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UPPDRAGSANALYS 

Attraktiv värdering på 
uträknat tillväxtbolag 
Imponerande stabilt i pandemitider – men sen då? 
Två kvartal i rad har Coor överraskat rejält på uppsidan med klart 

bättre resultat än befarat. Inför rapporten för det tredje kvartalet har 

konsensusprognosen nästan ”kommit ikapp”; det justerade ebita-

resultatet väntas landa på 118 miljoner kronor enligt Infront, vilket 

kan jämföras med 127 miljoner i fjol. Vi är aningen mer optimistiska 

och räknar med 120 miljoner, drivet av en fortsatt stark utveckling i 

Sverige och Danmark samt en stabilisering i Norge. God kostnads-

kontroll i kristider verkar emellertid inte räcka för att lyfta kursen. 

Nya vd:n AnnaCarin Grandin måste övertyga investerarna om att 

Coor även framåt, i en post-pandemi-värld, är ett tillväxtbolag. 

Flera faktorer håller tillbaka aktien 
Efter att Coor-aktien lyfte med 8 procent på en väldigt solid 

halvårsrapport i mitten av juli har aktien backat med 20 procent. Vi 

kan i huvudsak se tre skäl: (1) kortsiktig oro kring en andra våg i 

pandemin, trots att Coor hittills hanterat krisen utmärkt, (2) en mer 

långsiktig oro över att pandemin permanent förändrat arbetslivet och 

att tillväxtutsikterna därför försämrats radikalt, trots att mindre 

kontorsyta inte alls behöver betyda negativ organisk tillväxt i 

branschen samt (3), den svaga kursutvecklingen för bransch-

kollegorna. 

Fallande skuldsättning skapar möjligheter 
Hittills har Coor hanterat pandemin på ett utmärkt sätt. Istället för 

kraftiga resultatfall och oro över skuldsättningen, har det handlat om 

stabila resultat, goda kassaflöden och en reducerad skuldsättning. 

När pandemin väl släpper har Coor ett stort förvärvs- och/eller 

utdelningsutrymme samt en fortsatt god pipeline med nya affärer 

som då lär gå mot avslut. Aktien erbjuder nu investerare den 

attraktiva kombinationen god direktavkastning och kapitallätt 

tillväxt. På våra uppdaterade prognoser handlas aktien till ev/just. 

ebita 11,9 respektive en direktavkastning på 7,1 procent för 2021. Vi 

upprepar riktkursen på 89 kronor inför Coors Q3-rapport som 

redovisas onsdagen den 4 november. 

  

Coor 
Inför rapport – Q3 2020 

Datum 29 oktober 2020 
Analytiker Johan Högberg 
  Basfakta  
Bransch Tjänster 
Styrelseordförande Mats Granryd 
Vd AnnaCarin Grandin 
Noteringsår 2015 
Listning Nasdaq OMX Mid Cap 
Ticker COOR 
Aktiekurs 56,50 kr 
Antal aktier, milj. 95,81 
Börsvärde, mkr 5 413 
Nettoskuld, mkr  1 271 
Företagsvärde (EV), mkr 6 684 
Webbplats www.coor.com 
  

 
Källa: Refinitiv  

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 10 313 9 610 10 260 10 770

Just. ebita 549 530 560 590

Rörelseres. (ebit) 299 280 340 360

Resultat f. skatt 228 210 285 310

Nettoresultat 169 158 214 232

Just. nettoresultat 355 348 394 412

Just. vinst per aktie 3,71 kr 3,63 kr 4,11 kr 4,30 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 3,50 kr 4,00 kr 4,25 kr

Omsättningstillväxt 8,7% -6,8% 6,8% 5,0%

Just. ebita-marg. 5,3% 5,5% 5,5% 5,5%

Nettoskuld/ebitda 2,3 1,9 1,6 1,4

P/e-tal (just.) 15,2 15,6 13,7 13,1

EV/just. ebita 12,2 12,6 11,9 11,3

EV/ebit 22,4 23,9 19,7 18,6

EV/omsättning 0,65 0,70 0,65 0,62

Direktavkastning 0,0% 6,2% 7,1% 7,5%
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Investeringstes 

Stark position på attraktiv marknad 
Kärnan i Coors attraktivitet ligger i bolagets fokus på integrerade 

fastighetstjänster (IFM, integrated facility management,) riktat till i 

huvudsak storföretag och myndigheter. 2019 stod denna affär för 61 

procent av intäkterna. IFM-upplägget skapar en betydligt större 

komplexitet i leveransen av annars enkla tjänster såsom städning, 

vaktmästeri och personalmatsalar. Detta avspeglas i ett väsentligt 

lägre konkurrenstryck och att IFM-marknaden i Norden domineras 

av endast tre aktörer där Coor med sina cirka 40 procents marknads-

andel är störst. 

