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Analys: Förvärven utvecklas 
enligt plan  

 
Addlife levererade ett första kvartal med stark organisk 
tillväxt. Det är affärsområde Labtech som är motorn, medan 
Medtech utvecklas svagare. Förvärvade Biomedica levererar 
en utveckling i linje med förväntningarna. Vi behåller vårt 
motiverade värde på 260 kronor per aktie.    

Sammanfattning 
Försäljningstillväxten för det första kvartalet var hela 41 procent, 
varav 4 procent är organisk tillväxt och 2 procent positiva 
valutaeffekter. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 22 procent, 
medan tillväxten i vinst per aktie blev 24 procent. Det är över 
bolagets mål om en långsiktig vinsttillväxt på 15 procent.  

Tillväxten i Labtech är mycket stark och den organiska blev 7 
procent, medan totalförsäljningen ökade 42 procent. 
Rörelseresultatet ökade något långsammare, med 32 procent. 
Affärsområde Medtech utvecklades svagare. Den totala tillväxten 
är hög tack vare förvärv (39 procent), men den organiska blev 
minus 2 procent. Rörelseresultatet ökade med 8 procent. 

Vi har ett motiverat värde per aktie på 260 kronor, vilket är något 
över aktuell börskurs. Vår värdering ger visserligen ett p/e-tal 
2019 på höga 40 och en EV/EBIT på höga 30, men det är 
ungefär i nivå med genomsnittsvärderingen för den grupp av tio 
medtechbolag vi följer. Osäkerheten finns inom koncernens 
kortsiktiga rörelsemarginal. Stora förvärv drar nästan alltid upp 
förvärvskostnaderna. Det riskerar att ge marginalpress.      

Utfall 2012-2018 och prognos 2019 
 

 

Analytiker: Peter Malmqvist, Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Addlife Group AB 
Lista: NASDAQ, STOCKHOLM (MID CAP) 

Vd: Kristina Willgård 

Styrelseordförande: Johan Sjö  

Marknadsvärde: 7000 MSEK 

Senast: 250 kr (17 maj 2019)  

Kort om: Addlife är ett förvärvintensivt bolag inom 
medicinsk teknik. Bolaget arbetar med 
kunder inom sjukvården och hos laboratorier. 
Koncernen består av fristående dotterbolag 
organiserade i två områden, Affärsområde 
Medtech, arbetar med produkter och tjänster 
inom medicinteknik och hemvård. 
Affärsområde Labtech arbetar med produkter 
och tjänster inom diagnostik och 
laboratorieanalys.    

  

  

Möjligheter och 
styrkor: 

Bolaget är ett av de snabbast växande 
medicinsktekniska bolagen på de svenska 
marknadsplatserna. Förvärvsstrategin har de 
senaste fem åren dubblat koncernens 
försäljning. Företagsledningen har 
härigenom visat att de orkar förvärva och 
integrera nya bolag i en snabb takt. Därtill är 
den underliggande marknadstillväxten inom 
sjukvård relativt hög, samtidigt som 
stabiliteten är god.   
 
 

Risker och 
svagheter: 

 
 

Finansiellt mål: 

Förvärvsstrategin har dragit ner bolagets 
rörelsemarginal något, men skuldsättningen 
är relativt låg. 
 
Resultattillväxt på minst 15 procent per år, 
en avkastning på rörelsekapitalet på 45 
procent och 30-50 procent av vinsten i 
utdelning. 
    

 

RESULTATRÄKNING 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Försäljning 907 984 1 056,8 1 562,4 1 980,8 2 333,3 2 482,0 3 524
   % tillväxt 8,5% 7,5% 47,8% 26,8% 17,8% 6,4% 42,0%
Rörelsekostnader (exkl avskrivningar) -808 -880 -927,3 -1 413,2 -1 768,1 -2 079,9 -2 229,0 -3 112
EBITDA 99 103 129,5 149,2 213 253 253 412
  %, marginal 10,9% 10,5% 12,3% 9,5% 10,7% 10,9% 10,2% 11,7%
Materialkostnader -568,5 -906,2 -1 169,5 -1 324,8
Övriga externa -120,0 -169,5 -280,0 -360,7
Personal -236,5 -340,2 -316,7 -399,9
Övrigt (inkl aktiverat) -3,3 -2,7 -3,7 -4,1 -14,0
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar M/I, fastigheter -9,9 -14,0 -18,3 -19,7 -22,0 -113
   % av M/I, fastigheter 0,0% 24,2% 19,1% 21,2% 20,9% 16,5% 62,0%
Avskrivningar immateriella tillgångar -12 -29 -32 -68 -63 -72
   % av immateriella tillgångar 0,0% 5,8% 3,8% 3,5% 5,6% 4,1% 4,1%
RÖRELSERESULTAT (EBIT) 99 103 107,7 106,3 162,8 165,9 168,0 228
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Stark tillväxt 
Försäljningstillväxten för det första kvartalet var hela 41 procent, 
varav 4 procent är organisk tillväxt och 2 procent positiva 
valutaeffekter. Resten är förvärvseffekter. Österrikiska Biomedica 
finns med under hela kvartalet och utgör 84 procent av den 
förvärvade försäljningen, vilket motsvarar en koncerntillväxt på 29 
procent. Det stämmer med den tillväxt som presenterades i pro 
formaredovisningen i samband med nyemissionen. Den organiska 
tillväxten visar att efterfrågan på marknaden är fortsatt god.  
 
