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UPPDRAGSANALYS 

På väg mot ny inriktning 
Consilium bytte namn till Concejo den 3 december 2020 och handlas 
under ticker CNCJO B.  

Nya investeringar och verksamheter i sikte 
Concejo fortsätter att utveckla sin nya strategi som blandat 

investmentbolag. Aktieägarvärde ska uppnås genom en kombination 

av att utveckla egna verksamheter och direktinvesteringar i onoterade 

och noterade bolag.  

Efter att delar av likviden från försäljningen av Marine & Safety 

använts till, bland annat, omläggning av kortfristiga lån och till nya 

investeringar uppgick nettokassan till 880 Mkr per 31 december 

2020. Kassan ger utrymme för värdeskapande investeringar inom 

befintliga verksamheter och till expansion inom nya områden.  

Under fjärde kvartalet annonserade Concjeo flera investeringar. Mest 

betydelsefullt var avsiktsförklaringen att förvärva SBM, en förvaltare 

av fastighetsfonder. Förvärvet väntas slutföras i månadsskiftet 

mars/april. Concejo ökade också sitt ägande i Clean-Tech bolaget 

Envigas. Efter periodens utgång förvärvade Concejo drygt 10% i 

Christian Berner Tech Trade AB (CBTT). 

Pandemin fortsätter tynga Safety Engineering  
Omsättningen för Safety Engineering uppgick till 32,3 Mkr (45,8) 

under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var – 41,9 Mkr (-121,6). 

Verksamheten genomgår sedan ett par år en omfattande omstruk-

turering. Förändringsarbetet har försvårats och försenats av Covid-

19-pandemin, delvis p.g.a reserestriktioner. Vi räknar med ökat 

internt fokus på att vända utvecklingen efter den tidskrävande avytt-

ringen av Marine & Safety. Utdelningsförslaget uppgår till 15 kr (17) 

per aktie. 

Värderas till rabatt  
Concejo sitter idag på en nettokassa om 880 mkr. Nuvarande 

börsvärdet på 826 Mkr innebär att Concejo fortsatt värderas under 

nettokassan. Vi menar att kassan ger utrymme för att utveckla 

verksamheten via nyförvärv och investeringar, och via mer internt 

fokus på befintlig verksamhet. Till det kommer värdet av den 

operativa rörelsen inom affärsområde Safety Engineering. Indirekt 

åsätts affärsområdet idag ett negativt värde och marknaden 

diskonterar fortsatt negativa kassaflöden. För en långsiktig 

investerare bör det finnas goda förutsättningar för en uppvärdering 

av aktien om Concejo kan vända utvecklingen, i kombination att med 

positiva nyheter kring nyinvesteringar materialiseras.  
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, Mkr, Kvarvarande verksamhet
2019 2020 2021p 2022p

Försäljning 250,5 255,7 290,9 352,6
Bruttoresultat 9,3 10,9 16,0 22,9
Rörelseresultat -224,7 -139,3 -98,0 4,0
Resultat efter skatt -307 -167,0 -89,0 15,0
Vinst per aktie, kr -26,2 -15,2 -7,6 1,3
Utd. per aktie 17,0 kr 15,0 kr 1,0 kr 1,0 kr
Omsättningstillväxt n.m. 2,1% 13,8% 21,2%
Rörelsemarginal n.m. -54,5% -33,7% 1,1%
Nettoskuld/eget kap. 0,6 -0,7 -0,7 -0,7
Nettoskuld/ebit -5,0 n.m n.m n.m
P/e-tal neg neg -9,3 55,1
EV/ebit n.m. 1,0 1,4 -33,3
EV/omsättning n.m. -0,5 -0,5 -0,4
Direktavkastning 24,1% 21,2% 1,4% 1,4%
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Investment case och utsikter  

Miljardkassa skapar spännande möjligheter  
Den nya strategi som Concejo kommunicerat innebär en ändring av 

verksamhetsinriktningen till att öka fokus mot investeringar i 

noterade och onoterade bolag, samtidigt som den egna verksamheten 

utvecklas.  

Efter försäljningen av affärsområdet Marine & Safety till Nordic 

Capital under våren 2020 satt Concejo på en nettokassa på 1,15 mdr 

kr. Per den sista december uppgick kassan till 880 Mkr, efter att 

bolaget under hösten 2020 lagt om bland annat tidigare kortfristiga 

skulder. Bolaget har också under perioden gjort flera investeringar i 

den befintliga rörelsen och i nya verksamheter. 

