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UPPDRAGSANALYS 

Perfekt storm – tillväxt 
och marginaler i topp 
Koncernen visar på stark omsättningsökning och 
mycket goda marginaler 
Addlife presenterade en mycket stark tillväxt för Q2 2020 med en 

omsättning som ökade med 48% till 1 248 MSEK jämfört med 844 

MSEK motsvarande kvartal 2019. Den organiska tillväxten var 39%, 

förvärvad tillväxt 13% samt negativ valutapåverkan 4%. EBITA- 

resultatet ökade med hela 167% till 181 MSEK jämfört med 68 MSEK 

motsvarande kvartal 2019. Marginalen har främst drivits av ökade 

volymer och marginellt ökade kostnader. För halvåret 2020 uppgår 

omsättningsökningen till 36% där den organiska tillväxten bidrog 

med 25%-enheter och förvärvad tillväxt med 13%. EBITA under de 

första 6-månaderna ökade med 108% till 287 MSEK vilket ger en 

12,5%-ig marginal (jmf med 8,2% motsvarande period 2019). 

Labtech 
Affärsområdet Labtech visar på en omsättningsökning Q2 2020 på  

55% till 718 MSEK jämfört med 464 MSEK motsvarande kvartal 

2019. EBITA resultatet ökade med 180% till 109 MSEK jämfört med 

39 MSEK motsvarande kvartal 2019. 

Medtech 
Affärområdet Medtech visar på en omsättningsökning Q2 2020 på 

40% till 530 MSEK jämfört med 380 MSEK motsvarande kvartal 

2019. EBITA-resultatet ökade med 148% till 76 MSEK jämfört med 

31 MSEK motsvarande kvartal 2019. 

Slutsats 
Bolaget visar på en mycket god tillväxt med extrema 

resultatförbättringar drivet av en ökad efterfrågan på bolagets 

produkter både gällande Labtechs diagnostik med Covid-19-tester 

samt blodgasanalys och för Medtechs medicintekniska produkter och 

skyddsutrustning för hantering av Covid-19. Vi bedömer att tillväxten 

för året uppgår till 30% med en fortsatt hög marginal, 2021 minskar 

tillväxttakten till 25% med något lägre marginaler. Bolaget handlas 

dock på fortsatt höga multiplar och vi ser köpläge vid en rekyl till 

nivån 100-110 kr per aktie och då vi ser en långsiktigt god tillväxt i 

både omsättning och resultat. 

 

Addlife 
Rapportkommentar 2020 Q2 

Datum 28 juli 2020 
Analytiker Joakim Kindahl 
  Basfakta  
Bransch Health Care 
Styrelseordförande Johan Sjö 
Vd Kristina Willgård 
Noteringsår 2016 
Listning Nasdaq OMX Mid Cap 
Ticker ADDL 
Aktiekurs 118 kr 
Antal aktier, milj. 112,1 
Börsvärde, mkr 13 228 
Nettoskuld, mkr 963 
Företagsvärde (EV), mkr 14 191 
Webbplats www.add.life 
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 2 482 3 479 4 523 5 653

Bruttoresultat 890 1 198 1 538 1 922

Rörelseres. (ebit) 168 196 452 457

Resultat f. skatt 158 182 436 441

Nettoresultat 130 142 341 344

Vinst per aktie 1,16 kr 1,27 kr 3,04 kr 3,07 kr

Utd. per aktie 0,47 kr 0,57 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt 40,2% 30,0% 25,0%

Bruttomarginal 35,9% 34,4% 34,0% 34,0%

Rörelsemarginal 6,8% 5,6% 10,0% 8,1%

Nettoskuld/eget kap. 0,9 0,6 0,7 0,8

P/e-tal 102,1 93,0 38,8 38,4

EV/ebit 84,6 72,5 31,4 31,0

EV/omsättning 5,72 4,08 3,14 2,51

Direktavkastning 0,4% 0,5% 0,0% 0,0%



Addlife  

 

Analysguiden 
28 juli 2020 

 

2
 

Analys 

Positiv effekt på omsättning och marginal av Covid-
19 
Addlife har haft medvind under andra kvartalet då efterfrågan på 

Addlifes produkter har ökat dramatiskt som en konsekvens av Covid-

19 inom bolagets båda affärsområden, samtidigt som kostnaderna 

inte ökat i samma takt som försäljningsökningen. Något som har 

påverkat marginalerna på ett mycket gynnsamt sätt. 

