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Analys: Marginalen 
fortsätter upp  

 
 

Addvise levererade en rapport för det första kvartalet 2019 som visade 
stark tillväxt genom företagsförvärv och en stigande rörelsemarginal 
tack vare ökat fokus på kostnaderna. Rörelsemarginalen steg från 4,0 
procent för ett år sedan till 5,8 procent. Ytterligare en positiv faktor var 
den mycket starka utvecklingen i USA.  
 
Addvise är en förvärvsintensiv koncern inom det medicinsktekniska 
området. Kunderna finns till ungefär lika delar hos laboratorier och hos 
sjukvården. Nordamerika och Sverige är de två dominerande 
marknaderna.  
 
Kraftig resultatförbättring 
 
Resultatet före skatt för det första kvartalet steg från minus 271 tkr för 
ett år sedan till en vinst på 369 tkr. Några störningsposter i resultatet har 
inte specificerats för något av åren. Kvartalstrenden från 2013 framgår 
av nedanstående tabell. Första kvartalets resultat före skatt svarar 
historiskt för den näst största andelen av årets vinst. Högst andel har det 
andra kvartalet. 
 

 
 
Förbättringen syns även i rörelseresultatet, som ökade till 4,5 miljoner 
kronor (f å 2,7). Det gav en rörelsemarginal på 5,8 procent, vilket är den 
näst högsta marginalen för något första kvartal under de senaste sju 
åren. För rullande 12 månader blev rörelsemarginalen 4,5 procent, vilket 
är en uppgång från 4,0 i förra kvartalet. Bara fyra av kvartalen sedan 
2012 har haft en högre rörelsemarginal, alla inföll 2016. Kvartalets 
marginalförbättring är därför en god indikation på att ledningen är på 
väg att förverkliga de bättre marginaler som målsättningen förutsätter.     
 
Granskar vi bolagets marginal beräknad på rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA) har även den ökat markant, till 9,3 procent från 
6,0 procent för ett år sedan. Nya redovisningsprinciper från normgivaren  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kvartalsutveckling 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Resultat före skatt Q1 -1345 354 -5 667 1 605 -679 -271 369
Resultat före skatt Q2 980 109 -449 5 719 1 068 -339
Resultat före skatt Q3 -58 -2 186 -5 421 429 -3 517 -3480
Resultat före skatt Q4 -4031 -3 006 -6 520 392 -7 433 1478
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Datum: 6 maj 2019 

Analytiker: Peter Malmqvist, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: Addvise Group AB 

Lista: NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Rikard Akhtarzand 

Styrelseordförande: Staffan Torstensson  

Marknadsvärde: 90 MSEK 

Senast: 0,75 kr (B-aktien); 1,80 kr (A-aktien) 

Kort om Addvise: Addvise är ett förvärvintensivt bolag inom 
medicinsk teknik. Bolaget arbetar kunder 
inom sjukvården och hos laboratorier. 
Koncernen består av ett tiotal enheter 
organiserade i två områden, Affärsområde 
Sjukvård arbetar med medicinskteknisk 
utrustning, samt förbrukningsmateriel till 
vårdapparaten, både i Sverige och 
internationellt. Affärsområde Lab arbetar med 
utrustning till laboratorier som exempelvis 
inredning, ventilation, apparatur, renrum, m 
m. Kunderna finns både i Sverige och 
internationellt.    

  

  
Möjligheter och 

styrkor: 
Bolaget är det snabbast växande bolaget 
inom medicinsk teknik på de svenska 
marknadsplatserna. Förvärvsstrategin har de 
senaste sex åren trefaldigat koncernens 
försäljning. Företagsledningen har 
härigenom visat att de orkat 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 
lönsamhet, samtidigt som det frestat på 
finanserna. Skuldsättningen är högre än de 
marknadsnoterade konkurrenterna. 
 
