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Fortsatt marginal- 
förbättring  

 
 

Addvise levererade en rapport för det tredje kvartalet 2019 
som visade fortsatt hög tillväxt genom företagsförvärv och 
en stigande rörelsemarginal jämfört med samma kvartal 
förra årets. Affärsområde Sjukvård visar en markant tillväxt 
i orderingången.  
 
Addvise kvartalsrapport redovisar en tillväxt i försäljningen 
under det tredje kvartalet på 32 procent. Förvärven bidrar starkt 
till uppgången och den förvärvsjusterade, organiska, tillväxten 
blev minus 2 procent, vilket dock var bättre än förra kvartalet. 
Det är affärsområde Lab som drar ner. Affärsområde Sjukvård 
utvecklades däremot bra med en organisk tillväxt i 
orderingången på 26 procent. 
 

Rörelseresultatet (EBIT) steg från 0,2 till 3,6 miljoner kronor i 
årstakt, samtidigt som marginalen blev 4,5 procent, vilket dock 
var något lägre än förra kvartalets 4,7 procent.   
 
I vår prognos för 2019 håller vi kvar en tillväxt på 31 procent, 
men minskar EBITDA-marginalen (inkl IFRS 16-effekt) från 9,2 
till 8,8 procent. Justeringen inverkar marginellt på vårt 
motiverade värde. Från 2021 räknar vi fortfarande med att 
EBITDA-marginalen skall ligga på bolagets målsättning. Vår 
värdeintervall på stamaktien behålls på 1:85-2:15 kronor.  
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Datum: 30 juli 2019 

Analytiker: Peter Malmqvist, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: Addvise Group AB 

Lista: NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Rikard Akhtarzand 

Styrelseordförande: Meg Tiveus  

Marknadsvärde: 90 MSEK 

Senast: 0,72 kr (B-aktien); 1,02 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 frestat på finanserna. 
Skuldsättningen är högre än de 
marknadsnoterade konkurrenterna och 
kreditkostnaderna är höga.. 
 
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: 
 1:85 - 2:15 kronor 

 

Justerad IFRS 16
RESULTATRÄKNING 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Försäljning 120 032 138 068 146 578 195 288 239 914 268 219 351 367 382 990
   % tillväxt 19,6% 15,0% 6,2% 33,2% 22,9% 11,8% 31,0% 9,0%
Rörelsekostnader (exkl avskrivningar) -114 865 -132 873 -142 176 -177 199 -227 773 -251 732 -320 447 -342 776
EBITDA 5 167 5 195 4 402 18 089 12 141 16 487 30 920 40 214
  %, marginal (gammal red princip) 4,3% 3,8% 3,0% 9,3% 5,1% 6,1% 8,8% 10,5%
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 -11335 -11087
   % av M/I, fastigheter 68,8% 23,9% 35,4% 36,6% 25,1% 34,6% 32,0% 18,0%
Avskrivningar immateriella tillgångar
   % 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 19 585 29 127
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Stark tillväxt 
Addvise kvartalsrapport redovisar en tillväxt i försäljningen under 
det tredje kvartalet på 32 procent, till 79 miljoner (föregående 
kvartal plus 37 procent). Förvärven av finska Sonar i april 2019 
och amerikanska Merit Cables i augusti 2018 bidrar starkt. Den 
förvärvsjusterade organiska tillväxten kan beräknas till ungefär 
minus 2 procent, vilket dock var bättre än förra kvartalets minus 
11 procent, men sämre än första kvartalets plus 4. Affärsområde 
Lab visar en organisk tillväxt på noll, mot minus 11 procent förra 
kvartalet. För affärsområde Sjukvård blev tillväxten minus 4 
procent (plus 3 procent förra kvartalet). 
 
Orderingången under kvartalet ökade med 39 procent, vilket gav 
en förvärvsjusterad uppgång på 14 procent. I affärsområde 
Sjukvård var den förvärvsjusterade tillväxten hela 26 procent, 
medan affärsområde Lab uppvisade en tillväxt på 2 procent.   
 