Kraftig resultatuppgång 
Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 22 procent. En nyemission 
har genomförts under kvartalet, vilket ökat antalet aktier med 8 
procent, räknat som ett kvartalsgenomsnitt. Effekten på vinst per 
aktie blev begränsad eftersom finansnettot samtidigt förbättrades. 
Tillväxten i vinst per aktie blev 24 procent, vilket är över bolagets 
mål om en långsiktig vinsttillväxt på 15 procent. I resultatet 2019 
ingår en positiv resultateffekt på 1 miljon kronor, till följd av 
omvärderade tilläggsköpeskillingar. Exklusive denna blir tillväxten 
i vinst per aktie 21 procent.    
 
Dämpad marginal 
Eftersom rörelseresultatet steg långsammare (22 procent) än 
försäljningen minskade rörelsemarginalen från 9,6 till 8,3 procent. 
Nedgången förklaras av att marginalen på de nyförvärvade 
marknaderna är lägre. Troligen har också förvärvet av Biomedica 
medfört vissa temporära kostnader. Inom affärsområdet Labtech 
(60 procent av koncernen) blev rörelsemarginalen 10,3 procent, 
en nedgång från 11,2 förra året. Affärsområde Medtech 
uppnådde en marginal på 6,5 procent, en nedgång från 8,4 
procent för ett år sedan.  
 
Sverige utvecklas starkt 
Den svenska marknaden uppvisar en fortsatt god efterfrågan och 
försäljningen ökar både till sjukvården och laboratorierna. Även i 
Danmark är utvecklingen positiv, efter att tidigare ha varit 
pressad. Där har försäljningen till läkemedelsbolag vänt upp. 
Däremot är utvecklingen i Finland svag. Den diskuterade hälso- 
och sjukvårdsreformen lades på is efter riksdagsvalet, vilket 
skapat osäkerhet. Första kvartalet var därför svagare än förra året. 
Däremot uppvisar nyförvärvade Biomedica en stabil tillväxt. 
Särskilt bra utvecklas Polen och Ungern, medan övriga 
marknader ökar i takt med den generella tillväxten. 
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Labtech utvecklas starkt   
Labtech är koncernens största affärsområde med 59 procent av 
koncernens försäljning. Till 91 procent består den av 
produktförsäljning, medan 9 procent avser tjänster. Tillväxten är 
mycket stark och den organiska blev 7 procent, medan 
totalförsäljningen ökade 42 procent. Rörelseresultatet ökade 
något långsammare, med 32 procent, vilket drog ner marginalen 
från 11,2 till 10,3 procent. Försäljningen inom diagnostikområdet i 
Sverige och Norge utvecklas mycket starkt, medan Finland är 
svagt på grund av osäkerheten med den nämnda 
sjukvårdsreformen. De förvärvade marknaderna i Central-
/Östeuropa utvecklas enligt förväntan. Inom instrument för 
forskningsmarknaden utvecklas Danmark allt bättre. Samtidigt är 
efterfrågan på bolagets egenutvecklade instrument i Kina hög. 

Medtech svagare 
Affärsområdet Medtech utvecklas svagare än Labtech. Visserligen 
är den totala tillväxten mycket hög tack vare förvärv (39 procent), 
men den organiska ligger på minus 2 procent. 
Produktförsäljningen utgör 92 procent av totalen, medan 
tjänsteandelen är 8 procent (tidigare noll). Rörelseresultatet ökade 
med 8 procent, vilket resulterade i en marginalnedgång från 8,4 
till 6,5 procent. Den finska marknaden är problemet på grund av 
osäkerheten kring den framtida strukturen. I Finland har 
följaktligen bolaget påbörjat ett strukturarbete. I övriga Norden är 
utvecklingen bra, vilket även gäller Benelux. Samtidigt utvecklas 
de nyförvärvade marknaderna i Central/Östeuropa något bättre 
än väntat.      

Nytt förvärv i april 
I april gavs också Addlife tillträde till Wellspects verksamheter 
inom kirurgi och respiration, med en omsättning per år på ungefär 
170 miljoner kronor (7 procent av ingående koncernomsättning). 
Verksamheten kommer att integreras i Mediplast, som ingår i 
affärsområde Medtech. Försäljningen återfinns i huvudsak på åtta 
europeiska marknader, samt Australien.   

