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UPPDRAGSANALYS 

Attraktiv värdering och 
utrymme för nya förvärv 
Q2: Som väntat god tillväxt och press på marginalen 
Coors andra kvartal bjöd som väntat på god tillväxt, men också en 

vikande lönsamhet ner mot mer normala nivåer. Omsättningen ökade 

med nära 22 procent till 2 980 miljoner kronor (2 445). Tillväxten fick 

stöd på alla fronter – varav 9 procent organiskt, 11 procent via förvärv 

och 2 procent från valuta. Det justerade ebita-resultatet ökade till 172 

miljoner (167), motsvarande en marginal på 5,8 procent (6,8). Såväl 

omsättning som resultat kom in något över våra förväntningar. 

Sverige och Danmark stack ut med över 30 procents tillväxt, i Sverige 

drivet av förvärv, i Danmark av nya kontrakt. Norge och Finland tyng-

des av förlorade kontrakt och båda marknaderna uppvisade negativ 

organisk tillväxt. 

2022: Stark balansräkning skapar möjligheter 
Efter rapporten gör vi bara mindre förändringar i våra estimat, främst 

något sänkta marginalantaganden i takt med att kostnaderna väntas 

normaliseras. Under tredje kvartalet lär Coor fortsätta att via upp fina 

tillväxtsiffror, men från fjärde kvartalet blir jämförelsetalen tuffare. I 

ett läge där tillväxten taktar ner och marginalen normaliseras på lägre 

nivåer ser vi den största överraskningspotentialen i den starka 

balansräkningen. Coors skuldsättningsgrad, mätt som nettoskuld 

/ebitda, var vid halvårsskiftet 2,0, vilket ger gott om utrymme upp till 

det finansiella målet om en skuldsättningsgrad på maximalt 3,0. Det 

ger ledningen goda möjligheter att genomföra nya förvärv, vilket varit 

en viktig drivkraft för aktien senaste året. Alternativt finns utrymme 

för styrelsen att via större extrautdelningar göra Coors redan mycket 

attraktiva direktavkastning kring 6 procent ännu högre. 

Attraktiv värdering på stabilt tillväxtbolag 
Utsikterna för Coor-aktien från nuvarande nivåer handlar i hög grad 

om vilket tidsperspektiv som anläggs. I ett längre perspektiv anser vi 

fortsatt att Coor är ett underskattat kvalitetsbolag som förtjänar en 

uppvärdering. Trots trendmässig vinsttillväxt kring 8 procent, med 

väldigt låg volatilitet, handlas aktien till ~p/e 15 och med en direkt-

avkastning på ~6 procent. I en mer normal marknad ser vi utrymme 

för en uppvärdering till nivåer kring 105–110 kronor. I det korta per-

spektivet är utsikterna mer osäkra. Dels har aktien utvecklats väldigt 

starkt kontra börsen i stort senaste året, dels möter Coor tuffare jäm-

förelsetal vilket gör att vinsttillväxten kommer att sakta in. I kom-

bination med makrooro och en skakig börsutveckling gör det att om-

värderingen kan dröja. Samtidigt kan Coor-aktien fortsatt gynnas av 

att den ses som en trygg hamn i oroliga tider. Lägg därtill potentialen 

i balansräkningen, där i synnerhet nya förvärv skulle kunna lyfta 

aktien. I vårt ettåriga perspektiv är vi nu mer försiktiga och tar sikte 

på 90 kronor (108), motsvarande cirka 14 gånger justerat ebita 

2023p. 
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Listning Nasdaq OMX Mid Cap 
Ticker COOR 
Aktiekurs 82,35 kr 
Antal aktier, milj. 95,81 
Börsvärde, mkr 7 890 
Nettoskuld, mkr*  1 491 
Företagsvärde (EV), mkr 9 381 
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Coor OMXSPI

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2021 2022p 2023p 2024p

Omsättning 10 104 12 150 12 880 13 525

Just. ebita 591 700 720 740

Rörelseres. (ebit) 403 465 495 520

Resultat f. skatt 343 400 430 460

Nettoresultat 265 308 331 354

Just. nettoresultat 455 498 521 544

Just. vinst per aktie 4,75 kr 5,20 kr 5,44 kr 5,68 kr

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

Omsättningstillväxt 5,3% 20,2% 6,0% 5,0%

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

Nettoskuld/ebitda 2,0 1,6 1,5 1,4

P/e-tal (just.) 17,3 15,8 15,1 14,5

EV/just. ebita 15,9 13,4 13,0 12,7

EV/ebit 23,3 20,2 19,0 18,0

EV/omsättning 0,93 0,77 0,73 0,69

Direktavkastning 5,8% 6,1% 6,3% 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 med cirka 

40 procents marknadsandel. 

