kr 1,90 kr 2,27 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 1,00 kr 1,25 kr

Omsättningstillväxt 6,5% -10,2% 9,2% -8,8%

Ebita-marg. (just.) 5,9% 2,9% 6,5% 8,0%

Nettoskuld/ebitda 3,1 5,0 2,1 1,7

P/e-tal 37,3 neg 10,8 9,0

EV/ebita (just.) 10,7 24,6 9,9 8,8

EV/omsättning 0,63 0,70 0,64 0,71

Direktavkastning 0,0% 0,0% 4,9% 6,1%
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Investeringstes 

”Nytt Gunnebo” från 2022 
Under nästa år borde Gunnebos fleråriga transformation gå i mål. 

Borta är den spretiga strukturen, olönsamma verksamheter, den 

problematiska geografiska organisationsstrukturen och den stora 

kostnadskostymen. ”Nya Gunnebo” har en renare affärsområdes-

struktur med tre ben, ett slimmat huvudkontor och i mångt och 

mycket en ny ledning. Fokus kan då helt gå mot att utveckla affären 

och att växa lönsamt. 

Ökat innovationsfokus driver organisk tillväxt 
Redan i slutfasen av Gunnebos turnaround har ledningens ökade 

fokus på innovation börjat ge resultat. Under andra kvartalet lan-

serade Entrance Control en högteknologisk sluss som gör det möjligt 

att stoppa covid-19 redan i entrén. Kontaktlöst mäter slussen tem-

peraturen och kan neka tillträde vid förhöjd kroppstemperatur. 

Ledningen talar om ett enormt intresse. Denna typ av innovationer är 

viktiga för att lyfta Gunnebos organiska tillväxt som varit en besvi-

kelse under flera år. 

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 cirka 75 procent av 

Gunnebos nuvarande företagsvärde (EV). Inom affärsområdet ser vi 

stor potential inte minst i att bredda affären via tillväxt inom 

angränsande områden, och nya företagsköp ligger definitivt i korten 

efter det lyckade förvärvet av tjeckiska ComInfo 2019. 

Stor uppsida i summan-av-delarna-kalkyl 
Så fort fokus på covid-19 och riskerna med Gunnebos höga skuld-

sättning lagt sig lär fokus skifta mot den låga värderingen av ”Nya 

Gunnebo”. Kärnverksamheten har i våra ögon potential att redan i 

dag leverera en underliggande ebita-marginal på ~8–9 procent, 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 ~32 procent 

över nuvarande börskurs. Gunnebo värderas också försiktigt relativt 

en grupp mid cap-verkstadsbolag på Stockholmsbörsen (se diagram). 

 

 

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

 
Källa: Bolaget, Analysguiden. 

Rabatt relativt verkstadssektorn 
EV/sales 2021 (p) (Y-axeln) vs. ebit-marginal 2021 (p) 

 
Källa: Refinitiv (jämförelsebolagen), Analysguiden (prognos 
för Gunnebo) 
Jämförelsebolag: Alimak, Beijer & Alma, Cavotec, Haldex, 
Lindab, Munters, Nederman, Systemair & VBG Group 
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Prognoser och utsikter 
Gunnebos andra kvartal blev precis som väntat en dramatisk historia 

i spåren av den globala covid-19-pandemin. Rapporten gav dock stöd 

till vår tes i Q1-uppdateringen om (1) att Gunnebo sannolikt når 

botten under andra kvartalet samt (2) att Gunnebo precis som histo-

riskt visat en god förmåga att hantera vikande efterfrågan. 

Trots ett intäktsfall på hela 30 procent under kvartalet lyckades 

Gunnebo leverera ett ebita-resultat efter engångsposter på 0 Mkr. 

Noterbart är också de kraftigt sänkta centrala kostnaderna på 24 Mkr 

(31). Vi gör bara smärre förändringar i våra prognoser för 2020. 

Vår bild är att en successiv avyttring av Other Business är högt 

prioriterad. Ett steg i den riktningen togs när avyttringen av svenska 

Gateway aviserades i början av augusti. Givet lönsamhetsproblemen 

inom Other Business lär Gunnebo inte få ut några större värden ur 

dessa försäljningar. Den stora vinsten ligger i att ledningen kan 

släppa fokus på problemtyngda verksamheter samt att Gunnebos 

underliggande lönsamhet kommer att synas bättre. 

I våra prognoser för 2022 har vi utgått ifrån att Gunnebo lyckas av-

yttra Other Business i sin helhet under 2021. I spåren av att pandemin 

försämrat möjligheterna till företagsaffärer är det möjligen ett något 

optimistiskt antagande. 