Finska Sonar är inriktat på ultraljudssystem och 
röntgenutrustning och hade 2018 en helårsförsäljning på 
motsvarande drygt 70 miljoner kronor. Amerikanska Merit 
Cables hade vid förvärvet en årsförsäljning på motsvarande 22 
miljoner kronor och ingår till två tredjedelar av ett kvartal i 
jämförelsesiffrorna.  
 
Markant uppgång i rörelseresultatet 
I förhållande till samma kvartal för ett år sedan steg 
rörelseresultatet från 0,2 till 3,6 miljoner kronor, vilket kan 
jämföras med förra kvartalets uppgång på 64 procent till 4,4 
miljoner. Rörelsemarginalen blev 4,5 procent, att jämföra med 
förra kvartalets 4,7 procent, vilken belastades med kostnader på 
2,1 miljoner kronor till följd av förvärvet av Sonar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 4353
Rörelseresultat, Q3 825 -583 -3 553 3 867 93 208 3552
Rörelseresultat, Q4 -761 -668 -3 967 3 737 143 5194
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Finansnettot försämrades 
Det negativa finansnettot under kvartalet uppgick till 4,7 miljoner 
kronor, vilket var en ökning med 1,0 miljoner från samma kvartal 
förra året, men något lägre än förra kvartalets 5,0 miljoner. 
Kvartalets finansnetto motsvarar höga 2,4 procent av utgående 
nettolåneskuld och nästan 10 procent på helårsbasis. Efter 
finansnetto blev därför kvartalsresultatet en förlust på 1,2 miljoner 
kronor, vilket dock var bättre än förlusten för ett år sedan på 3,5 
miljoner.  
 
Dämpad uppgång EBITDA-marginal 
Kvartalets redovisade marginal före avskrivningar (EBITDA-
marginalen) blev 8,4 procent, att jämföra med förra kvartalets 
7,9 procent (inklusive förvärvskostnader på 2,1 miljoner), 
medan första kvartalet gav 9,3 procent. Uppgångstrenden är 
således mer försiktig än i början av året.   
 
Effekter från IFRS16 - hyreskontrakt 
Den nya redovisningsstandarden IFRS16 tvingar företag att 
redovisa långsiktiga hyreskontrakt till verkligt värde i 
balansräkningen. I Addvise fall innebär det att de materiella 
anläggningstillgångarna drygt fördubblas, samtidigt som de 
räntebärande skulderna ökar med 16 procent. Effekterna i 
resultaträkningen för nio månader 2019 innebär att EBITDA-
marginalen ökar med 1,7 procentenheter, medan 
rörelsemarginalen ökar med marginella 0,1 procent.      
 
EBITDA omräknad för IFRS 16 
Effekterna från IFRS16 är väsentliga när bolagets marginalmål 
för EBITDA på 10 procent skall utvärderas. För att få en 
jämförbar marginal måste effekterna från IFRS 16 tas bort. Då 
blir tredje kvartalets omräknade marginal 6,5 procent, vilket är 
högre än förra kvartalets 6,3 procent (exklusive 
förvärvskostnader var den 8,5 procent), men lägre än första 
kvartalets 7,6 procent.        
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Kostnadsutvecklingen positiv 
Granskar vi kostnadsutvecklingen kan konstateras andelen 
inköpt material i procent av försäljningen under kvartalet var 62 
procent, vilket är något över förra kvartalets 61 procent och 
något över de senaste årens normalnivå kring 60 procent. 
Däremot gick personalkostnadernas andel av försäljningen ner 
till 22 procent, vilket är tydligt under normalnivån på 25 procent.  
Övriga externa kostnader har också gått ner och ligger detta 
kvartal på 9 procent av försäljningen, mot 11 procent förra 
kvartalet och drygt denna nivå de senaste åren.  
 
