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Analys: Ljusa utsikter i 
skuggan av COVID  

 
Det är inte många börsbolag som någonsin uppvisar en 
organisk tillväxt på 22 procent. Det gör AddLife i 
affärsområde Medtech, vilket gör bolaget unikt. Koncernen 
gynnas påtagligt av COVID-pandemin. Den svåra frågan är 
hur länge den gynnsamma situationen består. Vi är 
optimistiska och ökar bolagets motiverade värde.     

Sammanfattning 
Det är få börsbolag som uppvisar lika tydligt positiv COVID-effekt 
som Addlife. Mest markant är utvecklingen inom affärsområde 
Medtech. Under det första kvartalet ökade den organiska 
tillväxten med hela 22 procent, delvis driven av efterfrågan från 
coronaviruset. Även affärsområde Labtech gynnas eftersom 
aktiviteten inom COVID-testning är extremt hög. Här var den 
organiska tillväxten fem procent. Efterfrågan på COVID-testning 
växte markant, men även koncernens blodgasanalys var kraftigt 
efterfrågad, främst inom sjukvårdens intensivvårdsavdelningar. 
 
Vi tror att koncernens starka tillväxt består under resten av 2020, 
liksom till stor del under 2021. Det motiveras av både en 
förväntad lageruppbyggnad av skyddsutrustning, liksom en 
andra våg av coronaviruset under kommande vinter, En dold 
potential är också att en stor del av övrig sjukvård har fått ligga 
nere under våren. När denna kommer igång bidrar den till 
ytterligare efterfrågan. Vi väljer därför att öka vårt motiverade 
värde från 70 till 80 kronor per aktie. 
 

 

 

 

 

 

 

Analytiker: Peter Malmqvist, Aktiespararna 

  

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

Vd: Kristina Willgård 

Styrelseordförande: Johan Sjö  

Marknadsvärde: 9000 MSEK 

Senast: 85 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 2021
Försäljning 907 984 1 056,8 1 562,4 1 980,8 2 333,3 2 482,0 3 479,0 4 072 4 683
   % tillväxt 8,5% 7,5% 47,8% 26,8% 17,8% 6,4% 40,2% 17,0% 15,0%
Rörelsekostnader (exkl avskrivningar) -808 -880 -927,3 -1 413,2 -1 768,1 -2 079,9 -2 229,9 -3 050,0 -3 563 -4 074
EBITDA 99 103 129,5 149,2 213 253 252 429 509 609
  %, marginal 10,9% 10,5% 12,3% 9,5% 10,7% 10,9% 10,2% 12,3% 12,5% 13,0%
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 -141,0 -155 -154
   % av M/I, fastigheter 24,2% 19,1% 21,2% 20,9% 16,5% 28,5% 30,0% 28,0%
Avskrivningar immateriella tillgångar -12 -29 -32 -68 -62 -92 -99 -119
   % av immateriella tillgångar 5,8% 3,8% 3,5% 5,6% 4,1% 5,0% 4,5% 4,5%
RÖRELSERESULTAT (EBIT) 99 103 107,7 106,3 162,8 165,9 167,7 196,0 255 336
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Analys	
Stark COVID-effekt 
Det är få börsbolag som uppvisar lika tydligt positiv COVID-effekt 
som Addlife. Det är visserligen svårt att exakt skilja ut denna från 
effekterna av övrig tillväxt och de många förvärven, men bolaget 
ger en del vägledning. Mest markant är utvecklingen inom 
affärsområde Medtech. Under det första kvartalet ökade den 
organiska till växten med hela 22 procent, delvis driven av 
efterfrågan från coronaviruset. Affärsområdet har dock även en 
bra trend från tidigare kvartal och under förra kvartalet var den 
organiska tillväxten 15 procent.     
 
Slagsmål om produkterna 
Addlife är inblandat i den, mer eller mindre huggsexa som 
förekommit kring skyddsutrustning till sjukvården. 
Veckoförbrukningen av skyddsmaterial rapporteras under våren 
ha varit lika stor som en normal årsförbrukning. Koncernens 
inarbetade leverantörsrelationer, samt en hel del snabbt 
upparbetade kontakter har dock gjort att bolaget kunnat svara 
upp emot kundernas förväntningar och fått fram material. Det 
gäller både verksamheten i Norden och den nyförvärvade 
verksamheten i Central- och Mellaneuropa. Det är nog inte fel att 
kategorisera bolagets europeiska förvärv under förra året, som 
sällsynt rätt i tiden. 
 
