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UPPDRAGSANALYS 

Värderas under kassan –  
spännande möjligheter 
Miljardvinst på avyttrat affärsområde 
Försäljningen av affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital 

slutfördes under andra kvartalet 2020. Därmed dekonsoliderades 

85% av koncernens omsättning och mer än 100% av rörelseresultatet. 

Den slutliga nettolikviden uppgick till 2 537 Mkr, vilket medförde en 

realisationsvinst om 1 503 Mkr, eller 128 kr per aktie. Kassan - likvida 

medel och kortfristiga placeringar - uppgår idag till 1,4 mdr kr. Till 

det kommer värdet av den operativa rörelsen inom affärsområde 

Safety Engineering. 

Verksamheten brottas med oljepriset 
Efter det senaste årets stora förändringar i koncernstrukturen är 

Consiliums rapport för det andra kvartalet 2020 ett ’rent’ kvartal med 

kvarvarande verksamheter. 

Omsättningen för Safety Engineering – uppgick till 74,7 Mkr (71,8) 

under andra kvartalet. Covid-19 och oljeprisfall har fått kunderna att 

skjuta på sina investeringar. Rörelseresultatet var -44,6 Mkr (-20,6), 

men då ingår dels en engångspost om -17 Mkr relaterat till 

försäljningen av ägarandelen i Incendium, dels -11 Mkr relaterat till 

en bonus kopplad till avyttringen av Marine & Safety.  

Rabattvärderad kassa och ny ledning  
I mitten av maj tillträdde Consiliums nye vd, Carl Adam Rosenblad. 

Rosenblad har suttit i styrelsen sedan 1996 vilket ger en kontinuitet, 

men samtidigt står koncernen inför stora förändringar. Efter 

avyttringen av Marine & Safety sitter Consilium på en nettokassa om 

1,2 mdr kr, justerat för hybridobligationen som vi bedömer löses 

nästa år. Nuvarande börsvärdet på 800 Mkr innebär att Consilium 

värderas en bra bit under nettokassan och att Safety Engineering 

åsätts ett negativt värde. Givet de redovisade förlusterna inom Safety 

Engineering de senaste åren kan nuvarande värdering tolkas som att 

marknaden diskonterat fortsatt negativa kassaflöden från 

affärsområdet. Den stora kassan ger emellertid ledningen stora 

möjligheter att utveckla verksamheten dels via förvärv, dels via mer 

internt fokus efter den tidskrävande avyttringen av Marine & Safety. 

Vi bedömer att Safety Engineering har god möjlighet att vända 

utvecklingen till svarta siffror under de närmaste åren, samtidigt som 

de koncerngemensamma kostnaderna väntas minska.  

Consilium 
Rapportkommentar 

Datum 27 september 2020 
Analytiker Catarina Ihre 
  Basfakta  
Bransch Industri 
Styrelseordförande Erik Lindborg 
Vd Carl Adam Rosenblad 
Noteringsår 1994 
Listning Nasdaq Stockholm, Small Cap 
Ticker CONS B 
Aktiekurs 68,6 kr 
Antal aktier, milj. 11,7 
Börsvärde, mkr 802 
Nettoskuld, mkr -1 278 
Företagsvärde (EV), mkr -476 
Webbplats www.consilium.se 
  

on 
Källa: Refinitiv  
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Kursutveckling senaste året

Prognose r & Nyc ke lta l,  mkr,  Kva rva ra nde  verksa mhet

2 0 19 2 02 0 p 2 0 21p 2 02 2 p

Försäljning, SE* 283,6 281,5 374,0 429,0

Rörelseresultat   SE* - 159,6 - 35,3 1,0 31,0

Koncerngemensamt - 25,1 - 33,4 - 12,0 - 12,0

Rörelseresultat - 184,7 - 68,7 - 11,0 19,0

Resultat efter skatt - 307 - 134,3 5,0 35,0

Vinst per aktie, kr - 26,2 - 11,5 0,4 3,0

Utd. per aktie 0,0 kr 17,0 kr 3,0 kr 3,25 kr

Omsättningstillväxt n.m. - 0,7% 32,9% 14,7%

Rörelsemarginal n.m. - 24,4% - 2,9% 4,4%

Nettoskuld/eget kap. n.m. - 0,9 - 0,9 - 0,9

Nettoskuld/ebit n.m. 18,6 116,2 - 67,3

P/e- tal neg - 6,0 160,5 22,9

EV/ebit n.m. 6,9 43,3 - 25,1

EV/omsättning n.m. - 1,7 - 1,3 - 1,1

Direktavkastning n.m. 24,8% 4,4% 4,7%

* SE -  Safety Engineering
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Investment case och utsikter  

Miljardkassa skapar möjligheter för ny ledning 
Efter försäljningen av affärsområdet Marine & Safety till Nordic 

Capital i våras sitter Consilium med en nettokassa på 1,2 mdr kr, 

räknat på att bolaget under nästa år löser hybridobligationslånet på 

200 Mkr. Bolagets vd Carl Adam Rosenblad, som tillträdde i mitten 

av maj, har tillsammans med styrelsen därmed en rejäl kassa för att 

investera i såväl den befintliga rörelsen som i nya verksamheter.  