 
 
 
 
       
 
 
Affärsområde Sjukvård - bra utveckling 
Affärsområde Sjukvård, som svarar för 62 procent av 
koncernens försäljning, svarar för koncernens tillväxt. Det sker 
både genom förvärv och via ökad försäljning i befintlig 
verksamhet. Försäljningsökningen i årstakt blev 67 procent, 
men exklusive förvärv var tillväxten detta kvartal minus 4 
procent. Försäljningen av operationsbord i USA är en stor 
tillväxtmotor. Den nordamerikanska försäljningen har under 
kvartalet ökat med 14 procent, vilket dock var lägre än den 
extrema tillväxten på 64 procent förra kvartalet. Nordamerika 
utgör nu 25 procent av koncernens försäljning. Affärsområdets 
EBITDA-marginal var goda 12,7 procent, vilket var något högre 
än förra kvartalet.   
 
Affärsområde Lab - svag försäljningsutveckling 
Affärsområde Lab har det fortsatt motigt. Förra kvartalets 
nedgång i försäljningen på 13 procent har dock minskat till en 
nedgång på 2 procent, utan effekt av förvärv. I stort sett all 
försäljning sker idag i Sverige och är till stor del 
projektorienterad. Merparten av försäljningsnedgången beror 
på stark konkurrens och prispress inom stora projekt 
(ordervärden mellan 5 och 25 miljoner kronor). EBITDA-
marginalen är dock svaga 2,5 procent, vilket därtill var en 
nedgång från förra kvartalets 4,4 procent och 3,0 procent för 
kvartalet dessförinnan.  
 
 

Kostnadsrelationer 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q3
Material % försäljning -58% -59% -58% -61% -60% -59% -62%
Personal i % försäljning -24% -25% -28% -25% -25% -25% -22%
Personalkostnad/anställd (tkr) -558 -704 -681 -774 -701 -559 et
Övriga externa % försäljning -14% -17% -19% -12% -12% -11% -9%
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Nyemissioner 
I början av året, i samband med förvärvet av Sonar, genomfördes 
en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägare. Det 
dubblade antalet aktier. Teckningskursen sattes till 0,58 kronor 
per aktie, vilket kunde jämföra med kursspannet för B-aktien 
under 2018 på 0,9-1,10 kronor. Den låga emissionskursen kan 
liknas vid en fondemission i och med att emissionen gjordes 
medföreträdesrätt för aktieägarna. Antalet aktier fördubblades till 
86,1 miljoner och vid halvårsskiftet var antalet aktier 88,1 
miljoner, inklusive effekter från kostnader för infriade 
emissionsgarantier. Genom ytterligare en nyemission under det 
tredje kvartalet har antalet aktier ökat till 92,2 miljoner.   
 
Teckningsoptioner ger utspädning 
För varje aktie erhölls därutöver en teckningsoption att teckna en 
ny B-aktie innan januari 2021 för 0,65 kronor. Vid nuvarande 
börskurs räknar bolaget med att antalet aktier efter utspädning 
kan komma att uppgå till 96,0 miljoner. Det bör dock noteras att 
utspädningseffekten som framkommer om bolagets B-aktie stiger 
är en omfördelning av värden mellan aktien och 
teckningsoptionen. För de aktieägare som behållit båda innebär 
alltså inte utspädningen en värdeminskning på det totala 
innehavet. Däremot resulterar utspädningen i en kurspress på 
aktien.   
          
Prognos 2019 
Vi behåller försäljningsökningen för 2019 oförändrad, vilket 
innebär att helårsförsäljningen beräknas öka med 31 procent 
och är i nivå med tredje kvartalets tillväxt på 32 procent. Vår 
prognos för 2020 innebär en försäljningsökning på 9 procent, 
exklusive effekter av framtida förvärv. I prognosen 2020 ligger 
en ökning på 5-6 procent för förvärvet av Sonar, som tillför 
intäkter under det första kvartalet 2020. Den organiska tillväxten 
prognostiseras till 3-4 procent.  
 
EBITDA-marginalen för 2019, som inkluderar effekter från IFRS 
16, prognostiseras till 8,8 procent, vilket kan jämföras med 9,2 
procent i vår tidigare prognos. Dämpningen motiveras av, dels 
problem att fastställa marginalnivån i och med IFRS 16, dels för 
att marginalen i tredje kvartalet låg på 8,4 procent. För 2020 
räknar vi med fortsatt förbättringar, upp till 10,5 procent och 
bolagets marginalmål beräknas uppnått 2021, vilket är samma 
som tidigare. Det bör påpekas att vi arbetar med ett långsiktigt 
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mål för EBITDA-marginalen inklusive effekter från IFRS 16, på 
11,5 procent. Enligt våra beräkningar motsvarar det bolagets 
mål, exklusive IFRS 16 på 10 procent. Det bör dock 
understrykas att det är Analysguidens uppskattningar.  
 