Bolaget har en målsättning om 
försäljningstillväxt på minst 20 procent per 
år, en EBITDA-marginal på 10 procent och 
räntebärande skulder på 3x EBITDA. 
Utdelningen bör utgöra 25 procent av 
föregående års justerade vinst. 
  

 

 Motiverat värde/aktie: 
 2:00 - 2:30 kronor 

 

Kvartalsutveckling 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rörelseresultat, Q1 -678 2 209 4 716 -2 546 2 953 2717 4475
Rörelseresultat, Q2 1859 1 742 3 110 9 175 4 446 2649
Rörelseresultat, Q3 825 -583 -3 553 3 867 93 208
Rörelseresultat, Q4 -761 -668 -3 967 3 737 143 5194
Rörelsemarginal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rörelseresultat, Q1, marginal -2,6% 6,5% 11,5% -5,6% 4,8% 4,0% 5,8%
Rörelseresultat, Q2, marginal 5,8% 4,9% 8,3% 16,9% 6,5% 3,9%
Rörelseresultat, Q3, marginal 3,4% -2,2% -11,2% 9,2% 0,2% 0,3%
Rörelseresultat, Q4, marginal -2,1% -1,6% -10,9% 7,0% 0,2% 7,1%
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IASB gör emellertid att detta resultat har ökat med automatik, varför 
siffran inte är fullt jämförbar med tidigare kvartal. Alla börsbolag skall 
från och med 2019 redovisa långsiktiga hyresåtaganden som en tillgång 
och skuld. Det innebär att hyreskostnader som tidigare drog ner 
EBITDA, nu hamnar som främst avskrivningar och exkluderas. 
Resultatet före skatt dras ner något, medan EBITDA ökar. Bolaget 
lämnar uppgifter som indikerar att justeringen ökat EBITDA-marginalen 
med ungefär 1,7 procent under det första  kvartalet. Återlägger vi denna 
justering blir den jämförbara EBITDA-marginalen 7,6 procent, vilket 
också är en tydlig förbättring från tidigare. Vår bedömning, baserat på 
säsongsmönstret, är att marginaleffekten av de nya 
redovisningsprinciperna bör hamna i intervallet 1,2-1,5 procent. Det 
medför att bolagets tidigare marginalmål på 10 procent måste justeras 
upp till intervallet 11,2-11,5 procent.    
 
Förbättrad avkastning 
 
Förvandlat till avkastning i rörelsen (på sysselsatt kapital, exklusive 
likviditet) blir den drygt 8 procent för de senaste fyra kvartalen. Det är 
nära toppavkastningen från 2016, men för helåret lär den bli lägre. Ett 
stort förvärv i Finland blev förskjutet från februari till början av april, 
varför det sysselsatta kapitalet i rapporten är lägre än vår prognostis.  
 
Om Addvisekoncernen kan klara en drygt sjuprocentig rörelsemarginal 
för helåret 2019 ger det en avkastning på drygt sju procent. Jämfört 
med de tio medtechbolag vi kontinuerligt bevakar är avkastningen i 
Addvise fortfarande under genomsnittet, som ligger kring 12 procent. 
Spridningen i gruppen är dock stor. Bolag med egen utveckling av 
produkter har regelmässigt en högre avkastning, än bolag med större 
andel försäljnings-/distributionsverksamhet. Eftersom Addvise har både 
egen utveckling och distribution borde en avkastning i nivå med 
branschgenomsnittet vara realistisk. 
 
Kostnadsutvecklingen positiv 
 
Granskar vi kostnadsutvecklingen kan konstateras att den långsiktigt 
går i rätt riktning. Andelen inköpt material i procent av försäljningen har 
fallit från 61 till 59 procent de senaste tre åren, men steg igen till 61 
procent under första kvartalet. Personalkostnadernas andel går dock 
ner både trendmässigt och under kvartalet, från 25 procent av 
försäljningen för ett år sedan, till 23 procent under det senaste kvartalet.   
 
