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UPPDRAGSANALYS 

Generös utdelare med 
tvåsiffrig tillväxt i korten 
Oväntat hög tillväxt under fjärde kvartalet 
Under fjärde kvartalet ökade Coor omsättningen med nästan 17 pro-

cent, varav 8 procent organiskt. Det var över våra förväntningar vid 

11 procent. Lönsamheten kom däremot in sämre än väntat. Exklusive 

en positiv engångspost på 40 miljoner kronor backade den justerade 

ebita-marginalen till 4,6 procent (6,2) – tyngd av bland annat tillfäl-

ligt högre kostnader hänförligt till uppstart av nya affärer samt inte-

gration av förvärv. Utvecklingen följer Coors historiska mönster väl 

där högre tillväxt initialt brukar pressa marginalen. Ledningen har 

också varit tydlig med att de marginalnivåer vi sett under pandemin 

på över 6 procent inte varit en långsiktig uthållig nivå. 

Flera faktorer talar för stark tillväxt under 2022 
Coor går mot ett spännande 2022 där vi ser tre tydliga drivkrafter för 

tillväxten. För det första hade Coor under fjolåret sitt bästa år sedan 

börsnoteringen vad gäller värdet av nytecknade kontrakt (927 miljo-

ner). Här kommer bland annat det stora kontraktet med danska 

Bygningsstyrelsen att påverka innevarande året positivt. För det an-

dra nådde förvärvstillväxten den högsta nivån på flera år med en för-

värvad omsättning på totalt 1,28 miljarder. Det största förvärvet, 

svenska Inspira, konsoliderades 1 december så den stora effekten 

kommer i år. För det tredje talar ett troligt slut på pandemin med slo-

pade restriktioner för en återhämtning inom bland annat mat och 

dryck. Till detta ska adderas att Coors goda momentum vad gäller nya 

avtal lär ge ytterligare omsättningstillskott i år, samt att skuldsät-

tningen är på en nivå som ger utrymme för ytterligare förvärv under 

året. 

Attraktiv utdelningsaktie med 6 procents yield 
Styrelsen i Coor överraskade oss med en något mer generös utdelning 

(4,80 kronor) än vi räknat med (4,50 kronor). Utdelningen, som för-

delas på två utdelningstillfällen, innebär en direktavkastning på myc-

ket attraktiva 5,9 procent. På våra uppdaterade prognoser handlas 

aktien till ett justerat p/e-tal på 16 respektive 15 för 2022 och 2023. 

Vi har fortsatt svårt att förstå marknadens försiktiga värdering av 

Coor. Ett bolag som med extremt låg vinstvolatilitet trendmässigt 

ökar resultatet med ~8 procent per år och dessutom bjuder på gene-

rösa utdelningar borde värderas högre. Vi upprepar vår riktkurs på 

105 kronor på ett års sikt, motsvarande ~ev/ebita 17 respektive ett 

justerat p/e-tal på 20,5 på prognoserna för 2022. 
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Datum 16 februari 2022 
Analytiker Johan Högberg 
  Basfakta  
Bransch Tjänster 
Styrelseordförande Mats Granryd 
Vd AnnaCarin Grandin 
Noteringsår 2015 
Listning Nasdaq OMX Mid Cap 
Ticker COOR 
Aktiekurs 81,45 kr 
Antal aktier, milj. 95,81 
Börsvärde, mkr 7 804 
Nettoskuld, mkr  1 364 
Företagsvärde (EV), mkr 9 168 
Webbplats www.coor.com 
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2021 2022p 2023p 2024p

