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UPPDRAGSANALYS 

Goda avkastningsutsikter 
efter överdrivet kursfall 
Förlorat kontrakt i Norge har tyngt aktien 
Efter ännu en positiv rapportöverraskning såg Coor ut att gå mot en 

mer bestående uppvärdering efter niomånadersrapporten i novem-

ber. I princip hela den uppgången raderades emellertid snabbt ut när 

Coor i början av januari meddelade att norska oljejätten Equinor inte 

förlänger kontraktet avseende bolagets kontorssiter. Avtalet är värt 

cirka 500 miljoner kronor årligen, motsvarande cirka 5 procent av 

Coors omsättning. Avtalen med Equinor rörande produktionssiter 

och offshore berörs inte. 

God kundlojalitet över tid 
Det är förståeligt att Coor-aktien fallit på det tappade kontraktet, men 

vår bild är att magnituden varit i överkant. Coors IFM-affär rymmer 

flera stora kontrakt med bolag som Volvo, Ericsson och SAS, och då 

blir det givetvis kännbart vid kundtapp. Viktigare att fokusera på är 

att Coors kundlojalitet över tid varit riktigt god med en avtals-

förnyelsegrad på 90 procent. Sådana här kundtapp är alltså sällsynta 

och Coor är dessutom av hävd duktiga på att justera kostnads-

kostymen vid förlorade affärer/minskad efterfrågan. I fallet Equinor 

ska dessutom tilläggas att offshore-delen, värd knappt 200 miljoner 

kronor, förlängdes i fjol med tre år och löper till sommaren 2023. 

Sänkt riktkurs – men värderingen fortsatt attraktiv 
Vi har justerat ner våra prognoser för 2021–2022 efter det förlorade 

kontraktet med Equinor. Aktien handlas nu till historiskt sett låga 

multiplar vid ev/ebita 12 respektive ett justerat p/e-tal vid drygt 14. 

Direktavkastningen framåtblickande är klart attraktiv kring 7 

procent. Aktien är prissatt för bara cirka 1 procents årlig utdel-

ningstillväxt framåt, vilket framstår som väl pessimistiskt även om 

det finns frågetecken kring bolagets förmåga att fortsätta öka vinsten 

med goda 9 procent per år i en post-covid-värld. Givet sänkta prog-

noser och något större osäkerhet sänker vi vår riktkurs till 80 kronor 

(89), men ser fortsatt attraktiv risk/reward i aktien. 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 10 313 9 563 10 175 10 300

Just. ebita 549 545 560 560

Rörelseres. (ebit) 299 304 340 350

Resultat f. skatt 228 239 275 285

Nettoresultat 169 179 206 214

Just. nettoresultat 355 374 396 394

Just. vinst per aktie 3,71 kr 3,91 kr 4,14 kr 4,11 kr

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

Omsättningstillväxt 8,7% -7,3% 6,4% 1,2%

Just. ebita-marg. 5,3% 5,7% 5,5% 5,4%

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

P/e-tal (just.) 16,0 15,2 14,3 14,4

EV/just. ebita 12,2 12,3 12,0 12,0

EV/ebit 22,5 22,1 19,7 19,2

EV/omsättning 0,65 0,70 0,66 0,65

Direktavkastning 0,0% 5,9% 6,7% 7,2%
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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. 

Stor 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). 

Fortsatta förvärv till låga multiplar stärker caset 
Coor har en framgångsrik förvärvsstrategi där bolaget oftast förvärvar 

ett bolag inriktat på en FM-tjänst, exempelvis lokalvård. Förvärvs-

multipeln är typiskt sett väsentligt lägre än Coors och faller ytterligare 

när synergier utvunnits. Senaste stora förvärvet, Norrlands Miljö-

vård, förvärvades exempelvis till ev/ebita på knappt 8, vilket beräk-

nades falla till nästan 6 efter utvunna synergier. På detta sätt kan Coor 

dra nytta av det så kallade multipelarbitraget. Kortsiktigt finns ett 

stort förvärvsutrymme givet en nettoskuld/ebitda på 1,9 relativt 

målsättningen att ligga under 3,0. 

 

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

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

…men ger 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 
Coors fjärde kvartal lär i huvudsak innebära en fortsättning på tren-

den vi sett sedan pandemin bröt ut: omsättningstapp men bra margi-

naler tack vare god kostnadskontroll – inte minst via stöd från olika 

former av statliga permitteringssystem. 