Kraftig värderingsrabatt lockar 
Trots den stora kassan och en rörelse som omsätter drygt 250 Mkr 

värderas Concejo till omkring 825 miljoner på börsen. Den nuvarande 

rabattvärderingen speglar en oro kring hur och när kassan skall 

arbeta och att utvecklingen inom Safety Engineering inte kommer att 

vända. I ett scenario där Safety Engineerings lönsamhet normaliseras 

och ledningen börjar genomföra värdeskapande förvärv kommer 

sannolikt rabatten reduceras, och då finns en god potential i aktien på 

sikt. Noteras bör att Concejos kapital under förvaltning om cirka 1 

mdr kr till stor del har omallokerats de senaste månaderna, från i 

huvudsak obligationsmarknaden till att investeringar i aktier nu 

dominerar. Därmed har också riskprofilen ökat. 

Kortsiktigt är vår bedömning att sannolikt aktien går sidledes eller i 

nivå med marknaden. Rabatten gör dock att vi bedömer att 

nedsiderisken är begränsad. 

Siffror i sammandrag  
Omsättningen för den kvarvarande operationella verksamheten – 

Safety Engineering - uppgick till 32,3 Mkr (45,8) under fjärde 

kvartalet. Intäkterna från entreprenaduppdrag dominerar och 

eftermarknaden svarar för en mindre del. Rörelseförlusten minskade 

till -55,9 Mkr (-130). För koncernen uppgick V/A till –3,65 kr (–

12,30). 

För helåret 2020 uppgick omsättningen till 257,7 Mkr (250,5). 

Rörelseförlusten uppgick till -139,3 Mkr (-224,7) Resultatet 

belastades med bonus till nyckelpersoner efter försäljningen av 

Marine & Safety, nedskrivning av goodwill samt kostnader i samband 

med förvärvet av SBM. I resultatet ingår också en realisationsförlust 

i samband med försäljningen av Incendium. 

Styrelsen föreslår en utdelning på 15 kr (17) per aktie. Om 

utdelningen godkänns på årsstämman har Concejo delat ut 25% av 
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realisationsvinsten eller 32 kr per aktie, efter försäljningen av Marine 

& Safety. Vår bedömning är att utdelningen framgent kommer att 

reflektera rörelsens utveckling.  

Nya investeringar 
Under hösten annonserade Concejo avsikten att förvärva 100% av 

aktierna i SBM, en förvaltare av fastighetsfonder som äger 

hyresbostäder på den svenska marknaden. SBM:s fonder riktar sig 

mot institutionella investerare men bolaget förvaltar också en fond 

med inriktning mot privatpersoner och som är noterad på NGM. 

Bolaget har cirka 3 mdr kr under förvaltning i form av 2 700 

lägenheter. Förvärvet har godkänts av Concejos ägare på en extra 

bolagsstämma och av Finansinspektionen och väntas stänga i 

månadsskiftet mars/april. Nettoköpeskillingen uppgår till cirka 64 

Mkr. 

Förvärvet väntas tillföra omkring 50 Mkr i årsomsättning. Under åren 

2014 - 2019 uppgick SBM:s årliga resultat efter finansnetto till cirka 

13,5 Mkr, främst i form av vinstdelning från överavkastning i 

fonderna. Syftet med förvärvet är att få tillgång till stabila kassaflöden 

som kompletterar övrig verksamhet. 

Under fjärde kvartalet fortsatte Concejo att öka sitt ägande i 

CleanTech-bolaget Envigas till 24,5%. Envigas producerar biokol, 

bioolja och biogas baserat på restprodukter från skogsindustrin som 

kan ersätta fossila insatsvaror i olika industrier.  

Efter periodens utgång har Concjeo förvärvat drygt 10% i Christian 

Berner Tech Trade AB (CBTT), som är en ledande 

teknikhandelskoncern i Norden. Det finns likheter mellan Concjeo 

och CBTT vilket ger möjligheter att utbyta konstruktiva erfarenheter 

mellan bägge bolagen. 

Omstrukturering av Firenor International 
Concejo har påbörjat ett arbete med att integrera och omstruktuera 

dotterbolagen Firenor och Fireproducts med verksamheterna i 

Mellanöstern och Indien, samlat under namnet Firenor 

International. Arbetet har dock försenats, framför allt i Mellanöstern 

och Indien, under 2020 som en effekt av tex. reserestriktioner i 

samband med Covid-19. Investeringar på Firenors nyckelmarknader 

har skjutits på framtiden och projektrelaterade kostnader har inte 

fullt ut kunnat kompenseras.  
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Stark finansiell ställning 

Förvaltning av kassan 
För att generera en långsiktig avkastning initierade Concejo under 

2020 en strukturerad förvaltning av de likvida medel som erhölls vid 

försäljningen av Marine & Safety. Efter ett initialt fokus på 

obligations- och räntemarknaden har portföljen omallokerats till en 

väsentligt högre andel aktier. Av omkring 1 mdr kr under förvaltning 

är i dagsläget 75% placerade på aktiemarknaden. Därmed har också 

risknivån i portföljen ökat. 