Stabila vinstökningar och fina kassaflöden 
På kort sikt kan Coors tillväxttakt variera kraftigt, främst beroende på 

timing för större förvärv respektive utrullning av större kontrakt. När 

tillväxten ökar brukar marginalen falla tillbaka, för att sedan stiga i 

takt med att Coors effektiviseringar biter (se diagram). Kortsiktigt 

kan aktiemarknaden ha svårt för denna typ av mönster, men 

noterbart är att dessa effekter på årsbasis och över tid har tagit ut 

varandra. Sedan 2012 har Coors justerade ebita-resultat ökat väldigt 

stabilt med en genomsnittlig årlig ökning på nära 9 procent (se 

diagram). Den relativt konjunkturokänsliga affären, där abonne-

mangsintäkterna står för cirka 75 procent av intäkterna, är dessutom 

kapitallätt med starka kassaflöden. Det möjliggör generösa utdel-

ningar. 

Lockande potential i nordisk expansion 
Marknaden för IFM-tjänster beräknas enligt bolaget växa med cirka 

5 procent per år, en nivå Coors organiska tillväxt överskridit under 

fyra av de fem senaste åren. Bolagets finansiella mål är en justerad 

ebita-marginal på cirka 5,5 procent, men på den mer mogna svenska 

marknaden når Coor cirka 9 procent. I takt med att bolaget ökar 

volymerna på övriga marknader i Norden finns i våra ögon en upp-

dämd långsiktig marginalpotential (se diagram). 

Aktien attraktiv efter svag kursutveckling 
Oron kring covid-19-pandemin och dess långsiktiga effekter på 

arbetsplatser har i våra ögon fått överdrivet stor effekt på Coors 

aktiekurs som senaste året är ner 33 procent, vilket kan jämföras med 

Stockholmsbörsens uppgång på 3 procent. Vår bedömning är att Coor 

när pandemin lagt sig lär se en återgång till tillväxt. Dels lär pandemin 

bara ha skjutit en del affärer framåt, dels har Coor ett stort 

förvärvsutrymme. Den höga direktavkastningen kring 7 procent på 

vår prognos för 2021 vittnar om att marknaden implicit räknat ut 

Coor som tillväxtbolag – något vi bedömer är klart förhastat.  

  

Svängig tillväxttakt och marginal… 
Tillväxttakt i årstakt (grön, vänster) vs. just. ebita-marginal* 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
*Observera: inverterad skala på höger Y-axel 

…men stabila vinstlyft över tid 
Justerat ebita-resultat (Mkr) 2012–2019 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Marginalpotential i Norden 
Omsättning per land (Mkr) & just. ebita-marg. 2019 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Prognoser och utsikter 
Efter ett par kvartal där analytikerkåren (vi inkluderade) var alldeles 

för pessimistiska i fallet Coor talar det mesta för att de stora 

överraskningarnas tid är förbi. Detta då konsensusprognoserna 

kommit upp rejält. 

Istället lär det tredje kvartalet på många sätt bli en fortsättning på det 

vi såg under andra kvartalet: god kostnadskontroll, fortsatta tapp 

inom framförallt Mat & Dryck (~15 procent av omsättningen 2019), 

vilket delvis vägs upp av ökad efterfrågan på lokalvård i pandemins 

spår. Geografiskt lär Sverige och Danmark fortsatt visa styrka, medan 

Norge fortsätter att vara sorgebarnet. 

Vår bild är emellertid att det inte är Q3-siffrorna som är det viktiga, 

utan snarare att Coors nya vd AnnaCarin Grandin vid sin första 

rapportpresentation lyckas övertyga marknaden om (1) att Coor kan 

hantera pandemin lika framgångsrikt 2021 om den skulle hålla i sig 

samt (2) att branschens långsiktiga tillväxtförutsättningar inte 

försämrats av pandemin. 

På tillväxtsidan har 2020 i mångt och mycket inneburit en paus för 

Coor. Nya stora kontrakt har lyst med sin frånvaro, trots fortsatt tal 

om en solid pipeline. Det är förståeligt att osäkerheten pandemin 

medfört innebär uppskjutna affärer – men när lossnar det? Även på 

förvärvssidan har det varit stiltje. Hur ser möjligheterna ut där? För 

kapacitet till förvärv saknas sannerligen inte. 