Labtech 
Labtech (som verkar inom diagnostik, biomedicinsk forskning och 

laboratorieutrustning) har märkt av en ökad efterfrågan då många 

IVA-avdelningar haft och har behov av tester som ger information om 

patienters tillstånd. Produktområdet Blodgasanalys, som bl a ger 

viktig information av patientens lungfunktion, har haft ökad 

försäljning av både instrument och reagenser. Addlife har även 

kunnat erbjuda sjukvården certifierade Covid-19 tester som därmed 

märkt av en kraftigt ökad omsättning då många länder genomför 

omfattande tester av befolkningen.  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Labtech

Omsättning EBITDA

Hematologi Analysinstrument
Patologi Mikrobiologi
POC (patientnära diagnostik) Molekylärbiologi
Cellbiologi Klinisk kemi
Förbrukningsartiklar Immunologi

Labtechs produktsegment

Labtech Q2 2020 

 Omsättningsökning 55% - organisk 

tillväxt 37%, förvärvad tillväxt 20%, 

negativ valuta 2% 

 

 EBITA-tillväxt 180% 
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Medtech 
Medtech (levererar medicintekniska produkter inom medicinteknik 

samt hjälpmedel inom hemvård), har under kvartalet levererat stora 

mängder medicintekniska produkter och skyddsutrustningar till 

Norden samt Central-/Östeuropa. Tack vare bolagets upparbetade 

goda kontakter med leverantörer i Asien har man, via egen 

kvalitetsprocess, lyckats leverera produkter av hög kvalitet som 

uppfyller regulatoriska krav. Då den mest akuta fasen är över finns 

dock en oro över en eventuell andra våg, vilket innebär att man nu för 

diskussioner om hur man skall skapa en högre framtida beredskap. 

Då i princip all fokus legat på behandling av Covid-19-patienter under 

kvartalet har efterfrågan på elektiv kirurgi kraftigt avtagit med 

medföljande vårdköer och minskad efterfrågad av produkter. Bolaget 

noterar att antalet operationer åter ökar under juni månad och bör, 

om inget överutsett inträffar, återgå till mer normala nivåer efter 

sommaren.  

Efterfrågan av produkter för vård av äldre i hemmet har varit fortsatt 

god under kvartalet. Många bolag har dock upplevt förseningar i 

projekt då möjligheten till fysiska möten varit begränsad. Detta har 

även påverkat antalet installationer.  

Både resultat- och omsättningsutvecklingen har varit mycket god och 

stabil med en tydlig ökning Q2 2020.  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Medtech

Omsättning EBITDA

Öron, näsa och hals Thoraxkirurgi
Intensivvård Sårvård
Intervention Enteral nutrition
Neurokirurgi Urologi
Stomi Steril
Operation Hemvård
Operationsutrustning

Medtechs produktsegment

Medtech Q2 2020 

 Omsättningsökning 40% - organisk 

tillväxt 39%, förvärvad tillväxt 5%, 

negativ valutakursförändringar 4% 

 

 EBITA-tillväxt 148% 
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Framtidsutsikter 

Organisk tillväxt 
Bedömningen är att Addlife kommer kunna visa på en relativt hög 

organisk tillväxt även kommande år då effekterna av Covid-19 ökat 

efterfrågan på de produktsortiment Addlifes dotterbolag erbjuder. Vi 

ser även en effekt av att länder och sjukhus har ett behov att öka sina 

lager för en bättre beredskap framöver, samtidigt som det byggts upp 

en vårdskuld vilket driver på efterfrågan från övrig vård. Vi tror därför 

på en organisk tillväxt på 20% under 2020 samt 15% under 2021. Vad 

gäller EBIT-marginalen utgår vi från att vissa kostnader kommer att 

normaliseras under 2021 då man får återgå till mer normal 

säljverksamhet med resor, mässor etc. och därför modellerar vi under 

2020 med EBIT marginal om 10% som minskar till 8,1% under 2021.  