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 261 Mkr (276), inräknat 

hybridobligationen om 120 Mkr och eget kapital per aktie var 107,8 

kr (23,6). Soliditeten per den 30 december uppgick till 88% (15). 

Under 2020 påverkades finansnettot av den bryggfinansiering som 

gjordes under första delen av året för lösen av bland annat en 

företagsobligation.  

Under 2017 emitterade Concejo en hybridobligation om 200 Mkr, 

med möjlighet att emittera ytterligare 200 Mkr. Obligationen har en 

evig löptid och redovisas i eget kapital. Vid beräkning av bolagets 

nettoskuld har vi dock valt att inkludera hybridobligationen. Concejo 

har under hösten och vintern återköpt, över marknaden, 

motsvarande 40% av den emitterade volymen. Bolaget avser att göra 

ytterligare återköp under förutsättning att det finns en tillgänglighet 

i marknaden. 

Vi bedömer att hybridobligationen kommer att återlöses under slutet 

av 2021.  

 

Verksamheter  
Den operativa verksamheten inom Concejo återfinns primärt inom 

säkerhetssystem och ligger gemensamt i affärsområdet Safety 

Engineering. Verksamheten har hög exponering mot Mellanöstern 

och Indien. Samtidigt analyserar och genomför bolaget nya 

investeringar i såväl onoterade som noterade bolag där det bedöms 

finnas möjlighet till god tillväxtpotential och värdeskapande. 

Större aktieägare, %
Kapital, % Röster, %

Platanen Holding AB 52,7 72,2
MCT Bratteberg AB 18,8 11,1
Magnus Vahlqvist 4,5 2,7
Avanza Pension 1,4 0,8
Ove Hansson 0,9 0,5
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Operativ verksamhet - Safety Engineering 
Safety Engineering har under de senaste åren genomgått 

omstruktureringar och erbjuder idag system för aktiv 

brandbekämpning i högriskmiljöer. Verksamheten fokuserar på 

släckning av bränder med hjälp av släcksystem baserade på vatten, 

skum och gas, med fokus på nischmarknader med höga säkerhetskrav 

som oljeindustrin och gas-, kraft- och offshore-sektorn, inklusive 

anläggningar för produktion av förnyelsebar energi. 

Lönsamheten inom affärsområdet har varit svag under flera år och 

verksamheten har redovisat rörelseförluster. Justerat för 

omstruktureringskostnader och engångsposter är dock den 

underliggande verksamheten betydligt bättre än redovisade resultat. 

Safety Engineering är exponerat mot oljeindustrin, där efterfrågan 

och investeringsviljan till stor del styrs av oljeprisets utveckling. 

Osäkerheten kring oljepriset har minskat investeringsviljan och 

försenat beslutsprocesserna för många projekt. Även om oljepriset 

stärks finns det en eftersläpning innan efterfrågan för Saftey 

Engineerings erbjudande ökar. 

Åtgärder genomförs för att långsiktigt vända lönsamheten, även om 

förändringsarbetet i ett kortare perspektiv hämmas av Covid-19 

pandemin och oljepriset. Vi räknar med att verksamheten under 2021 

fortsatt kommer att påverkas av pandemin och olika restriktioner. 

I affärsområde Safety Engineering ingår flera bolag, bland annat 

Firenor, Fireproducts och ACAF. 

Firenor är ett Norgebaserat företag med verksamhet i Kina. Bolaget 

är en ledande leverantör av brandbekämpningssystem till energi-, 

offshore- och försvarsindustrin. Firenor tillhandahåller nyckelfärdiga 

lösningar av system för aktiv brandbekämpning. Under 2020 

påbörjade Concejo en omstrukturering där befintliga verksamheter i 

Mellanöstern, Kina och Indien integreras med Firenor i en ny division 

-Firenor International. Syftet är att skapa synergier och kunna 

utbyta know-how inom bland annat off-shore.  

Även Fireproducts har sin bas i Norge. Bolaget tillverkar och säljer 

mekaniska brandbekämpningskomponenter för krävande 

applikationer och miljöer. Bolagets viktigaste kund är Firenor. 

Avsikten är integrera Fireproducts in i det nya Firenor International.  

Den planerade integrationen och omstruktureringen har försenats 

något på grund av restriktioner under Covid-19-pandemin.  

 

 

Mellanöstern & Indien viktiga marknader 

 

SAFETY ENGINEERING

Omsättningsfördelning

Sverige Övriga Europa Mellanöstern

Amerika Indien RoW
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Övriga bolag och innehav 
ACAF är ett amerikanskt teknologibolag som utvecklat en unik 

lösning (Automatic Compressed Air Foam-system) för effektiv 

användning av fluorfritt och biologiskt nedbrytbart 

brandbekämpningsmedel som använder mindre vatten och skum och 

samtidigt är effektivare än konventionella bekämpningsmedel. 

