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Analys: Fortsatt god 
tillväxt, dämpad marginal  

 
Addlife levererade ett tredje kvartal med fortsatt mycket 
stark tillväxt, drivet av förvärv, samtidigt som den organiska 
tillväxten återigen ökade. Däremot fortsätter marginalen att 
dämpas, vilket medför att vårt motiverade värde på 260 
kronor per aktie minskas till 250 kronor.    

Sammanfattning 
Försäljningstillväxten för det tredje kvartalet var 39 procent, mot 
36 procent förra kvartalet. Totalt 4 procent var organisk tillväxt, 
mot 2 procent förra kvartalet. Den svenska marknaden hade en 
positiv utveckling i de flesta segment. I Norge går fortfarande 
hemvården mycket starkt, samtidigt som utvecklingen i Danmark 
fortsatte att vara positiv, särskilt mot läkemedelsindustrin.  
Österrike och Ungern var därtill två marknader i Europa som 
utvecklades mycket starkt. Däremot fortsätter den dämpade 
utvecklingen i Finland. 

En tidigare dold potential i Sverige är den uppenbart 
misslyckade upphandlingen av sjukvårdsmaterial, vilket under 
kvartalet skapat kris i vissa delar av sjukvården. Det är skapar 
goda möjligheter för en stabil aktör som Addlife.    

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 27 procent, mot 8 procent 
förra kvartalet. Affärsområde Labtech ökade med 25 procent, 
medan Medtech ökade med 31 procent.  

Vår prognos för tillväxten 2019 minskas något, liksom EBITDA-
marginalen. Det drar ner vårt motiverade värde från 260 till 250 
kronor. Våra långsiktiga prognoser behålls och bygger på 
bolagets långsiktiga historiska utveckling. 

 

 

 

 

 

Analytiker: Peter Malmqvist, Aktiespararna 

  

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

Vd: Kristina Willgård 

Styrelseordförande: Johan Sjö  

Marknadsvärde: 7000 MSEK 

Senast: 241 kr (vid analystillfället)  

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. 
    

 
Prognos Prognos

RESULTATRÄKNING 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Försäljning 907 984 1 056,8 1 562,4 1 980,8 2 333,3 2 482,0 3 450 3 967
   % tillväxt 8,5% 7,5% 47,8% 26,8% 17,8% 6,4% 39,0% 15,0%
Rörelsekostnader (exkl avskrivningar) -808 -880 -927,3 -1 413,2 -1 768,1 -2 079,9 -2 229,9 -3 053 -3 503
EBITDA 99 103 129,5 149,2 213 253 252 397 464
  %, marginal 10,9% 10,5% 12,3% 9,5% 10,7% 10,9% 10,2% 11,5% 11,7%
Materialkostnader -568,5 -906,2 -1 169,5 -1 324,8 -1 419,1
Övriga externa -120,0 -169,5 -280,0 -360,7 -378,4
Personal -236,5 -340,2 -316,7 -399,9 -428,7
Övrigt (inkl aktiverat) -3,3 -2,7 -3,7 -4,1 -8,1
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar M/I, fastigheter -9,9 -14,0 -18,3 -19,7 -22,0 -118 -120
   % av M/I, fastigheter 24,2% 19,1% 21,2% 20,9% 16,5% 27,0% 30,0%
Avskrivningar immateriella tillgångar -12 -29 -32 -68 -62 -84 -95
   % av immateriella tillgångar 5,8% 3,8% 3,5% 5,6% 4,1% 4,8% 4,8%
RÖRELSERESULTAT (EBIT) 99 103 107,7 106,3 162,8 165,9 167,7 195 250
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Analys	
Stark tillväxt 
Försäljningstillväxten för det tredje kvartalet var 39 procent, mot 
36 procent förra kvartalet. Totalt 4 procent var organisk tillväxt, 
mot 2 procent förra kvartalet. Förra kvartalet pressades av 
kalendereffekter från påsken. Valutaeffekten i försäljningen var 1 
procent, mot 2 procent förra kvartalet. Nyförvärvade österrikiska 
Biomedica finns med under hela kvartalet, vilket även gäller 
förvärvet av delar av Wellspect Health Care.  
 
