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UPPDRAGSANALYS 

Allt fokus på tillväxten 
Q1 som väntat – fortsatt imponerande lönsamhet 
Coors första kvartal blev som väntat i mångt och mycket en förläng-

ning av trenderna från det fjärde kvartalet: Sverige och Norge redo-

visade omsättningstapp på 9–11 procent, medan Finland och Dan-

mark båda uppvisade 3 procents organisk tillväxt. Det justerade 

ebita-resultatet ökade på alla marknader bortsett från Sverige där 

resultatet var oförändrat. För koncernen som helhet landade omsät-

tningen på 2 330 miljoner kronor (2 541), vilket var strax under vår 

prognos vid 2 345 miljoner. Det justerade ebita-resultatet på 139 

miljoner kronor (122) var något över våra förväntningar vid 135 mil-

joner. Den justerade ebita-marginalen stärktes till 6,0 procent (4,8), 

vilket innebär ännu ett kvartal där Coor visade på affärsmodellens 

robusthet i tuffa tider. 

Stark pipeline och nya förvärv största drivkrafterna 
Under det pandemityngda 2020 tecknade Coor nya avtal värda 5 

miljoner kronor eller mer för totalt 257 miljoner. Det var den lägsta 

siffran under 2015–2020 och motsvarar en minskning med 40 pro-

cent från 2019. Ledningen fortsätter emellertid att tala om en stark 

pipeline, och mycket talar för att många nya affärer bara skjutits fram 

i tiden på grund av pandemin. Om 2021–2022 ger ett normaliserat 

affärsläge samtidigt som tidigare uppskjutna affärer går i mål finns 

förutsättningar för ett riktigt bra kundinflöde. Coors kontraktsvinst 

med PostNord (~120 Mkr/år) under första kvartalet är ett gott 

tecken. Till det ska goda förvärvsmöjligheter adderas via Coors starka 

balansräkning. Vi noterar här att bolaget innan pandemin var uppe i 

en takt där ~4 procents omsättningstillväxt adderades årligen i 

genomsnitt. Förvärvet av norska R&K Service under första kvartalet 

adderade knappt 1 procents tillväxt. 

Uppvärdering i korten när tillväxten återkommer 
Coor-aktien hade utvecklats starkt inför rapporten och ett något bät-

tre resultat än konsensusförväntningarna räckte inte för att lyfta 

aktien ytterligare. Efter rapporten har vi bara gjort minimala juste-

ringar i våra prognoser. På dagens upptrissade börs sticker Coor ut 

med en mycket attraktiv direktavkastning kring 6 procent, och det i 

ett bolag med en bevisat stark affärsmodell. Vi ser potential till 

positiva överraskningar på tillväxtsidan framåt, vilket skulle motivera 

höjda vinstprognoser och en högre värdering. På ett års sikt ser vi 

goda möjligheter att Coors direktavkastning rör sig ner mot åtmin-

stone 5 procent. Det skulle innebära en aktiekurs uppåt 85 kronor, 

vilket också blir vår nya riktkurs (80). 
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021p 2022p 2023p

Omsättning 9 591 9 850 10 150 10 550

Just. ebita 556 550 560 580

Rörelseres. (ebit) 318 316 330 350

Resultat f. skatt 252 256 275 295

Nettoresultat 191 197 212 227

Just. nettoresultat 384 401 412 427

Just. vinst per aktie 4,01 kr 4,19 kr 4,30 kr 4,46 kr

Utd. per aktie 4,40 kr 4,00 kr 4,25 kr 4,50 kr

Omsättningstillväxt -7,0% 2,7% 3,0% 3,9%

Just. ebita-marg. 5,8% 5,6% 5,5% 5,5%

Nettoskuld/ebitda 1,6 1,8 1,7 1,6

P/e-tal (just.) 18,1 17,3 16,9 16,3

EV/just. ebita 14,3 14,4 14,2 13,7

EV/ebit 25,0 25,1 24,1 22,7

EV/omsättning 0,83 0,81 0,78 0,75

Direktavkastning 6,1% 5,5% 5,9% 6,2%
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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. Denna affär har de senaste 