Ny redovisning ökar balansräkningen 
Införandet av redovisningsstandarden IFRS16 ökar samtidigt de 
redovisade tillgångarna i koncernen med 230 miljoner kronor, 
motsvarande 8 procent av ingående tillgångar. Effekten på 
nettoskulden blir högre, en ökning på ungefär 50 procent. Därtill 
ökar avskrivningarna i kvartalet med 20 miljoner kronor till 29 
miljoner, medan räntekostnaderna ökade med 1 miljon, vilket är 
försumbart. För den som räknar EBITDA medför IFRS 16 en 
förbättring i kvartalet med 21 miljoner, jämfört med förra året. 
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Värdering 
 
Förändrade prognoser 
Genom förvärvet av Biomedica och verksamheterna från 
Wellspect, förändras strukturen. De antaganden vi gjorde kring 
försäljningstillväxt i vår startanalys i april var något för låga och 
har därför reviderats upp. Därtill har IFRS 16 inneburit att EBITDA-
marginalen ökat, samtidigt som investeringarna i 
anläggningstillgångar ökar, liksom avskrivningarna. Slutligen har 
vår beräkning av det initiala upplåningsbehovet till följd av 
förvärven 2018 visat sig något för hög. Detta har dragits ner. 
Däremot är våra långsiktiga prognoser rörande tillväxt och 
marginal inte förändrats. De bygger på att Addlifes utveckling de 
kommande fem åren upprepar utvecklingen för de senaste fem, 
vilket även stämmer med bolagets målsättning. Från 2020 räknar 
med en viss förbättring av rörelsemarginalen (inkl avskrivningar) 
jämfört med utfallet det senaste kvartalet.             
 
Motiverat värde 
Vi har ett motiverat värde per aktie på 260 kronor, vilket är något 
över aktuell börskurs. Vi ser ingen anledning att ändra detta. Vårt 
motiverade värde ger visserligen ett p/e-tal 2019 på höga 40 och 
en EV/EBIT på höga 30. Det är dock ungefär i nivå med 
genomsnittsvärderingen för den grupp av tio medtechbolag som 
vi följer. Den höga värderingen av Addlife motiveras också av 
förvärvet av Biomedica, som skapar en europeisk bas som 
bolaget tidigare saknat. Tillsammans med den klassledande låga 
kapitalkostnaden är vår bedömning att Addlife har goda 
förutsättningar att även framöver genomföra lönsamma förvärv. 
Den osäkerhet vi känner gäller koncernens kortsiktiga 
rörelsemarginal. Stora förvärv drar regelmässigt upp kostnaderna 
i anslutning till förvärvet, vilket vi också tycker oss kunna spåra 
effekter av under det första kvartalet.      
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Om Addlife 
Addlife arbetar inom Life Science och erbjuder produkter, tjänster och 
rådgivning till både privat och offentlig sektor. Verksamheten är 
uppdelad i två affärsområden - Labtech och Medtech. Det förra riktar 
sig till diagnostik och forskningslaboratorier i Norden. Produkterna 
används för att diagnostisera sjukdomar eller bedriva forskning och 
består av instrument, utrustning, förbrukningsartiklar och reagenser. 
Ungefär 10 procent av produkterna avser egna varumärken. 
Affärsområde Medtech erbjuder medicinsktekniska produkter till 
sjukvården och hemsjukvården. Produktutbudet spänner från enklare 
engångsartiklar, till avancerade produkter inom kirurgi. Ungefär 30 
procent av produkterna är egna varumärken.        

Nyligen förvärvades österrikiska Biomedica, med verksamhet i 13 
länder, främst i Central- och Östeuropa. Bolaget levererar produkter 
och tjänster inom laboratorieteknik och medicinteknik. Därutöver 
förvärvades delar av Wellspect Healthcare, med verksamhet inom 
kirurgi och respiration.     

Addlifes affärsstrategi är att förena det stora bolagets styrka med 
entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget 
agerar som aktiv ägare med fokus på företagsutveckling och ökad 
lönsamhet. Påverkan sker genom aktivt styrelsearbete. Dotterbolagen 
ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav som 
koncernen ställer på tillväxt, lönsamhet och hållbarhet. 
 
Affärsmodellen bygger på nära samarbeten med ledande 
globala leverantörer inom utvalda nischområden. En stor del av styrkan 
ligger i att kombinera produkterbjudanden med en stark position på 
marknaden och ett utvecklat serviceerbjudande. Norden har historiskt 
varit den starkaste basen, men förvärven av delar av Wellspect, samt 
Biomedica vidgar den europeiska marknadspotentialen avsevärt.  
 
Koncernen har utvecklat långsiktiga relationer och partnerskap som 
gör det möjligt att ha starka marknadspositioner inom utvalda 
marknadsnischer. Som oberoende aktör och distributör har koncernen 
därtill kunnat erbjuda kundanpassade lösningar, som varit en 
kombination av produkter från flera av leverantörerna. 
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Finansiella mål  
 
 

» Resultattillväxt: 15% (2018: 5%) 

   Tillväxt sedan börsnotering 2016: 24% 

 

 

» Lönsamhet: 45 % (2018: 62%)  

   Rörelseresultat/rörelsekapital 

 

 

» Utdelningsandel: 30-50% (2018: 49%)  

   Utdelning/vinst per aktie  
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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 Peter Malmqvist äger inte och får heller inte äga aktier i det 
analyserade bolaget. 