Plus för Sverige och egna produkter 
Den svenska marknaden hade en positiv utveckling i de flesta 
segment. De problemen som under kvartalet uppstått med 
leveranser hos en konkurrent av operationsutrustning i södra 
Sverige, har medfört vissa extraleveranser. Effekten är dock 
relativt liten. I Norge är utvecklingen varierad med en svagare 
försäljning till laboratorier, men en mer gynnsam till sjukvården 
och hemvården. I Danmark fortsatte den positiva utvecklingen 
från förra kvartalet, särskilt mot läkemedelsindustrin och 
akademien. I Finland fortsatte däremot den dämpade utvecklingen 
till följd av den politiska osäkerheten kring planerade 
vårdreformer. De nyförvärvade verksamheterna i Central-
/Östeuropa fortsatte att utvecklades enligt plan, med särskilt plus 
denna gång för Österrike, både inom instrument och 
förbrukningsvaror, samt Ungern. Marknaden för egna produkter 
var fortsatt bra i Benelux, USA och Kina. 
 
Ökad resultattillväxt 
Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 27 procent, mot 8 procent 
förra kvartalet. Affärsområde Labtech svarade för två tredjedelar 
av resultatet och ökade med 25 procent, medan Medtech ökade 
med 31 procent. Finansnettot var oförändrat, samtidigt som de 
förvärvsrelaterade avskrivningarna ökade med 9 miljoner kronor. 
Mot detta kan ställas att omvärdering av skulder för framtida 
tilläggsköpeskillingar ökade resultatet med 7 miljoner. Resultatet 
före skatt steg detta kvartal i årstakt med 17 procent, mot en 
nedgång förra kvartalet på 10 procent. En nyemission i början av 
året har ökat antalet aktier med 16 procent, vilket medför att 
vinsten per aktie föll 1 procent mot förra kvartalets nedgång på 23 
procent. Bolagets långsiktiga målsättning ligger på en årlig 
resultattillväxt om 15 procent.    
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Oförändrad rörelsemarginal 
Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1 procent för kvartalet, vilket 
var oförändrat från förra kvartalet. Det är dock lägre än för ett år 
sedan (8,8 procent), vilket förklaras av att marginalen på de 
förvärvade enheterna i Europa är lägre. Troligen har också 
förvärven medfört vissa integrationskostnader, även om det inte 
anges separat. Det pågår dock väsentliga integrationsprojekt, i 
syfte att framförallt etablera nya produkter på marknaderna 
utanför Norden. I affärsområde Labtech låg rörelsemarginalen på 
9,3 procent, medan Medtech redovisade 7,3 procent. 
Avkastningen på rörelsekapitalet för de senaste tolv månaderna 
uppgick till 51 procent, vilket var något lägre än förra kvartalets 53 
procent, men över bolagets mål på 45 procent.  
 
Affärsområde Labtech ökar   
Labtech är koncernens största affärsområde med 55 procent av 
koncernens försäljning, som till 70 procent består av 
produktförsäljning, med instrumentförsäljning på 20 procent och 
en tjänsteandelen på 10 procent. Omsättningstillväxten blev 37 
procent, mot 28 procent förra kvartalet. Den organiska tillväxten 
blev 2 procent, mot minus 1 procent förra kvartalet. 
Valutaeffekterna var försumbara. Rörelseresultatet (EBITA) ökade 
hela 25 procent, mot en ökning på 5 procent förra kvartalet. 
Marginalen ökade följaktligen till 9,3 procent, från 8,3 förra 
kvartalet. Försäljningen av diagnostikinstrument har varit positiv 
på samtliga marknader i Norden, samt i Österrike och Ungern. I 
Finland är marknadsläget mer osäkert, med förseningar i större 
laboratorieinvesteringar, men den finska verksamheten hade trots 
detta ett bra kvartal. Tillväxten är också bra inom traditionell 
teknologi, framförallt blodgas. Generellt är affärsläget på 
forskningsmarknaden gott, med extra plus för Sverige och 
Danmark. Samtidigt är tillväxten av egna avancerade instrument 
utanför Norden (främst Kina, USA) fortsatt hög. 
 