Mer fokus på kvarvarande kärnverksamhet  
Den kvarvarande operativa verksamheten inom affärsområde Safety 

Engineering har fokus på brandbekämpning, baserat på system med 

lösningar inom vatten, skum och gas. Lönsamheten inom 

affärsområdet har varit svag under den senaste femårsperioden och 

verksamheten har redovisat rörelseförluster. Justerat för 

omstruktureringskostnader och engångsposter var den 

underliggande verksamheten betydligt bättre än redovisat resultat 

under 2018 och 2019. med en positiv rörelsemarginal under båda 

åren. Om oljepriset återhämtar sig när covid-19-pandemin lättar, så 

kan genomförda åtgärder sannolikt lyfta lönsamheten. 

Kraftig rabattvärdering lockar 
Trots en nettokassa på 1,2 mdr kr och en rörelse som omsätter 

omkring 300 Mkr värderas Consilium till bara omkring 800 miljoner 

på börsen. Den nuvarande rabattvärderingen speglar en oro kring att 

utvecklingen inom Safety Engineering inte kommer att vända och 

därmed dränera Consiliums nettokassa, samt en osäkerhet kring hur 

och när ledning och styrelse ska börja investera den stora kassan. I ett 

scenario där Safety Engineerings lönsamhet normaliseras och 

ledningen börjar genomföra värdeskapande förvärv är det troligt att 

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

sikt.  

Kortsiktigt finns en risk att aktien går sidledes eller tyngs av oro för 

fortsatta förluster inom Safety Engineering och osäkerhet kring exakt 

hur den nya ledningen väljer att agera med kassan. Den kraftiga 

rabatten gör dock att vi bedömer att nedsiderisken är begränsad. 

Consilium har i grunden förändrats efter försäljningen av Marine & 

Safety. Bolaget har visat att man har en långsiktig syn och utväxlingen 

vid försäljningen av affärsområde Marine & Safety var gynnsam för 

den långsiktige aktieägaren. 
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Siffror i sammandrag - Q2 2020 
Efter försäljningen av affärsområdet Marine & Safety har 

verksamheter inom främst affärsområde Safety Engineering som 

tidigare varit föremål för avveckling eller avyttring omklassificerats 

och är idag en del av kärnrörelsen. Försäljningen av affärsområde 

Marine & Safety slutfördes under andra kvartalet. Därmed 

dekonsoliderades 85% av koncernens omsättning och mer än 100% 

av rörelseresultatet. Den slutliga nettolikviden uppgick till 2 537 Mkr, 

vilket medförde en realisationsvinst om 1 503 Mkr, eller 128 kr per 

aktie. 

Orderingången påverkades av Covid-19 i likhet med 

samhällsekonomin i stort. I kombination med ett fortsatt lågt oljepris 

har såväl försäljning som resultat påverkats negativt och nya projekt 

har skjutits framåt i tid. Verksamheten har anpassats men 

projektrelaterade kostnader inte fullt ut kunnat kompenserats. 

Omsättningen för den kvarvarande verksamheten – Safety 

Engineering - uppgick till 74,7 Mkr (71,8) under andra kvartalet. 

Intäkterna från entreprenörsuppdrag dominerar och eftermarknaden 

svarar för en mindre del. Den underliggande rörelseförlusten ökade 

till -27,2 Mkr (-20,6). Nettoresultatet för kvartalet påverkades 

negativt med en engångspost om -17,4 Mkr, främst relaterat till 

försäljningen av ägarandelen i Incendium. 

Finansnettot under första halvåret påverkades negativt av kostnader 

för bryggfinansiering vid lösen av företagsobligationen om 750 Mkr.  

V/A uppgick till -8,33 kr (0,15), inräknat räntekostnaden för 

hybridobligationen.  

 

Källa: Bolaget. 