Omsättning 10 104 11 350 12 030 12 630

Just. ebita 591 670 700 720

Rörelseres. (ebit) 403 432 462 486

Resultat f. skatt 343 367 402 431

Nettoresultat 265 283 310 332

Just. nettoresultat 455 491 518 536

Just. vinst per aktie 4,75 kr 5,12 kr 5,40 kr 5,59 kr

Utd. per aktie 4,80 kr 5,00 kr 5,20 kr 5,40 kr

Omsättningstillväxt 5,3% 12,3% 6,0% 5,0%

Just. ebita-marg. 5,8% 5,9% 5,8% 5,7%

Nettoskuld/ebitda 2,0 1,7 1,6 1,5

P/e-tal (just.) 17,2 15,9 15,1 14,6

EV/just. ebita 15,5 13,7 13,1 12,7

EV/ebit 22,7 21,2 19,8 18,9

EV/omsättning 0,91 0,81 0,76 0,73

Direktavkastning 5,9% 6,1% 6,4% 6,6%
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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 stod under 2021 

för 60 procent av omsättningen. IFM-upplägget skapar en betydligt 

större komplexitet i leveransen av annars enkla tjänster såsom städ-

ning, vaktmästeri och personalmatsalar. Detta avspeglas i ett väsent-

ligt lägre konkurrenstryck samt att IFM-marknaden i Norden domi-

neras av endast tre aktörer med Coor som marknadsledare. 

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. 

Stor potential till organisk tillväxt i Norden 
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 un-

der 2021 levererat tre nya stora kontrakt med PostNord, DSB och 

danska Bygningsstyrelsen – totalt värda ~700 Mkr per år. Dessa avtal 

bidrog till att inflödet av nya affärer nådde den högsta nivån sedan 

Coors börsnotering 2015 (se diagram). 

Förvärv till låga multiplar stärker caset 
Coor har en framgångsrik förvärvsstrategi där bolaget oftast förvärva 

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

multipeln är typiskt sett väsentligt lägre än Coors, vilket gör att Coor 

kan dra nytta av det så kallade multipelarbitraget. Typiskt sett faller 

multipeln dessutom ytterligare när synergier utvunnits. Efter en för-

värvspaus under det pandemipåverkade 2020 bjöd 2021 på en re-

kordhög förvärvstakt. Summerat har Coor de senaste fyra åren för-

värvat en omsättningstillväxt på cirka 6 procent per år. Kortsiktigt 

finns dessutom fortsatt ett betydande förvärvsutrymme givet en 

nettoskuld/ebitda på cirka 2,0, vilket skall ställas mot målsättningen 

att ligga under 3,0. 

God och stabil vinsttillväxt 
Justerat ebita-resultat (Mkr) 2012–2024P 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser i orange) 
Not: Grå linje är exp. trend (~8% per år) 

Ökade volymer – högre marginaler 
Omsättning per land (Mkr) & just. ebita-marg. 2021 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Rekordhögt inflöde av nya affärer 
Värde på nytecknade avtal* (grön) & nettotillväxt* (orange) 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
*Avser avtal med ett värde >5 Mkr per år 
**Värdet av nya avtal minus avslutade avtal 
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Prognoser och utsikter 
Coors fjärde kvartal bjöd på klart högre tillväxt än vi räknat med. Om-

sättningen ökade med hela 16,6 procent, jämfört med vår prognos om 

11,2 procent (se tabell till höger). Samtidigt kom resultatet in under 

våra förväntningar, vilket drevs av tillfälligt högre kostnader såväl på 

enskilda marknader som på central nivå. Den justerade ebita-

marginalen, exklusive en positiv engångseffekt på 40 miljoner kronor, 

föll därför till 4,6 procent (6,1 procent). 

Marginaltappet kan tyckas dramatiskt, men utvecklingen följer väl-

digt väl det historiska mönstret i Coor. När tillväxten ökar via nya 

kontrakt eller förvärv medför det ofta initialt något högre kostnader, 

vilket tillfälligt pressar lönsamheten (se diagram till höger). 

Den höga lönsamhetsnivå Coor uppvisat under en stor del av pande-

min, med en justerad ebita-marginal på över 6 procent, framstår inte 

som en uthållig nivå framåt vilket också bolagets ledning signalerat. 

Detta avspeglas också i våra uppdaterade prognoser där vi ser god 

tillväxt de närmaste åren, men en något vikande marginaltrend. Vi ser 

ändå goda chanser att Coors lönsamhet håller sig något över mar-

ginalmålet vid 5,5 procent, drivet av bland annat förvärvade bolag 

med högre lönsamhet samt att högre volymer/ökad densitet på res-

pektive marknad på lång sikt innebär högre marginaler (se diagram 

på s. 2). 