åren stått för ~60 procent av omsättningen. 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 samt att IFM-marknaden i Nor-

den domineras av endast tre aktörer där Coor med sina cirka 40 

procents marknadsandel 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. På resultatnivå på årsbasis 

jämnar detta emellertid ut sig och Coors stabilitet blir tydlig. Sedan 

2012 har Coors justerade ebita-resultat ökat väldigt stabilt med en 

genomsnittlig årlig ökning på över 8 procent (se diagram). Den rela-

tivt konjunkturokänsliga affären, där abonnemangsintäkterna står 

för cirka 75 procent av intäkterna, är dessutom kapitallätt med starka 

kassaflöden. Det möjliggör generösa utdelningar (se diagram). 

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

5 procent per år. Bolagets finansiella mål är en justerad ebita-mar-

ginal på cirka 5,5 procent, men på den mer mogna svenska mark-

naden når Coor 9–10 procent. I takt med att bolaget ökar volymerna 

på övriga marknader i Norden finns i våra ögon en uppdämd lång-

siktig marginalpotential (se diagram). Lågkonjunkturer brukar också 

leda till ökad outsourcing, vilket talar för att Coor möter en bra mark-

nad efter covid-19-pandemin. Den tesen stärks av att ledningen fort-

satt talar om en stark pipeline med nya affärer framåt. 

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 större 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 1,5 relativt 

målsättningen att ligga under 3,0. 

Stabila vinstlyft över tid 
Justerat ebita-resultat (Mkr) 2012–2020 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
Not: Orange linje är exp. trend (8,2%/år) 

5–6% direktavkastning är normen 
Utd. (staplar, vä) & direktavk. (linje) baserat på aktiekurs 31/12

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
*Utdelningen för 2019 inställd p.g.a. covid-19-pandemin 

Marginalpotential i Norden 
Omsättning per land (Mkr) & just. ebita-marg. 2020 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Prognoser och utsikter 
Coors första kvartal spelade på många sätt ut i linje med våra för-

väntningar. Bolaget bevisade återigen hur väl bolaget kunnat hantera 

de pandemirelaterade volymtappen (se tabell). 

Medan pandemin fortsätter att tynga volymer inom mat och dryck 

samt fastighetsrelaterade projekt är efterfrågan hög på lokalvård, 

vilket är Coors största tjänsteområde (se diagram). Under de senaste 

tolv månaderna har Mat & Dryck-segmentet stått för 7 procent av 

omsättningen, vilket kan jämföras med ~15 procent av omsättningen 

under 2019, enligt Coors Q1-rapport 2020. Pandemin har alltså 

ungefär halverat Coors intäkter i segmentet. 

Tillväxten främst drivkraften för aktien framåt 
Under det senaste året har Coor-aktien pendlat kraftigt, huvudsak-

ligen i intervallet 55–75 kronor. Grovt räknat innebär en kurs i den 

nedre delen av intervallet att aktien är prissatt för nära noll utdel-

ningstillväxt, vilket får sägas spegla marknadens oro över att ökat 

hemarbete och minskade kontorsytor är stora trender framåt i spåren 

av pandemin. Minskade ytor att betjäna behöver dock inte alls vara 

något hinder för organisk tillväxt (se vidare diskussion i Risk-

avsnittet). 

Mot denna i våra ögon överdrivet pessimistiska synen talar flera fak-

torer. För det första är den kortsiktiga utvecklingen i Danmark och 

Finland uppmuntrande med organisk tillväxt på 3 procent under 

första kvartalet. 

För det andra har Coors ledning under i princip hela pandemin talat 

om en bra pipeline med nya affärer. Och positiva tecken har redan 

kunnat skönjas. I slutet av mars tecknade Coor ett nytt nordiskt IFM-

avtal med PostNord. Kontraktet är värt cirka 120 miljoner kronor per 

år och löper över fyra år med option på ytterligare fyra år. 