Även Labtech gynnas 
Verksamheten i Addlife gynnas även inom affärsområdet Labtech. 
Eftersom aktiviteten inom COVID-testning är extremt hög och 
därtill successivt ökande, gynnas koncernens 
diagnostikverksamhet. Här var den organiska tillväxten fem 
procent under det första kvartalet, vilket var något bättre än de 
fyra som registrerades i kvartalet dessförinnan. Efterfrågan på 
COVID-testning växte dramatiskt mot slutet av det första kvartalet, 
men inte bara där. Även koncernens blodgasanalys, som mäter 
patientens lungfunktion, är mycket efterfrågad, främst inom 
sjukvårdens intensivvårdsavdelningar (IVA). Tillväxten har varit 
stark både i Norden och i Centraleuropa.      
 
Men också negativa COVID-effekter 
Koncernen drabbades även av negativa COVID-effekter. Den 
mest påtagliga var att de egna instrumenten, som levereras 
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internationellt, hade en tuff marknad i Kina, med svag efterfrågan. 
Kina utgör ungefär 30 procent av denna verksamhets försäljning. 
Negativt var också att sjukvårdens aktivitet utanför 
akutbehandlingar av COVID-patienter drogs ner markant. 
Dessutom stängdes vissa universitet i spåren av epidemin. Även 
den nyligen förvärvade verksamheten i italienska Euroclone fick 
det motigt, även om bolaget klarade att leverera i enlighet med 
koncernledningens förväntan. 
 
Bestående? 
Den svåra frågan är naturligtvis hur länge den extrema efterfrågan 
kan bestå. Vår analys indelas här i två områden, dagsläget och ett 
år framåt. Utvecklingen i dagsläget är att antalet 
intensivvårdspatienter i Norden och Kontinentaleuropa har 
minskat markant under juni. Smittspridningen är nu mycket låg i 
Kontinentaleuropa, liksom i övriga Norden, medan den fortsätter 
att ligga klart högre, men stabilt, i Sverige. Även i Sverige minskar 
emellertid intensivvårdspatienterna. Mot detta skall ställas att de 
allra flesta länder ökar den generella testningen av medborgarna i 
syfte att isolera och dämpa smittspridningen. Testökningen är 
särskilt markant i Sverige de senaste veckorna, men gäller de 
flesta länder.     
 
Hongkonginfluensan 
Långsiktigt kan vissa lärdomar dras från den senaste stora 
pandemin, Hongkonginfluensan mot slutet av 60-talet. Här är 
erfarenheten att utvecklingen kommer i vågor. 
Hongkonginfluensan briserade första gången i Sverige i januari-
mars 1969, för att återkomma i november-februari 1969-70. 
Antalet drabbade svenska patienter i första omgången var 
uppskattningsvis 400.000, medan den andra vågen gav ungefär 
600.000 smittade. Siffrorna är dock inte jämförbara med dagens 
uppmätta dryga 50.000 COVID-smittade. Dels fanns det inte 
någon testning av Hongkongpatienter, bara en läkarbedömning av 
de som sökte sjukvård. Dels beror det på att det totala antalet 
smittade patienter från Hongkong togs fram genom att 
multiplicera de läkarbedömda patienterna med en faktor på 4-5. 
Applicerar vi detta på dagens COVID-mätningar hamnar antalet 
smittade på ungefär 250.000. Det visar att smittspridningen är 
ganska likartad och att en andravåg av COVID därför blir ett 
rimligt huvudscenario.       
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Lageruppbyggnad 
Sjukvården i Europa förbereder sig rimligen för denna andra våg 
av COVID-smitta den kommande vintern. Därför kommer det att 
ske en betydande lageruppbyggnad både av skyddsutrustning 
och annat material. Detta understryks av att antalet smittade 
fortsätter att stiga världen över, även om utbrottets epicentrum 
inte längre ligger i Europa, utan i Sydamerika, i arabländerna och i 
Indien. Bedömningen blir därför att den starka efterfrågan 
sjukvårdsmaterial som COVID-19 skapar i Europa kommer att 
bestå det kommande året, även om de extrema nivåer som gällde 
under april-maj knappast består.   
 
Ingen billig aktie 
Addlife har aldrig varit någon billig aktie, så inte heller nu. 
Visserligen drabbades aktien av samma kraftiga nedgång i mars 
som de flesta andra bolag, men vände upp något tidigare än 
börsen som helhet. Sedan dess har aktien hunnit slå nytt 
kursrekord på 89 kronor, jämfört med den tidigare toppen den 21 
februari på 86 kronor, vilket är ungefär där nivån är idag (allt är 
räknat efter en aktiesplit i maj på 4:1). Med vår nya prognos för 
2020 efter kvartalsrapporten ger ett p/e-tal på 37 och en EV/EBIT 
33, vilket i alla andra sammanhang hade inneburit en skyhög 
värdering, men som i Addlifes fall (och många andra 
medtechbolag) är ganska normalt.   
  