Övriga externa kostnader har också gått ner de senaste åren, liksom 
under det första kvartalet. År 2015 var de uppe i 19 procent av 
försäljningen, men är 2018 är de nere i 11 procent och har gått ner 
ytterligare till 8 procent under det senaste kvartalet. Om kostnaderna 
kan hållas på denna relativa nivå, är utvecklingen klart glädjande.  
 
 
 
       
 
 
 
 

Kostnadsrelationer 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q1
Material % försäljning -58% -59% -58% -61% -60% -59% -61%
Personal i % försäljning -24% -25% -28% -25% -25% -25% -23%
Personalkostnad/anställd (tkr) -558 -704 -681 -774 -701 -559 et
Övriga externa % försäljning -14% -17% -19% -12% -12% -11% -8%
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Bra efterfrågan inom Sjukvård 
 
Koncernens försäljning ökade med 14 procent, jämfört med samma 
kvartal föregående år. Det är väsentligt under vår helårsprognos på 
drygt 40 procent, men det beror på att förvärvet av finska Sonar 
försköts och kommer in i redovisningen först från och med april.   
 
Av koncernens två affärsområden är tillväxten kraftig inom Sjukvård. 
Försäljningsuppgången är 38 procent, varav 14 procentenheter är 
organisk (förvärvsjusterad) tillväxt. Den förvärvade tillväxten är i 
huvudsak hänförlig till Merit Cables som ingår i koncernen från augusti 
2018. Efterfrågan är samtidigt god, särskilt i Nordamerika, som svarar 
för 54 procent av affärsområdets försäljning. Bolaget har även 
framgångar med ett egenutvecklat operationsbord för speciella 
ryggskador. Näst största marknad är Sverige med en försäljningsandel 
på 32 procent och en tillväxt under det första kvartalet på 5 procent, 
medan övriga Europa tar 11 procent av försäljningen, med en tillväxt på 
34 procent.   
 
En svag krona har medfört tydligt positiva valutaeffekter både via 
exporten och omräkning av utländska dotterbolag. Rörelseresultatet före 
avskrivningar (EBITDA) redovisar en mycket positiv trend under de 
senaste sex kvartalen och marginalen under det senaste kvartalet blev 
ungefär 15 procent, vilket är en uppgång från 13 procent i det fjärde 
kvartalet. 
 
 
Affärsområde Lab förbättras 
 
Affärsområde Lab har det tuffare, men har förbättrats under kvartalet. 
Försäljningen för hela affärsområdet föll visserligen något, med 3 
procent, vilket dock var en klar förbättring från minus 8 procent förra 
kvartalet. Europa, utanför Sverige, svarade dock för hela nedgången. 
Den svenska marknaden (96 procent av totalen) steg däremot med 
goda 5 procent, vilket visar att de negativa effekterna från det avslutade 
storprojektet Nya Karolinska, är på väg att dämpas.  
 
Negativt är fortfarande marginalen. På EBITDA-nivå ligger den på drygt 
3 procent, vilket visserligen är en uppgång från förra kvartalets 1 
procent, men långtifrån koncernmålet. En orsak till den låga marginalen 
är att affärsområdets tillverkning sker i euro, vilket medfört negativa 
valutaeffekter. Enligt bolaget har dock kundkontrakten valutaklausuler, 
som kommer att kompensera för valutapressen, men med eftersläpning. 
Det skall dock inte uteslutas att ökade priser gör kunderna mer 
försiktiga till nya inköp i hopp om att valutan skall gå åt andra hållet.  
   
Prognosutfall positivt  
 
Bolagets rörelseresultat (EBIT) för helåret 2018 blev 10,8 miljoner 
kronor, vilket gav en EBITDA-marginal på 6,1 procent. Vår tidigare 
prognos baserades på att bolaget successivt skulle öka marginalen, för 
att år 2022 uppgå till koncernmålet 10 procent. Vi kan nu konstatera att 
marginalutvecklingen blivit bättre än vår prognos, varför vi ökar 
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prognosen 2019 för EBITDA-marginalen (enligt den gamla 
redovisningen) från 6,6 till 7,6 procent. Samtidigt räknar vi med att 
koncernmålet på 10 procent nås ett år tidigare, år 2021.  
 