 

 

 

Kvartalsdata (Mkr)
Q1-19 Q2-19 Q1-20 Q2-20

Försäljning, Safety Engineering 80,5 71,8 62,8 74,7
Rörelseresultat  (EBIT), Safety Engineering -11,9 -16 -16,9 -8,4
Koncerngemensamma kostnader -6,3 -4,6 -6,6 -18,8
Rörelseresultat  (EBIT) -18,2 -20,6 -23,5 -27,2
Goodwill-nedskrivningar, avyttringar 0 0 0 -17,4
Totalt -18,2 -20,6 -23,5 -44,6
Finansnetto -11,6 -16 -20,7 -7
Resultat, efter finansetto -29,8 -36,6 -44,2 -51,6
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Stark finansiell ställning, med stor kassa 

Kapitalförvaltning av kassan 
För att generera en långsiktig avkastning med låg risknivå initierade 

Consilium under andra kvartalet en strukturerad förvaltning av de 

likvida medel som erhölls vid försäljningen av Marine & Safety. I 

dagsläget har cirka 900 Mkr placerats i obligationer och räntebärande 

tillgångar. 

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 443 Mkr (430) och eget 

kapital per aktie var 123,10 kr (36,80). Soliditeten per den 30 juni 

uppgick till 84% (21).  

Obligationslånet om 750 Mkr, återbetalades i sin helhet i slutet av 

mars, och ytterligare 150 Mkr har nyttjats för att amortera skulder 

under andra kvartalet. 

Under 2017 emitterade Consilium 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. Vi 

bedömer det som sannolikt att den kommer att löses i slutet av 2021. 

Tidigare finansiella mål – och framåt 
Consilium har tidigare kommunicerat olika finansiella mål kring 

omsättningstillväxt, rörelsemarginal och avkastning på kapitalet, och 

även fastslagit mål för utdelning till aktieägarna. Sannolikt kommer 

dessa mål att ses över för att bättre reflektera den nya 

koncernstrukturen efter försäljningen av Marine & Safety.  

 

 

Källa: Bolaget. 

 
 

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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Risker & Möjligheter 
Consilium befinner sig i en spännande situation och det finns ett antal 

möjliga vägar framåt. I dagsläget är det svårt att avgöra hur bolagets 

framtida strategi och struktur kommer att se ut. Ur ett 

investeringsperspektiv har vi valt att sätta upp några punkter 

 Vi bedömer att den operativa verksamheten, Safety & 

Engineering, har goda möjligheter att vända utvecklingen 

under de närmaste åren.  

 Consilium har som ambition att investera den stora kassan i 

nya och befintliga verksamheter, och under mellantiden nå 

avkastning genom finansiella investeringar i instrument med 

låg risk. 

- Consilium har en stabil och långsiktig ägarstruktur och 

strategi. Den investerare som var med under resan som 

utmynnade i försäljningen av affärsområde Marine & Safety 

fick god avkastning, inte minst i beaktande av den 

kontantutdelning som gjordes under våren. 

Verksamhet  
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. 

Safety Engineering har en hög exponering 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 

liksom försäljning Kraftindustrin har andra drivkrafter och behovet 

av elproduktion gör att efterfrågan långsiktigt ser förhållandevis bra 

ut. 

Firenor, Fireproducts, och AFAC Systems, som tillsammans omsatte 

cirka 100 Mkr under 2019, utgör några av de större bolagen i 

affärsgruppen. Försäljning av brandbekämpningsmedel i 

Mellanöstern/Indien som tidigare redovisats som verksamhet under 

avveckling, är omklassificerat till kvarvarande verksamhet inom 

affärsområde Safety Engineering. Verksamheten omsätter omkring 

190 Mkr. 

Utvecklingsbolaget Optronics (optiska gasdetaktorer) är en rest efter 

försäljningen av Marine & Safety.  

Mellanöstern viktig marknad 

SAFETY ENGINEERING

Omsättningsfördelning, jan-jul 2020

Sverige Övriga Europa Mellanöstern

Amerika Indien RoW
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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. 

Även Fireproducts har sitt kontor i Norge. Bolaget tillverkar och säljer 

mekaniska brandbekämpningskomponenter för krävande 

applikationer och miljöer. Bolagets viktigaste kund är Firenor.  

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 fokuserar på optiska gasdetektorer för 

olje- och gasmarknaderna, marin industri och gruvnäringen. 

Produkterna marknadsförs internationellt till större 

systemleverantörer. Optronics väntas leverera sina första detektorer 

under slutet av 2020. Redan före lansering har bolaget ingått 

ramavtal med aktörer inom olika segment och applikationsområden. 

Consiliums ägarandel uppgår till 52,8%. 