Givet hur andra vågen av pandemin utvecklats blir det intressant att 

se om Coor lyckats leverera på ambitionen att lämna det svenska 

permitteringssystemet per årsskiftet. Om så, finns möjlighet att sex 

månader senare göra en utdelning till aktieägarna. Ur det perspek-

tivet ser vi hyggliga chanser till en utdelning som förskjuts till hösten 

2021. 

Under fjärde kvartalet försvinner flera faktorer som haft positiva 

effekter på omsättningen tidigare under 2020 (kontrakten med Ica 

och Danska Polisen samt förvärvade Norrlands Miljövård), vilket i 

kombination med den andra vågen i pandemin talar för ett större 

intäktstapp under fjärde kvartalet kontra tredje kvartalet. Vår bild är 

också att engångskostnaderna, som överraskat positivt hittills under 

2020, lär öka under fjärde kvartalet. 

Blickarna lyfts nu mot 2021, där pandemin sannolikt ebbar ut under 

första halvåret och det kan bli mer av ”business as ususal” från andra 

halvåret. Givet ledningens optimistiska tonläge kring pipeline av nya 

affärer finns utsikter för ett bra inflöde, men då troligen under andra 

halvåret vilket med uppstartstid innebär att den organiska tillväxten 

från nya affärer lär bli relativt låg 2021. Lägg därtill att pandemin 

borde fortsätta sätta spår i Coors räkenskaper åtminstone under 

första halvåret. Vi kommer att se över våra prognoser efter bokslutet 

och ser främst en risk att omsättningsprognosen för 2021 kan 

behövas justeras ner. 

Värdeaktie med goda avkastningsutsikter 
Det låga ränteläget är en faktor som bidragit till den goda utveck-

lingen för tillväxtaktier på senare år. Samtidigt har värdeaktier 

utvecklats betydligt sämre. Med svag omsättningstillväxt för tillfället, 

och en direktavkastning på nära 7 procent, faller Coor för närvarande 

in i kategorin värdeaktier. 

Enligt PWC:s riskpremiestudie från i fjol är professionella inves-

terares avkastningskrav på Stockholmsbörsen knappt 8 procent. Det 

kan tyckas högt givet nuvarande låga inflation (0,5%) och ränta kring 

noll, men låt oss ändå konservativt räkna med det. 

Vid oförändrad lönsamhet är vår bild att Coor skulle kunna hålla en 

utdelningsnivå på cirka 4 kronor per aktie. Vid kurs 59 kronor 

motsvarar det 6,7 procents direktavkastning. 

Kursfall efter tappat storkontrakt 
Kursutv. för Coor, Sodexo och ISS sedan årsskiftet 

 
Källa: Refinitiv, Analysguiden 

Lojala kunder är det normala 
Andel förlängda kundavtal 

 

Källa: Bolaget. Orange linje är medelvärdet: 90,4% 

Störst vinsttapp i Norge 
Prognoser och utfall Q4 2020 vs. Q4 2019 

 
Källa: Analysguiden (prognoser), bolaget 
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Sverige 1 400 1 280

Norge 656 528

Danmark 509 490

Finland 168 162
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Just. EBITA, Mkr Q4 2019 Q4 2020p

Sverige 138 135

Norge 40 29
Danmark 19 21
Finland 1 1
Koncerngemensamt -47 -44
Koncernen 152 142
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Med 8 procents avkastningskrav och stillastående utdelning på 4 

kronor för evigt är Coor-aktien värd 50 kronor. Det ger 15 procents 

nedsida i aktien i ett mycket pessimistiskt scenario. 

Antas istället 2 procents årlig utdelningstillväxt för evigt ökar värdet 

till knappt 67 kronor – motsvarande nära 14 procents uppsida. Vid 

ett antagande om 1 procents årlig utdelningstillväxt hamnar moti-

verat värde nära nuvarande kursen. 

Detta kan ställas mot att Coor 2012–2019 ökade vinsten med nära 9 

procent årligen (se diagram ovan). Poängen är att även om Coors 

vinsttillväxt i en post-covid-värld skulle falla ner till 5–6 procent så 

räcker det för att göra aktien klart undervärderad. 
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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. 
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