Vår tillväxtprognos revideras samtidigt ner för 2019 med 10 
procentenheter till 31 procent. Det är effekten av att förvärvet av finska 
Sonar senarelagts med två månader. I gengäld ökas tillväxten för 2020 
något, medan den långsiktiga tillväxten fortfarande ligger låst till det 
historiska snittet de senaste sex åren. 
 
Rörelseresultat 2013-2018, samt prognos 2019-2020 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonar är inriktat på ultraljudssystem och röntgenutrustning och hade 
2018 en helårsförsäljning på motsvarande drygt 70 miljoner kronor med 
ett EBITDA på 8-9 miljoner. Köpeskillingen på skuldfri bas och inklusive 
potentiella tilläggsköpeskillingar ligger på ungefär 45 miljoner. 
Prislappen i förhållande till försäljningen ligger på ungefär samma nivå 
som Addvise tidigare betalat.  
 
Ytterligare ett viktigt tillskott kommer från det amerikanska förvärvet 
Merit Cables, som togs in i redovisningen i augusti 2018. 
Årsförsäljningen ligger på motsvarande ungefär 22 miljoner kronor och 
ingår i första kvartalets siffror, men inte i jämförelsekvartalet. Övrig 
försäljningsuppgång i koncernen beräknas komma från organisk tillväxt.     
 
Kraftig nyemission 
 
Bolaget har under februari 2019 genomfört en stor nyemission till 
befintliga aktieägare. Emissionen dubblar antalet aktier och genomförs 
med stor rabatt mot gällande börskurs. Det stora 
fondemissionselementet har pressat börskursen för B-aktien markant. 
Ett fondemissionselement har ungefär samma effekt på aktiekursen som 
en engångsutdelning. Aktieemissionen inkluderar även en option att 
inom två år teckna ytterligare lika många aktier, till en fastställd kurs på 
0,58 kronor. Därtill finns utspädning genom att, ett i aktier utbetalt 
garantiåtagande genomförts. Detta uppstod i samband med 
nyemissionen. Antalet aktier vid utgången av det första kvartalet har nu 
ökat till 88,09 miljoner, från 43,04 miljoner före nymeissionen.          
 

RESULTATRÄKNING 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Försäljning 120 032 138 068 146 578 195 288 239 914 268 219 351 367 439 209
   % tillväxt 19,6% 15,0% 6,2% 33,2% 22,9% 11,8% 31,0% 25,0%
Rörelsekostnader (exkl avskrivningar) -114 865 -132 873 -142 176 -177 199 -227 773 -251 732 -324 663 -399 680
EBITDA 5 167 5 195 4 402 18 089 12 141 16 487 26 704 39 529
  %, marginal (gammal red princip) 4,3% 3,8% 3,0% 9,3% 5,1% 6,1% 7,6% 9,0%
Materialkostnader -69 444 -82 025 -84 680 -118 789 -143 340 -158 434
Övriga externa -16 477 -23 013 -28 455 -23 939 -28 821 -28 615
Personal -28 998 -35 183 -41 553 -49 518 -59 545 -68 184
Övrigt (inkl aktiverat) 54 7 348 12 512 15 047 3 933 3 501
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar M/I, fastigheter -4 632 -2 495 -4 096 -3 855 -4 507 -5 719 -5781 -8179
   % av M/I, fastigheter 68,8% 23,9% 35,4% 36,6% 25,1% 34,6% 25,0% 25,0%
Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0
   % av immateriella tillgångar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
RÖRELSERESULTAT (EBIT) 535 2 700 306 14 234 7 634 10 768 20 923 31 350
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Motiverat värde 
 