Nya affärer, förvärv och multipelexpansion 
Framåt ser vi att Coor lär fortsätta leverera en god organisk tillväxt i 

takt med att vi lägger pandemin bakom oss. Lägg därtill att bolaget 

har gott om utrymme för nya förvärv via en skuldsättning klart under 

det finansiella målet. Här bör noteras att Coor i fjol adderade nästan 

1,3 miljarder i omsättning via tre förvärv (se tabell nedan). Slutligen 

borde Coors kombination av hög och stabil vinsttillväxt rimligen vär-

deras högre av placerarna. Utsikterna för multipelexpansion på sikt 

är i våra ögon goda. 

 

Proppen ur på förvärvsfronten efter pandemipaus under 2020
Coors förvärv de senaste fyra 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 2021-03-01 R & K Service AS Norge Ca 80 65 MSEK Ca 7x EBITA Ca 5x EBITA

2021-07-19 2021-09-30 Veolia Technical Management Sverige Ca 500 180 MSEK

2021-11-09 2021-12-01 Inspira AB Sverige Ca 700 380 MSEK Ca 8x EBITA Ca 6x EBITA

Summa ca 2 440 Mkr på ca 4 år ~610 Mkr/år ~6% förvärvad tillväxt per år

Hög tillväxt – sämre lönsamhet… 
Utfall Q4 2021 vs. utfall Q4 2020 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden. 

…följer historiskt mönster 
Tillväxttakt (grön, vä) & just. ebita-marg (orange, hö) 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden. 
Not: Q4 2021 är exkl. pos. Engångseffekt på 40 Mkr. 

Omsättning, Mkr Q4 2020 Q4 2021 Förändring

Sverige 1 275 1 533 20,2%

Norge 548 610 11,3%

Danmark 497 591 18,9%

Finland 169 167 -1,2%

Koncernen 2 489 2 901 16,6%

Just. EBITA, Mkr Q4 2020 Q4 2021 Förändring

Sverige* 129 146 13,2%

Norge 34 28 -17,6%
Danmark 22 24 9,1%
Finland 4 3 -25,0%
Koncerngemensamt -36 -67 86,1%
Koncernen 153 134* -12,4%
*Exkl. positiv engångspost på 40 Mkr
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Hållbarhet 
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 vär-

deringar och förbättrade finansieringsmöjligheter. För tillfället är 

detta tydligast inom bolag med tydlig miljöprofil (exempelvis bolag 

inom förnyelsebar energi och energieffektivisering). 

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 omkring 74 procent av ägandet, är det 

därför viktigt att leverera ett ambitiöst och trovärdigt hållbarhets-

arbete. 

Av årsredovisningen för 2020 framgår att Coor utmärker sig positivt 

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 miljö-

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

2021: fokus på elbilar och guldstämpel hos EcoVadis 
Under andra kvartalet 2021 tog Coor ett första steg mot en helt elek-

trifierad fordonsflotta. Framöver kommer bolagets förmånsbilar att 

uteslutande vara elbilar. 

I slutet av september aviserades också att Coor har tilldelats guld i 

EcoVadis årliga internationella rankning. EcoVadis är ett oberoende 

analysbolag som årligen analyserar och utvärderar företags hållbar-

hetsarbete utifrån 21 kriterier inom områdena miljö, arbetsvillkor, 

mänskliga rättigheter och hållbara inköpsprocesser. 
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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 de stora IFM-kontrakten med Equinor (tidigare Statoil) 

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

AB Volvo under 2021 illustrerar Coors relativt stora beroende av stor-

företagskunder. 

Under 2020 hade Coor emellertid bara en kund som stod för mer än 

10 procent av omsättningen. Den kunden stod för drygt 12 procent av 

omsättningen. I slutet av 2021 stod de tio största kunderna för unge-

fär 45 procent av koncernens omsättning.
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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 
 