Affärsområde Medtech växer snabbt 
Affärsområde Medtech växte under kvartalet med 41 procent, mot 
47 procent förra kvartalet. Valutaeffekten var försumbar, medan 
den organiska tillväxten låg på 6 procent, mot 7 procent förra 
kvartalet. Den organiska uppgången är delvis en effekt av 
integreringen av delar av Wellspect. Produktförsäljningen är 87 
procent medan instrumentförsäljningen är 11 procent, medan 
service utgjorde resterande 2 procent. Rörelseresultatet (EBITA) 
ökade med 36 procent, mot 24 procent förra kvartalet, medan 
rörelsemarginalen dämpades till 7,3 procent från förra kvartalets 
8,1 procent. Integreringen av produkterna från Wellspect har 
dragit extra kostnader, eftersom processen att registrera Addlife 
som produktägare går långsammare än väntat. Försäljningen till 
sjukvården är stabil, med undantag för Finland där den politiska 
situationen fortsätter att skapa osäkerhet kring en större 
sjukvårdsreform. Försäljningen av de egna produkterna utvecklats 
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fortsatt bra, framförallt försäljningen till Benelux. På de 
nyförvärvade marknaderna i Central/Östeuropa pågår 
integrationsprojekt i syfte att sälja koncernens egna produkter.  
Inom hjälpmedel till hemvården fortsätter försäljningen att öka, 
särskild med tonvikt på välfärdsteknologi i Norge. I Sverige är 
därtill intresset stort för Addlifes hygienkoncept till hemvården, 
medan Finland fortsätter att vara svagt även här.        
 
Ny redovisning förändrar 
Införandet av redovisningsstandarden IFRS16 ökar de redovisade 
tillgångarna i koncernen med 230 miljoner kronor, motsvarande 8 
procent av ingående tillgångsmassa. Det ger en ökning av 
nettoskulden med ungefär 50 procent. Därtill ökade 
avskrivningarna under delårsperioden med 65 miljoner kronor till 
90 miljoner, medan räntekostnaderna ökade med 2 miljoner, 
samtidigt ökade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 
med motsvarande belopp. 
 

 
Värdering 
 
Prognos 2019 
Genom förvärvet av Biomedica och verksamheterna från 
Wellspect, har koncernstrukturen ändrats markant. Därtill 
förändras både rörelseresultat och finansiell ställning genom 
IFRS16. Vår tidigare prognos om en omsättningstillväxt för 2019 
på 42 procent inklusive förvärv, skall jämföras med en 
kvartalsbaserad årstillväxt på 41, 36 respektive 39 procent det 
senaste tre kvartalen. Vår prognos för helåret framstår därför som 
något hög. Vi justerar den därför till 39 procent. Den långsiktiga 
tillväxten om 15 procent per år fram till 2023 behålls däremot och 
motsvarar den historiska tillväxten, inklusive förvärv. 
   
Prognosen för EBITDA-marginalen justeras ner med 0,2 procent, 
till 11,5 procent för att ge en prognostiserad rörelsemarginal på 
5,6 procent för helåret 2019. Det stämmer med rörelsemarginalen 
för de senaste fyra kvartalen. Emellertid är rörelsemarginalen för 
det tredje kvartalet 4,5 procent. De betraktar vi dock som 
onormalt lågt och förklaras av integrationskostnader i samband 
med de stora förvärven. EBITDA-marginalen för 2018 var 10,2 
procent, men uppgången från denna nivå förklaras delvis av 
IFRS16. I gengäld har avskrivningarna på materiella tillgångar ökat 
med drygt 100 miljoner kronor per år, vilket också är en effekt av 
Wellspects verksamhet. Även avskrivningarna på förvärvade 
immateriella tillgångar har ökat. Här är beloppet 12 miljoner 
kronor. Sammantaget ger detta en neddragning av vårt 
prognostiserade rörelseresultat 2019, från 208 miljoner kronor till 
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195. I gengäld har de finansiella posterna minskats med 1 miljon 
kronor och motsvarar 11 miljoner kronor, mot summan av de 
senaste fyra kvartalen på 10 miljoner.             
 