Koncernen under första kvartalet 
Granskar vi utvecklingen för koncernen som helhet för det första 
kvartalet, kan konstateras att försäljningstillväxten blev 25 procent, 
varav 12 procent organisk (8 procent föregående kvartal), medan 
resultatet efter skatt ökade med hela 54 procent. 
Resultatökningen jämfört med det fjärde kvartalet var dock endast 
2 miljoner kronor, men då är fjärde kvartalet generellt det 
säsongsmässigt starkaste.    
 
Affärsområden 
Försäljningstillväxten i Labtech (58 procent av koncernen) 
uppgick till 21 procent, varav alltså 5 procent organisk, medan 
tillväxten i Medtech blev 30 procent, med nämnda organiska 
tillväxt på 22 procent. Rörelseresultatet (EBITA) i Labtech ökade 
med 39 procent, medan ökningen i Medtech blev hela 68 procent. 
Räknar vi fram rörelsemarginalen (EBITA), ökade den i Labtech 
med 1,5 procentenheter till 11,8 procent, medan uppgången i 
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Medtech var 1,8 procentenheter till 8,3. Totalt sett var alltså 
utvecklingen mycket stark i koncernens båda affärsområden.        
 
Euroclone förvärvat 
Förvärvet av italienska Euroclone slutfördes under januari. Under 
kvartalet bidrog bolaget med en omsättningsökning på 63 miljoner 
kronor och ett resultat efter skatt på 3 miljoner. För helåret 
beräknas bolaget bidra med ungefär 280 miljoner kronor i 
försäljning. 
 

Värdering 
 
Prognos 2020-2024 
Vår prognos för den organiska försäljningen 2020 ökas markant, 
från tidigare 5 procent till 12 procent, vilket motsvarar utfallet för 
första kvartalet. Vi bedömer att uppgången under det andra 
kvartalet blir ännu starkare, men att det därefter sker en viss 
avmattning efterföljande kvartal. Vi räknar därtill med att 
genomförda förvärv under 2019 tillför ytterligare 4 procents 
tillväxt, samt att italienska EuroClone, tillför ytterligare 8 procents 
försäljningstillväxt. Sammantaget skulle det ge en 
försäljningsökning 2020 på 25 procent, mot tidigare 17 procent 
för 2020. Prognosen överstiger med bolagets långsiktiga 
målsättning om en vinsttillväxt på 15 procent. Denna långsiktiga 
tillväxt ligger dock till grund för prognoserna fram till 2024. 
   
EBITDA-marginalen för 2020 ökas till 13,2 procent från 12,5 
procent, vilket är över utfallet för 2019 på 12,3 procent. 
Avskrivningarna på materiella anläggningar beräknas till fyra 
gånger nivån för det fjärde kvartalet, vilket även gäller de 
förvärvrelaterade avskrivningarna. Sammantaget ger detta en 
uppgång i rörelseresultatet på drygt 60 procent (tidigare 25-30 
procent) och en rörelsemarginal (EBIT) för 2020 på 7,3 procent 
(tidigare 6,3). Marginalen under 2019 låg på 5,6 procent.  
 
Investeringarna i anläggningar har historiskt legat på mellan 1-2 
procent av försäljningen. Vi lägger oss mitt i intervallet, samtidigt 
som investeringarna i hyreskontrakt sätts till något över 
avskrivningarna. Investeringar i förvärvade immateriella tillgångar, 
inklusive goodwill, uppgick som nämnts till drygt 11 procent av 
försäljningen för 2019. De två åren dessförinnan var de drygt 15 
procent. Vi bedömer att det krävs långsiktiga investeringar 
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motsvarande 11 procent av försäljningen för att klara tillväxtmålet 
i vinsten. Samtidigt räknar vi med att bolaget även fortsättningsvis 
klarar att finansiera tillväxten med den klassledande låga 
räntekostnaden på ungefär 1,5 procent per år.                
 
Motiverat värde 
Vår kassaflödesvärdering bygger på ovanstående variabler fram 
till 2024. Avkastningskravet (WACC) är därtill beräknat till låga 3,7 
procent. Det är baserat på en riskfri ränta på 2 procent, 
riskpremie på 5 procent, samt ett betavärde på 0,45 och en 
låneränta efter skatt på 1,5 procent. Värdet per aktie blir då drygt 
80 kronor per aktie. Vårt tidigare motiverade värde låg på 70 
kronor, omräknat efter aktiesplit.      
 
Osäkerheten i värderingen är naturligtvis betydande, eftersom 
förväntningarna är högt ställda. Vi ser dock en dold potential, dels 
i att COVID-19 återkommer i en andra våg vintern 2020-2021, 
dels att den chock som epidemien skapat i det politiska systemet, 
gör att en utbyggnad av intensivvårdsapparaten i Europa 
genomförs det kommande åren i de flesta länder. En dold 
potential är också att en stor del av övrig sjukvård har fått ligga 
nere under våren. När denna kommer igång bidrar den till 
ytterligare efterfrågan. 
 
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. 

 

 