Vid utgången av första kvartalet ca 2 300 av Coors anställda berörda 

av främst permitteringar, men även uppsägningar. Vid halvårsskiftet 

var den siffran cirka 1 500 personer. Vi ser det som högst sannolikt 

att den siffran fallit ytterligare per 30 september, men givet tecken på 

en andra pandemivåg lär investerarna vilja veta om permitteringarna 

börjat vända upp under fjärde kvartalet. 

På temat ”kontorsdöd” noterade danska konkurrenten ISS i sin halv-

årsrapport att kundernas behov förändrats på senare år, exempelvis 

via tillväxt för så kallade aktivitetsbaserade kontor där de anställda 

inte har en fast plats. För ISS har detta inneburit en kraftigt minskad 

kontorsyta att betjäna (ner hela 60 procent 2013–2019). Men för-

ändrade behov hos kunderna och ökad komplexitet i leveransen av 

FM-tjänster gjorde att ISS ändå växte med 10 procent organiskt 

under 2013–2019. 

Oron att en "kontorsdöd" ska påverka Coors affär framstår i våra ögon 

som överdriven. Viktigt att beakta är också att det typiskt sett är vissa 

tjänstemannayrken som lämpar sig för hemarbete. Coor har många 

stora kunder inom offentlig sektor (t.ex. Karolinska i Solna, Aarhus 

sjukhus, danska polisen) och industrin (t.ex. AB Volvo, Volvo Cars 

och Saab) där hemarbete inte är ett alternativ för många anställda. 

Bäst i klassen 
Kursutv. för Coor, Sodexo och ISS sedan årsskiftet 

 
Källa: Refinitiv, Analysguiden 

Hög direktavkastning lockar 
Prognoser och nyckeltal, siffror i Mkr 

 
Källa: Analysguiden (prognoser), bolaget 
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Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 10 313 9 610 10 260 10 770

Just. ebita 549 530 560 590

Rörelseres. (ebit) 299 280 340 360

Resultat f. skatt 228 210 285 310

Nettoresultat 169 158 214 232

Just. nettoresultat 355 348 394 412

Just. vinst per aktie 3,71 kr 3,63 kr 4,11 kr 4,30 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 3,50 kr 4,00 kr 4,25 kr

Omsättningstillväxt 8,7% -6,8% 6,8% 5,0%

Just. ebita-marg. 5,3% 5,5% 5,5% 5,5%

Nettoskuld/ebitda 2,3 1,9 1,6 1,4

P/e-tal (just.) 15,2 15,6 13,7 13,1

EV/just. ebita 12,2 12,6 11,9 11,3

EV/ebit 22,4 23,9 19,7 18,6

EV/omsättning 0,65 0,70 0,65 0,62

Direktavkastning 0,0% 6,2% 7,1% 7,5%
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Prognoser Q3 2020

Omsättning, Mkr Q3 2019 Q3 2020p

Sverige 1 201 1 130

Norge 638 485

Danmark 487 490

Finland 165 165

Koncernen 2 491 2 270

Just. EBITA, Mkr Q3 2019 Q3 2020p

Sverige 91 94

Norge 44 27
Danmark 20 31
Finland 9 6
Koncerngemensamt -37 -38
Koncernen 127 120

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser).
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Risker 
Coor har dragit stor nytta av statligt stöd under krisen, främst 

permitteringssystem. Här finns en politisk risk då stöden inte varit 

helt okontroversiella. Om förutsättningarna för stödsystemen 

förändras (försämras eller inte förlängs) skulle det kunna påverka 

Coor negativt. Det svenska systemet sträcker sig exempelvis bara till 

årsskiftet. Noterbart är att vissa länder redan aviserat en förlängning 

av systemen in i 2021, exempelvis Österrike. 

Permitteringsstödet i Sverige är villkorat att bolagen inte delar ut 

kapital till aktieägarna. Givet Coors stora andel permitterade 

anställda kommer bolaget knappast göra som en del andra börsbolag: 

betala tillbaka stödet för 2020 för att kunna genomföra en utdelning. 

Om pandemin sträcker sig över årsskiftet och Coor fortsätter nyttja 

det svenska permitteringssystemet 2021 (givet en förlängning) finns 

risken att bolaget måste ställa in utdelningen även nästa år, trots god 

utdelningskapacitet. Eftersom den generösa utdelningen är en av 

Coor-aktiens förtjänster finns det en risk att ytterligare ett år med 

inställd utdelning håller tillbaka intresset för aktien. 

Kortsiktigt ser vi också en risk att en andra våg i pandemin ytterligare 

kommer försena nya affärer, trots att Coor fortsatt sitter på en bra 

pipeline. En kortsiktigt försämrad organisk tillväxt riskerar samtidigt 

att öka investerarnas farhågor om Coors långsiktiga tillväxtutsikter.  
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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 
 