Förvärvskapacitet 
Addlife har per 30 juni 2020 likvida medel (kassa inklusive beviljade 

men ej utnyttjad bankkredit) uppgående till 687 MSEK vilket vi 

uppskattar kunna möjliggöra förvärv uppgående till ett 

omsättningstillskott på ca 1 000 MSEK och ett EBITA-tillskott om ca 

100 MSEK.  

Skulle man nyttja hela bankkrediten skulle nettoskulden i förhållande 

till EK uppgå till 1, vilket är något över den högsta noteringen 31 dec 

2018. Med en vinst uppgående till ca 350 MSEK per år skulle dock 

nettoskulden i förhållande till EK sjunka till 0,8 efter ett år, vilket gör 

förvärv som kan öka tillväxten uppemot 1 000 MSEK fullt rimlig 

under rådande omständigheter. Snittet över 2 år skulle innebära att 

Addlife kan addera ca 500 MSEK per år, ca 11% förvärvad tillväxt per 

år. 

Gjorda förvärv under 2019/2020 

 

Källa: Addlife 

Tillväxt- och resultatprognos 
Summerar vi våra antaganden om en organisk tillväxt på 20% samt 

en förvärvad tillväxt om 10% landar vi på en omsättningsökning för 

2020 på 30% med en antagen EBIT-marginal om 10%, främst drivet 

av lägre kostnader för försäljning. För 2021 antar vi en 

omsättningsökning på 25%, drivet av en organisk tillväxt på 15% och 

10% förvärvad tillväxt. Marginalen antar vi reduceras något då delar 

av den vanliga verksamheten med resor, mässor och annat 

försäljningsarbete återgår till det normala för att långsiktigt skapa 

Netto- Antal
Förvärv Tidpunkt omsättning, MSEK¹ anställda¹ Affärsområde

Verksamhet från Wellspect HealthCare, Sverige April, 2019 170 14 Medtech
Lab-Vent Controls A/S och Koldt & Ryø El A/S, Danmark Augusti, 2019 52 20 Labtech
Fysionord i Sollefteå AB, Sverige September, 2019 6 2 Medtech
Funktionsutstyr AS, Norge December, 2019 50 7 Medtech
EuroClone S.p.A, Italien Januari, 2020 280 58 Labtech
¹ Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstillfället

Fortsatt god efterfrågan kommande 
år drivet av lageruppbyggnad och 
vårdskuld pga. Covid-19 

Likvida medel på 687 MSEK 
uppskattar vi kan möjliggöra 
omsättningstillskott på ca 
1 000 MSEK och EBITA-
tillskott på ca 100 MSEK 
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relationer och tillväxt. Värderingsmässigt fortsätter Addlife att vara 

ett bolag som handlas på höga multiplar, drivet av god tillväxt med 

stabil vinsttillväxt. Vi ser idag inget som skulle innebära att bolaget 

börjar handlas på permanent lägre multiplar men noterar samtidigt 

att i nuläget finns inte heller något stort utrymme för 

multipelexpansion. Addlife är ett bolag som hittills inte gjort 

aktieägarna besvikna och vi skulle bedöma att man kan köpa aktien i 

ett intervall på 100-110 kr. Detta skulle motsvara en EV/EBIT 

multipel på strax under 30, räknat på 2020-års prognos. 
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Verksamheten 
Addlife arbetar inom området Life Science och erbjuder produkter, 

tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor.  

Verksamheten är uppdelad i två affärsområden - Labtech och 

Medtech.  

Labtech 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.  

Medtech erbjuder medicinsktekniska produkter till sjuk- och 

hemsjukvården. Produktutbudet omfattar dels enklare 

engångsartiklar, dels avancerade produkter inom kirurgi.  

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. 

 

Finansiella mål: 

Resultattillväxten 
(EBITA) skall långsiktigt 
uppgå till minst 15% per 
år 

Lönsamheten ska 
överstiga 45% mätt som 
relationen rörelseresultat 
/ rörelsekapital 

Styrelsen har som mål att 
föreslå en utdelning 
motsvarande 30-50% av 
resultatet efter skatt  
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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 Joakim Kindahl äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Joakim Kindahl 
 