I vår startanalys i januari kom vi fram till ett värde på Addvise kring 2-
2:30 kronor per aktie. Med tanke på B-aktiens kurs kring 0,60 kronor 
(A-aktien ligger tre gånger högre) var detta mycket aggressivt. 
Värderingen förutsatte att ledningen skulle lyckas att uppnå målet på 10 
procents EBITDA-marginal senast år 2022. Vi såg då goda möjligheter 
att den höga kapitalkostnad som bolaget historiskt betalat för att 
finansiera den snabba tillväxten, skulle gå ner. Tillsammans med den 
förbättrade lönsamheten skulle detta inverka tydligt positivt på 
värderingen.  
 
Eftersom Addvise lyckats lyfta EBITDA-marginalen för helåret 2018 till 
6,0 procent och uppnå 7,6 procent marginal isolerat för det första 
kvartalet 2019, framstår bolagets marginalmål som realistisk. I takt med 
att detta realiseras räknar vi med att riskpremien vid värderingen 
kommer att gå ner, samt att även kreditriskpremien minskar vilket ger 
billigare upplåning.  
 
Med dessa förutsättningar och om bolagets framtida förvärv sker till 
priser per omsättningskrona, som motsvarar historikens, behåller vi vårt 
målvärde på 2-2:30 kronor per aktie.  
 
En förändring av den uthålliga rörelsemarginalen med en procentenhet, 
slår på aktievärdet med ungefär 0,60 kronor per aktie, medan, å andra 
sidan, helt uteblivna företagsförvärv, till de priser som betalats per 
försäljningskrona, slår ungefär 0,10 kronor.     
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Om Addvise 
Addvise är en internationell koncern inom Life science med en bred 
portfölj av produkter för sjukvård och forskning. Kunderna finns i ett 60-
tal länder, både inom den privata och offentliga sektorn.  

Verksamheten är indelad i två affärsområden - Sjukvård och Lab. 
Dotterbolagen inom respektive affärsområde drivs självständigt, med 
syfte att behålla innovationskraft och entreprenörskap. Varje 
dotterbolag har egna strategiska affärsplaner, med syftet att skapa en 
effektiv styrning och samtidigt värna om varje bolags varumärke. 
Kopplingen till Addvisekoncernen avser samtidigt ge möjligheter till 
större affärer och hög förvärvstakt.  

Marknaden för medicintekniska produkter är relativt stabil, med lågt 
konjunkturberoende. Vårdbehovet ökar stadigt och koncernens 
utrustning är nödvändig för att kunna leverera den avsedda vården. 
Koncernens diversifierade produktportfölj ger bolaget en bred 
kundbas, vilken innefattar en rad olika kundsegment. Kunderna är både 
privata vårdgivare med offentligt finansierad vård, privata kliniker 
finansierade av försäkringar, samt forskningsenheter och liknande inom 
life science. Verksamheten har även repetitiva intäkter och 
avtalsintäkter, vilket innebär ökad stabilitet.  

Finansiella mål  
Under 2017 antog bolaget nya långsiktiga finansiella mål. Ambitionen 
är fortsatt hög tillväxttakt, som skall nås på sikt, både genom organisk 
tillväxt och förvärv. Målen omfattar fyra områden.  

» Tillväxt: Addvise ska ha en årlig omsättningstillväxt på minst 20 %.  
» Lönsamhet: Addvise ska nå en EBITDA-marginal på 10 %.  
» Kapitalstruktur: Addvise räntebärande nettoskuld ska inte överstiga 3 
gånger EBITDA.  
» Utdelning: 25 % av föregående års resultat, exklusive omvärdering av 
tilläggsköpeskillingar.  
 

Ansvarig analytiker: Peter Malmqvist (+46 734 43 92 46) 
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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 inte aktier i 
det analyserade bolaget. 