Utvecklingsbolaget Optronics utvecklar optiska gasdetektorer för 

olje- och gasmarknaderna, marin industri och gruvnäringen. 

Produkterna kommer att distribueras internationellt till större 

systemleverantörer. Optronics påbörjade sina första leveranser av 

detektorer under slutet av 2020. Redan före lansering har bolaget 

ingått ramavtal med aktörer inom olika segment och 

applikationsområden. Concejos ägarandel uppgår till drygt 64%. 

Concejo har investerat drygt 30 Mkr i det tyska 

cybersäkerhetsföretaget Myra Security vilket motsvarar ett ägande 

om 4,4%. Investeringen är ytterligare ett tecken på viljan att bredda 

verksamheten till nya områden. Myra Security erbjuder skydd av 

infrastruktur och inom segment med höga krav på reglering, som 

myndigheter och finansmarknadsbolag 

Concejo äger 24,5% i Clean Tech-bolaget Envigas. Envigas 

producerar biokol, bioolja och biogas baserat på restprodukter från 

skogsindustrin som kan ersätta fossila insatsvaror i olika industrier.  

Concjeo har ett innehav om drygt 10% i Christian Berner Tech 

Trade AB (CBTT), som är en ledande teknikhandelskoncern i 

Norden. Det finns likheter mellan Concjeo och CBTT vilket ger 

möjligheter att utbyta konstruktiva erfarenheter mellan bägge 

bolagen. 
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Resultaträkning (Mkr)
2019 2020 2021p 2022p

Intäkter 250,5 255,7 290,9 352,6

Kostnad sålda varor -241,2 -244,8 -274,9 -329,7

Bruttoresultat 9,3 10,9 16,0 22,9

Försäljningskostnader -69,3 -43,4

Administrationskostnader -52,9 -72,7

FoU-kostnader -15 -13,2

Övriga rörelseintäkter/kostnader -96,8 -20,9

Rörelseresultat (ebit) -224,7 -139,3 -98,0 4,0

Extraordinära poster 0 0 0 0

Ebit exkl. extraordinära poster -224,7 -139,3 -98,0 4,0

Finansnetto -66,8 -8,1 18,0 22,0

Resultat före skatt -291,5 -147,4 -80,0 26,0

Skatter -15,5 -19,6 -9,0 -11,0

Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat för kvarvarande verksamhet -307,0 -167,0 -89,0 15,0

Årets resultat för verksamheter under avveckling 153,8 1 502,4

Årets resultat -153,2 1 335,4
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Balansräkning (Mkr)
2019 2020

TILLGÅNGAR

Byggnader & mark  -  - 

Övriga materiella anläggningstillgångar 7,7 6,4

Övriga immater. anläggningstillgångar 68,6 55,6

Finansiella anläggningstillgångar 91,3 126

Summa anläggningstillgångar 167,6 187,6

Varulager 102,6 68,4

Kortfristiga fordringar 103,0 94,5

Likvida medel & Kortfristiga placeringar 7,6 1 082,9

Summa omsättningstillgångar 213,2 1 245,8

Tillgångar som innehas för försäljning 1 517,0 0,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 897,8 1 433,4

EGET KAPITAL & SKULDER

2019 2020

Eget kapital 243,2 1 261,0

Minoritetsintressen 32,5 0,0

Summa eget kapital 275,7 1 261,0

Långfristiga räntebärande skulder 15,8 3,7

Pensionsavsättningar  -  -

Övriga långfristiga skulder 43,0 53,0

Summa långfristiga skulder 58,8 56,7

Kortfristiga räntebärande skulder 912,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 142,1 115,7

Summa kortfristiga skulder 1 054,1 115,7

Skulder tillgångar, innehas för försäljning 509,2

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 1 897,8 1 433,4

Kassaflöden (Mkr)
2019 2020

Rörelseresultat före avskrivningar -168,7 -131,6

Rörelsekapitalförändring -64,3 39,0

Övriga poster 70,6 7,2

Kassaflöde löpande verksamheten, kvarvarande -162,4 -85,4

Kassaflöde för verksamheter under avveckling 173,3

Kassaflöde löpande verksamheten 10,9

Investeringar 21,5 1 129,8

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE -183,9 -1 215,2

Förvärv & avyttringar 0,0 2 470,0

Övr. finansiering -34,7 -1 217,9

Nyemission/Återköp 0,0 0,0

Likvida medel 7,3 42,1

Nettoskuld (neg = nettokassa) 1 120,2 -959,2
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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 Catarina Ihre äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Catarina Ihre 
 