Långsiktiga prognoser 
Våra långsiktiga prognoser fram till 2023 har inte förändrats. De 
bygger på att Addlifes utveckling de senaste fem åren kommer att 
upprepas, vilket stämmer med bolagets målsättning. Det innebär 
en omsättningstillväxt på 15 procent per år, med investeringar i 
förvärv/immateriella tillgångar motsvarande 11 procent av 
omsättningen varje år. Vi räknar därtill med en EBITDA-marginal 
på 11,7 procent och fortsatt mycket låga kapitalkostnader. 
 
Motiverat värde 
Vi har sedan tidigare ett motiverat värde per aktie på 260 kronor. 
Aktiekursen har efter förra rapporten varit volatil under mestadels 
låg omsättning. Nedgången började dock med en större 
försäljning i juli, vilket pressade aktien till drygt 250 kronor. 
Därefter följde en viss återhämtning, som sedan byttes i en 
nedgång till ungefär 220 kronor under mycket låg omsättning. 
Den senaste veckans kursrörelse har fört upp kursen till drygt 240 
kronor, vilket motsvarar aktiens värde räknat som ett genomsnitt 
över 200 dagar, ett ofta bevakat genomsnitt. Vår analys är att 
kursrörelserna handlat om vinsthemtagningar, mot bakgrund av 
att kursen gått mycket starkt och toppade på 297 kronor. Det 
motsvarade hela 32 procent över aktiens rullande 200-dagars 
medelvärde. Det är nivåer som normalt lockar fram 
vinsthemtagningar. Det kan också noteras att uppgången i det 
rullande 200-dagarsvärdet fram till juli var hela 35 procent, vilket 
visar en mycket kraftfull långsiktig trend.       
 
Våra prognosförändringar för 2019 drar ner vårt motiverade värde 
med motsvarande 10 kronor per aktie. Det motiverade värdet blir 
därför kring 250 kronor. De stora förvärven och förändringarna 
kring IFRS16 skapar samtidigt prognosproblem som gör det svårt 
att mäta värdet med en stor noggrannhet.  
 
Vårt motiverade värde ger ett p/e-tal 2019 på 47 och en EV/EBIT 
på 41, vilket minskar till 36 respektive 32 med våra prognoser för 
2020. Det är högt ur ett normalt börsperspektiv (genomsnitt 17 på 
2019 års resultat), men är bara något över genomsnitts-
värderingen för den grupp av tio medtechbolag som vi följer.  
 
Den höga värderingen anser vi motiverad av de senaste 
storförvärven, vilka skapar dels en europeisk bas som bolaget 
tidigare saknat, dels ytterligare egna produkter att sälja ibland 
annat det egna marknadsnätet. Tillsammans med den 
underliggande goda marknadstillväxten och den klassledande 
låga kapitalkostnaden är vår bedömning att Addlife har mycket 
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goda förutsättningar att även framöver genomföra lönsamma 
förvärv.  
 
Därutöver har det dykt upp en tidigare dold potential. Det gäller 
upphandlingen till den svenska sjukvården, av främst 
förbrukningsmaterial. Det är uppenbart av det senaste kvartalets 
leveransproblem för den nuvarande huvudleverantören av vitala 
förbrukningsprodukter, att upphandlingarna måste förändras. Det 
bör innebära en högre prisnivå och ökade möjligheter för en stabil 
aktör som Addlife.     
 
Den osäkerhet vi fortfarande känner gäller koncernens 
rörelsemarginal i det korta perspektivet. Stora förvärv drar 
regelmässigt upp kostnaderna i anslutning till förvärvet, vilket vi 
också tycker oss kunna spåra effekter av under 2019. 
 
Börskurs, B-aktien, rullande 200 dagar (kr/aktie), samt dagsomsättning  
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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. 