Utan Other Business tappar Gunnebo ungefär 800 Mkr i omsättning, 

men samtidigt stärks lönsamheten. Givet den stora osäkerheten kring 

pandemin och dess effekter på konjunkturen har vi relativt försiktiga 

marginalprognoser för 2021 och 2022 vid 6,5–8,0 procent på justerad 

ebita-nivå. Skulle konjunkturen normaliseras till fullo är det inte alls 

orimligt att Gunnebo når uppåt 9 procents rörelsemarginal – bara 

strax under det finansiella målet vid 10 procent.  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden. 
Not: Från 2022 räknar vi exkl. Other Business som sannolikt avyttras under 2020/2021 

Prognoser & Nyckeltal
Mkr 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p*

Nettoomsättning 4 861 5 128 5 459 4 900 5 350 4 880

Ebita, exkl. engångsposter 375 334 321 140 350 390

Ebita-marg. exkl. engångsposter 7,7% 6,5% 5,9% 2,9% 6,5% 8,0%

Rörelseresultat (ebit) 301 265 192 60 320 370

Vinst per aktie, kr 2,00 kr 1,57 kr 0,55 kr -0,16 kr 1,90 kr 2,27 kr

Utdelning, kr 1,20 kr 0,50 kr 0,00 kr 0,00 kr 1,00 kr 1,25 kr

Nettoskuld (inkl. IFRS16 från 2019) 1 003 1 339 1 350 1 250 1 100 980

Nettoskuld/ebitda 2,5 3,5 3,1 5,0 2,1 1,7

P/e-tal 37,3 neg 10,8 9,0

Direktavkastning 0,0% 0,0% 4,9% 6,1%

EV/just. EBITA 10,7 24,6 9,9 8,8
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Värdering 
Givet den stora förändringsresa som Gunnebo är inne i framstår 

bolagets historiska lönsamhetsnivåer inte som särskilt relevanta. 

Covid-19-pandemin har samtidigt fått Gunnebos lönsamhet kort-

siktigt att 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 ungefärliga underliggande lön-

samheten för kärnverksamheten givet (1) en avyttring av Other 

Business (tidigare Integrated Security), (2) tjeckiska förvärvet 

ComInfo inkluderat under hela året samt (3) det stora besparings-

program den förra ledningen sjösatte under andra kvartalet i fjol. 

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 knappt 3,5 

Mdr, exklusive leasingskulder men inklusive pensionsskulder. Givet 

hävstången som skuldsättningen ger är uppsidan i aktien i ett sådant 

här scenario cirka 32 procent till en kurs på cirka 27 kronor. 

 

Gunnebo som helhet framstår också som lågt värderat vid en jäm-

förelse med en grupp mellanstora svenska verkstadsbolag på 

Stockholmsbörsen (se diagram). Även med vår försiktiga rörelse-

marginalprognos för 2021 på knappt 7 procent ser Gunnebo billig ut 

vid ev/sales på drygt 0,6. Lyckas bolaget nå 8–9 procent är det 

sannolikt att ev/sales-värderingen rör sig mot 1,0, vilket skulle inne-

bära en rejäl uppsida i aktien givet den stora hävstången som skuld-

sättningen ger. 

Såväl p/e-talet som ev/ebita-mutipeln på våra prognoser för 2021 

hamnar på ~10–11, vilket implicit innebär mycket lågt ställda för-

väntningar som inte speglar Gunnebos snart avslutade förändrings-

resa mot en mer fokuserad och lönsam koncern. Vår nya riktkurs är 

24 kronor (21 kronor), motsvarande ~11 ggr just. ebita 2021p res-

pektive ~ p/e 13. 

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.
Not: Räknat exkl. Other Business, inkl. Cominfo hela året & inkl. sparprogram

"Nya Gunnebo" 2019

 

 
 

 

 

Rabatt relativt verkstadssektorn 
EV/sales 2021 (p) (Y-axeln) vs. ebit-marginal 2021 (p) 

 
Källa: Refinitiv (jämförelsebolagen), Analysguiden (prognos 
för Gunnebo) 
Jämförelsebolag: Alimak, Beijer & Alma, Cavotec, Haldex, 
Lindab, Munters, Nederman, Systemair & VBG Group 
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Risker 

Balansräkningen största orosmolnet 
Gunnebos nettoskuldsättning, exklusive pensionsskulder, har de 

senaste åren legat relativt konstant 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. Resultat-

nedgången under första halvåret 2020 i spåren av covid-19-

pandemin har fått ration att närma sig 4,0. 

Stigande skuldsättningsgrad 
Gunnebos nettoskuld & nettoskuld/ebitda 

 

Källa: Bolagets kvartalspresentation Q2 2020. 

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

resultat faller så mycket att ration nettoskuld/ebitda överskrider 

gränsnivåerna i bolagets lånevillkor. Att bolaget i halvårsrapporten 

skrev om en omförhandling med bolagets finansiärer där avtalet har 

kompletterats med villkor för att hantera affärsläget orsakat av covid-

19-pandemin är dock klart positivt. Liknande signaler kan också 

skönjas från andra börsbolag. 

Viktigt är också att Gunnebo har en långsiktig och kapitalstark huvud-

ägare i Stena med 26 procent av aktierna. 
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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 aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Johan Högberg 
 