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 levererade 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 under 2021 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 rek-

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

värvat en omsättningstillväxt på cirka 5–6 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 

Rekordinflöde av nya affärer 2021 
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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Utfall Q2 2022 och utsikter 
Efter flera kvartal med väldigt hög vinsttillväxt stannade vinsttill-

växten för Coor vid 3 procent under andra kvartalet. Som väntat 

innebar en återgång till ett mer normalt arbetsliv att Coors intäktsmix 

försämrades, med ökad försäljning av mat, dryck och fastighets-

tjänster och minskad försäljning av lokalvård. Lägg därtill mer nor-

maliserade kostnader på koncernnivå samt tillfälligt högre kostnader 

för integration av stora förvärv samt uppstarten av det stora kon-

traktet med danska Bygningsstyrelsen. 

Sverige och Danmark stack ut med över 30 procents tillväxt, i Sverige 

främst drivet av förvärv och i Danmark främst drivet av organisk 

tillväxt. Norge och Finland var besvikelser under kvartalet med 4–5 

procent negativ organisk tillväxt, tyngda av förlorade kontrakt med 

Equinor i Norge och ABB i Finland. 

På den negativa sidan bör också noteras att nettoförändringen i kon-

traktportföljen under första halvåret stannade vid -300 miljoner kro-

nor, att jämföra med +217 miljoner under det rekordstarka fjolåret. 

Här ser vi framför oss att Coor levererar ett bättre andra halvår. 

Balansräkningen skapar möjligheter 
Vid halvårsskiftet var Coors nettoskuld/ebitda nere i 2,0, vilket inne-

bär gott om utrymme till målet att ligga under 3,0. Ledningen har ett 

förvärvsutrymme på ~ 900 miljoner upp till målet, vilket innebär en 

potential att förvärva vinsttillväxt på ~15–20 procent givet multiplar 

i linje med tidigare förvärv (se tabell nedan). 

Coors konsekventa förvärv de senaste åren, pandemiåret 2020 

undantaget, har resulterat i en förvärvad tillväxt på omkring 5 pro-

cent per år – ett viktigt bidrag till koncernens tillväxt. I våra prog-

noser ligger inga förvärv, vilket gör nya förvärv till en tydlig positiv 

trigger i aktien framåt. 

 

 

Förvärv till låga multiplar lyfter vinsttillväxten
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 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

2022-04-28 början av maj Centrumstäd i Malmö AB Sverige Ca 50 32 MSEK Ca 5x EBITA

Summa ca 2 490 Mkr på drygt 4 år ~600 Mkr/år ~5% förvärvad tillväxt per år

Källa: Bolaget, Analysguiden

Stark tillväxt i Sverige och Danmark 
Utfall Q2 2022 vs. utfall Q2 2021 

 

Källa: Bolaget. 

Omsättning, Mkr Q2 2021 Q2 2022 Förändring

Sverige 1 206 1 598 32,5%

Norge 585 575 -1,7%

Danmark 498 655 31,5%

Finland 155 153 -1,3%

Koncernen 2 445 2 980 21,9%

Just. EBITA, Mkr Q2 2021 Q2 2022 Förändring

Sverige 135 163 20,7%

Norge 41 30 -26,8%
Danmark 33 34 3,0%
Finland 5 2 -60,0%
Koncerngemensamt -46 -57 23,9%
Koncernen 167 172 3,0%
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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. 

Beroende av stora kunder 
Förlusten av stora IFM-kontrakt 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 2021 stod de tio största kunderna för 46 pro-

cent 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 
 