Kreditkostnader 
En viktig faktor i vår värdering gäller avkastningskravet. Vi 
räknar med att det kommer att sänkas i takt med att bolaget 
infriar marginalmålet. Det innebär att vi räknar med att både 
riskpremien och kreditkostnaderna kommer att sänkas markant. 
Vad gäller kreditkostnaderna har bolaget de senaste fyra 
kvartalen redovisat ett negativt finansnetto på 17,6 miljoner 
kronor, inklusive valutaeffekter. Med tanke på att den under året 
genomsnittliga nettoskulden ligger på 180 miljoner kronor, 
innebär det en kreditkostnad på 9,7 procent. Det är mycket 
högt och vi räknar med en halvering till 5 procent. Det är 
fortfarande högt och kan jämföras med klassledande Addlife, 
som visserligen är betydligt större, men som enligt våra 
beräkningar har en kreditkostnad kring 1,5 procent. Det visar att 
långivare är villiga att ge bra villkor för den stabila verksamhet 
som medicinsk teknik innebär.  
 
Motiverat värde 
Efter förra kvartalsrapporten hade vi ett värdeintervall på aktien 
på 1:85-2:15 kronor. Den viktigaste faktorn vid värderingen är 
ledningens mål om 10 procents EBITDA-marginal. Vi bedömer 
att det bör kunna uppnås år 2021. Vi har justerat detta mål för 
ändrade redovisningsprinciper (se annan plats) och har i våra 
prognoser ändrat målet till 11,5 procent. Det är bolaget 
framgångar under 2019 att få ner både personalkostnaderna 
och övriga omkostnader, som gör en förbättring trovärdig. 
Lönsamhetsproblemen i affärsområde Lab är den stora 
osäkerheten.   
 
Fortsätter den positiva marginaltrenden räknar vi med att 
bolagets höga kreditkostnad kommer att sänkas, samtidigt som 
placerarnas riskpremie för eget kapital kommer att gå ner från 
dagens bedömda 1,5 gånger till 1,3, vilket fortfarande är högt 
(1,0 motsvarar marknadens genomsnitt), men mer i linje med 
en ”normal” högriskfaktor.    
 
Samtidigt har bolaget under det tredje kvartalet genomfört en 
nyemission av B-aktier, vilken ökat antalet utestående aktier 
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med 4,7 procent. Normalt borde detta pressa värdet, men i 
Addvise är bolagets kreditkostnader mycket höga, varför 
emissionslikviden ersätter detta dyra kapital. Vi anser därför att 
effekten av den senaste nyemissionen är marginellt sänkande 
för aktievärdet. 
   
Därutöver inverkar utspädningseffekten från 
teckningsoptionerna. Vid utgången av tredje kvartalet har 
bolaget räknat fram att den potentiella utspädningen av B-aktien 
till 3,8 miljoner aktier (teckningskurs 0,65 kr per aktie). Det kan 
jämföras med 6,7 miljoner efter förra rapporten. Sänkningen 
beror på en fallande börskurs, vilket gör teckning av optionerna 
mindre sannolik. Till följd av minskad utspädningseffekt 
påverkas vårt framräknade aktievärde något höjande.  
 
Allt sammantaget ser vi ingen anledning att ändra vårt 
motiverade värdeintervall på 1,85-2:15 kronor. Det kan jämföras 
med det genomsnittliga årsvärdet på A-aktien på 1,40 kronor 
och på B-aktien på 0,72 kronor, vilket också är dagskursen. Om 
bolagets målsättning infrias ser vi en betydande potential i 
aktien.       
 
Det kan noteras att en förändring av den uthålliga EBITDA-
marginalen på 1 procent ändrar aktievärdet med ungefär 0,70 
kronor per stamaktie.     
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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. 