För det tredje är det noterbart att Coor under det pandemityngda 

2020 tecknade nya avtal (>5 Mkr) för bara 257 miljoner kronor. Det 

var den lägsta siffran under 2015–2020 och motsvarar en minskning 

med 40 procent från 2019 (se diagram). 

Framåt ser vi en tydlig potential i att Coors flöde av nya affärer accele-

rerar, och det av tre skäl: 

* Många processer har försenats på grund av pandemin, vilket också 

Coors låga siffra för 2020 tydligt indikerar. 2021–2022 kan på så vis 

bli extra bra år när 2020-volymer ”spiller över”. 

* I takt med att pandemin släpper under andra halvåret 2021 lär 

affärsflödet normaliseras och fler affärer nå avslut. 

* Historiskt har kriser tenderat att öka företagens outsourcing, vilket 

spelar Coor i händerna. 

Dansk vinnarskalle & finsk sisu 
Utfall Q1 2021 vs. utfall Q1 2020 

 
Källa: Bolaget. 

Lokalvård viktigaste tjänsten 
Omsättningsandel per tjänstekategori, rullande 12 månader 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Comeback i sikte efter svagt 2020 
Årligt värde (Mkr) på Coors nya avtal* per år 2015–2020 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
*Avser kontrakt med ett årligt värde >5 Mkr 

Omsättning, Mkr Q1 2020 Q1 2021 Förändring

Sverige 1 297 1 176 -9,3%

Norge 598 520 -13,0%

Danmark 483 474 -1,9%

Finland 163 160 -1,8%

Koncernen 2 541 2 330

Just. EBITA, Mkr Q1 2020 Q1 2021 Förändring

Sverige 124 124 0,0%

Norge 32 35 9,4%
Danmark 10 24 140,0%
Finland 1 4 300,0%
Koncerngemensamt -46 -49 6,5%
Koncernen 122 139
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Poängen är att sannolikheten rimligen är hyggligt stor att Coor antin-

gen redan i år eller nästa år levererar nya affärer på ~400–500 Mkr, 

eller kanske mer. Kombinera det med bolagets goda förmåga att be-

hålla kunderna och det betyder en återgång till organisk tillväxt för 

koncernen.  I ett sådant läge lär Coor åter ses som ett stabilt tillväxt-

bolag, och då kommer aktien knappast att handlas med en direkt-

avkastning kring 6 procent. 

Till den organiska tillväxtpotentialen ska dessutom goda förvärvs-

möjligheter adderas. Även efter årets generösa utdelning på 4,40 

kronor per aktie kommer Coor att ha en nettoskuld/ebitda väl under 

målet vid <3,0. Vi ser inte att Coor är på väg att bli en ren serie-

förvärvare som radar upp mindre förvärv, men väl ett bolag där den 

organiska tillväxten kan kompletteras med prisvärda förvärv som 

adderar 3–4 procents tillväxt per år i genomsnitt (se tabell nedan). 

Sammantaget ser vi goda möjligheter till att våra konservativa 

prognoser för 2021–2023 (se tabell på förstasidan) kan komma att 

justeras upp i takt med nya affärer och nya förvärv. 

 

Stark hållbarhetsprofil en viktig tillgång 
De senaste åren har hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare bland börs-

bolagen. Utvecklingen kommer i spåren av att institutionella ägare 

börjat ta allt större hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investerings-

beslut. De tydligaste effekterna syns i branscher som exempelvis spel 

och dobbel och olja/gas, där allt fler institutioner helt undviker att 

investera av etiska skäl. De företagen får då ofta se pressade värde-

ringar och försämrade finansieringsmöjligheter. 

Den andra sidan av myntet är att bolag med stark hållbarhetsprofil i 

stället kan åtnjuta ökad efterfrågan från investerarna med högre 

värderingar och förbättrade finansieringsmöjligheter. För tillfället är 

detta tydligast inom bolag med tydlig miljöprofil (exempelvis bolag 

inom förnyelsebar energi och energieffektivisering). 