Marknaden 
Den globala efterfrågan på energi och elektricitet driver investeringar 

i infrastruktur. De största energikällorna är olja, gas och kol – och 

runt om i världen planeras och projekteras för en stor mängd 

anläggningar. Investeringsviljan hos olje- och gasindustrins aktörer 

minskar vid sjunkande oljepris och leder till längre beslutsprocesser 

och senareläggning av investeringsbeslut. Det motsatta gäller 

normalt vid ökande oljepris, och offshoremarknaden följer samma 

mönster. Samtidigt ökar efterfrågan, generellt sett, på alternativa 

energikällor och nya projekt planeras i ett flertal länder. För att möta 

den globala efterfrågan av elektricitet planeras dessutom, i många 

delar av världen, stora investeringar i kraftverk för att öka 

elproduktionen. Efterfrågan på brandsäkerhetssystem till olika typer 

av anläggningar är fortsatt stor, dels på grund av stora ekonomiska 

behov, dels på grund av ökad reglering. 
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Resultaträkning (Mkr)
2018 2019 2020, 30 juni

Intäkter 368,3 283,6 137,5

Kostnad sålda varor -283,8 -225,2 -122,1

Bruttoresultat 84,5 58,4 15,4

Försäljningskostnader -75,7 -57,5 -19,1

Administrationskostnader -60,3 -51,4 -36,3

FoU-kostnader -3,3 -15 -5,3

Övriga rörelseintäkter/kostnader -202,9 -103,7 -1,3

Resultat före avskrivningar (ebitda) -257,7 -169 -47

Avskrivningar -11,4 -15,5 -4,1

Ebita -269,1 -185 -51

Avskrivningar goodwill -50 -40 -17,4

Rörelseresultat (ebit) -319,1 -224,7 -68,1

Extraordinära poster 0 0 0

Ebit exkl. extraordinära poster -319 -225 -68,1

Finansnetto -48,6 -66,8 -27,7

Resultat före skatt -367,7 -291,5 -95,8

Skatter 0,5 -15,5 -19,5

Årets resultat för kvarvarande verksamhet -367,2 -307,0 -116,3

Årets resultat för verksamheter under avveckling 105,7 153,8

Årets resultat -261,5 -153,2
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Balansräkning (Mkr) Sammandrag

2018 2019 2020, 30 juni

TILLGÅNGAR

Byggnader & mark 25,2  -  - 

Övriga materiella anläggningstillgångar 24,3 25,4 17,5

Goodwill 397,0 17,0  - 

Övriga immater. anläggningstillgångar 337,5 125,2 85,4

Övriga anläggningstillgångar 0,0 0,0  - 

Summa anläggningstillgångar 784,0 167,6 102,9

Varulager 254,0 121,3 134,3

Kundfordringar 308,3 88,9  -

Övriga omsättningstillgångar 96,9 33,2 943,6

Likvida medel 92,3 7,3 537,4

Summa omsättningstillgångar 751,5 250,7 1 615,3

Tillgångar som innehas för försäljning 337,5 1 517,0 0,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 873,0 1 935,3 1 718,2

EGET KAPITAL & SKULDER

2018 2019 2020, 30 juni

Eget kapital 370,5 243,2 1 439,9

Minoritetsintressen 27,8 32,5 0,3

Summa eget kapital 398,3 275,7 1 440,2

Långfristiga räntebärande skulder 836,7 15,8 2,5

Pensionsavsättningar 6,7  -  -

Övriga långfristiga skulder 22,5 63,7 97,6

Summa långfristiga skulder 865,9 79,5 100,1

Kortfristiga räntebärande skulder 50,4 912,0 0,0

Leverantörsskulder 133,5 61,2 n.m 

Övriga kortfristiga skulder 203,9 80,8 177,9

Summa kortfristiga skulder 387,8 1 054,0 177,9

Skulder tillgångar, innehas för försäljning 221,0 526,1

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 1 873,0 1 935,3 1 718,2
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Kassaflöden (Mkr)
2018 2019 2020, 30 juni

Rörelseresultat före avskrivningar -257,7 -168,7 -64,0

Rörelsekapitalförändring -122,5 -64,3 -90,4

Övriga poster 132,7 70,6 17,3

Kassaflöde löpande verksamheten, f avveckling -247,5 -162,4 -137,1

Kassaflöde för verksamheter under avveckling 210,8 222,6

Kassaflöde löpande verksamheten -36,7 60,2

Investeringar -57,8 -45

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE -189,7 -117,9 -803,1

Förvärv & avyttringar 0,0 0,0 2 595,2

Övr. finansiering -24,5 1,8 -1 124,5

Nyemission/Återköp 0,0 0,0 0,0

Likvida medel 189,2 40,5 1 481,0

Nettoskuld (neg = nettokassa) 994,8 1 120,5 -1 278,5
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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 
 

 