Uppskruvat förvärvstempo innan pandemin slog till
Coors förvärv de senaste åren

Aviserat Tillträdesdag Förvärv Land Oms. 
MSEK

Köpeskilling Förvärvs-
multipel

Förvärvsmultipel 
inkl. synergier

2018-01-09 2018-02-01 OBOS Eiendomsdrift AS Norge Ca 70 47 MNOK 6x EBITA <5x EBITA

2018-01-10 2018-02-23 Elite Miljø A/S Danmark Ca 700 220 MDKK 11x EBITA <7x EBITA

2018-05-29 2018-07-02 West Facility Management AS Norge Ca 140 95 MNOK Ca 9x EBITA <6x EBITA

2019-09-27 2019-10-31 Norrlands Miljövård AB Sverige Ca 250 185 MSEK Ca 8 x EBITA Ca 6x EBITA

[Inga förvärv under det pandemipåverkade 2020]

2021-02-10 R & K Service AS Norge Ca 80 65 MSEK Ca 7x EBITA Ca 5x EBITA

Summa ca 1 240 Mkr på ca 3 år ~400 Mkr/år ~4% förvärvad tillväxt per år
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Framåt finns det inga skäl att tro att denna trend inte kommer att 

stärkas, och då lär fokus öka på de andra bitarna och då inte minst 

S:et i ESG – den sociala delen. För Coor, där svenska och interna-

tionella institutioner står för hela 74 procent av ägandet, är det därför 

viktigt att leverera ett ambitiöst och trovärdigt hållbarhetsarbete. 

Av den färska årsredovisningen framgår att Coor utmärker sig posi-

tivt på flera sätt. Exempelvis är fördelningen bland cheferna nästan 

exakt 50/50 mellan män och kvinnor. Vidare kan Coor spela en viktig 

roll i integrationsarbetet, då bolaget erbjuder många enkla jobb som 

kan vara första arbetet för invandrare.  Slutligen har Coor ambitiösa 

miljömål då bolaget siktar på att halvera sitt klimatavtryck till 2025. 

Risker 

Förändrat arbetsliv efter pandemin 
Risken finns att de tillfälliga förändringarna i arbetslivet under pan-

demin, främst ökat hemarbete, leder till permanenta förändringar. 

Exempelvis skulle ökat hemarbete kunna få fler företag att se över 

sina lokalbehov, med minskad yta som följd och i slutändan en min-

skad efterfrågan på Coors tjänster. Vidare skulle ökat hemarbete slå 

mot Coors intäkter inom mat & dryck (ett normalår ~15 procent av 

omsättningen). 

Ledningen har kommunicerat att den ser ett troligt scenario där de 

närmaste 1–2 åren blir en testperiod på många arbetsplatser och att 

det återstår att se hur det blir framåt. Vidare räknar ledningen med 

att arbetet på distans ökar från 0,5 dagar per vecka innan pandemin 

till 1–1,5 dagar. Skillnaderna kommer dock att vara stora mellan 

olika branscher, där vissa lämpar sig betydligt bättre för hemarbete 

än andra. Här kan inflikas att Coor har många kunder inom industri 

och offentlig sektor, där hemarbete för många inte är ett alternativ. 

Som jämförelse bedömer danska konkurrenten ISS i stället att antalet 

kvadratmeter som bolaget levererar tjänster till minskar med 10–15 

procent under de närmaste tre åren, drivet av en strukturell ökning 

för hemarbetet. Det bör dock noteras att minskad yta inte nödvän-

digtvis behöver betyda negativ organisk tillväxt. Exempelvis växte ISS 

organiskt med 10 procent 2013–2019 trots att ytan bolaget betjänade 

under samma period minskade med hela 60 procent. 

Beroende av stora kunder 
Förlusten av det stora IFM-kontraktet med Equinor (tidigare Statoil) 

värt cirka 500 miljoner kronor per år (~5 % av omsättningen) illus-

trerar Coors relativt stora beroende av ett fåtal storföretagskunder. 

Under 2020 hade Coor en kund som stod för mer än 10 procent av 

omsättningen. Den kunden stod för drygt 12 procent av omsät-

tningen. 
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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 
 


