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KASSARABATT 

EFTER BUD     

 

Nordic Capitals bud på Marine & Safety i december 2019 

motsvarade en dubbelt så hög nivå som vi värderat bolaget till. Det 

kvarvarande affärsområdet Safety & Engineering går med förlust. 

Inklusive en stor kassa kommer vi fram till en riktkurs om 133 

kronor för Consilium-aktien i Bas-scenariot (tidigare 65 kronor). 

Consilium säljer egenutvecklade och inköpta produkter 

och system som skyddar liv, materiella värden och 

miljön. Bolaget har två affärsområden: Marine & Safety 

samt Safety Engineering, där det förstnämnda är under 

försäljning till Nordic Capital efter detta bolags bud om 3 

miljarder kronor på skuldfri basis som offentliggjordes 

den 23 december 2019. Den kvarvarande verksamheten inom Safety Engineering 

omsatte 286 miljoner kronor under 2019 och gick med 185 miljoner kronor i förlust  

på EBIT-nivå oräknat en nedskrivning av goodwill om 40 miljoner kronor. Ungefär 

2/3 av Safety Engineerings omsättning avser högkvalificerade brandbekämpnings-

medel främst riktade mot oljeindustrin i Mellanöstern. 

Efter försäljning av Marine & Safety får Consilium-koncernen en nettokassa på cirka 

1,5 miljarder kronor, varav knappt 200 miljoner kronor kommer att delas ut till 

aktieägarna. Vi har då även antagit att hybridobligationslånet om 200 miljoner 

kronor kommer att lösas av bolaget. 

Värdet på Consilium-aktien styrs i övrigt av det resultat som Safety & Engineering 

kan presetera kommande år. I vårt Bas-scenario räknar vi med att affärsområdet 

kommer att redovisa fortsatta förluster under 2020 och 2021, för att därefter nå en 

rörelsemarginal på knappt 4 procent helåret 2022. Givet dessa förutsättningar 

kommer vi fram till en riktkurs på 133 kronor per Consilium-aktie i Bas-scenariot. 

Det kan jämföras med 65 kronor per aktie vid vår senaste uppdatering, tre veckor 

före det att Nordic Capitals bud på Marine & Safety offentliggjordes. Consilium-

aktien handlas efter ett nedställ till en rabatt på den kassa som bolaget kommer att 

ha efter 31 mars 2020 då Marine & Safety-transaktionen avslutas. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MSEK 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 

Totala intäkter 1 504 1 432  1 420 284 240 257 

Rörelseresultat 151 124   83    - 183      - 50      - 20 

Årets resultat   72 20 - 31 -153       -26  4 

Resultat per aktie, kr 5,03 1,33 Neg. Neg. Neg. 0,32 

P/E-tal 18,9 43,7 n.m. n.m. n.m. 263,9 

Eget Kapital (EK) 447 442     171     1 606 1 380 1 385 

Källa: Consilum (utfall) och Carlsquare (prognoser). EK exklusive hybridobligationslån.  

102,0 kr

137 kr
133 kr

117 kr

20

40

60

80

100

120

140

160

180

jul-19 okt-19 feb-20 jun-20 sep-20

Consilium AB

 

B
ra

n
d

s
ä
k
e

rh
e

t 
m

m
 

Datum: 25 februari 2020 

Analytiker: Bertil Nilsson, Carlsquare 

 

  

Företagsnamn: CONSILIUM AB 

Lista: NASDAQ OMX SMALL CAP 

Vd: Ove Hansson 

Styrelseordförande: Carl Rosenblad 

Marknadsvärde: 1 194 MSEK 

Senast: 102 SEK 

Kort om Consilium: Efter avyttringen av det största affärsområdet 

Marine & Safety till Nordic Capital som 

beräknas ske omkring 31 mars 2020, består 

Consiliums kvarvarande verksamhet av 

affärsområde Safety & Engineering som 

redovisade en omsättning på 286 miljoner 

kronor helåret 2019. Det kvarvarande 

affärsområdet kan i sin tur delas in i två 

delar; dels brandbekämpningsmedel som 

säljs mot oljeindustrin främst i Mellanöstern 

(ca 2/3 av omsättningen), medan resterande 

delar består av bolag som tillverkar andra 

brandbekämpningsprodukter, men även 

mekaniska delar och teknologier. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Av den kvarvarande verksamheten inom 

Safety & Engineering utgör brand-

bekämpningsdelen mot oljekunder främst 

med en tyngdpunkt i Mellanöstern en 

nischad och högkvalitativ verksamhet med 

goda förutsättningar att nå lönsamhet. 

 

Koncernens mest påtagliga styrka framöver 

bedöms dock vara en mycket stark finansiell 

ställning, med initialt cirka 1,5 miljarder i 

nettokassa. 

   
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den kvarvarande verksamheten har en 

mycket stor exponering mot oljeindustrin, 

där efterfrågan delvis styrs av oljeprisets 

utveckling.  

 

Affärsområdet Safety & Engineering har 

också varit förlustbringande de senaste åren 

och varit till salu. För att hitta en acceptabel 

lönsamhetsnivå för affärsområdet får man 

gå tillbaka till 2016. 

  
  

Värdering: Bear 

117 kr 

Bas 

133 kr 

Bull 

137 kr 

    
    

 

Källa: Reuters Eikon, Carlsquare 
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3 miljarder kr-bud på Marine & Safety 
Den 23 december 2019 lade Nordic Capital ett bud om 3 miljarder kronor på 

skuldfri basis för affärsområdet Consilium Marine & Safety. Netto efter reglering av 

räntebärande skuld hänförbart till affärsområdet motsvarar budet cirka  2,47 

miljarder kronor. Affären innebär att Consilium avyttrar omkring 85 procent av sin 

omsättning och mer än 100 procent av rörelseresultatet. Då Consiliums 

huvudägare, Platanen Holding AB (familjen Rosenblad) hade accepterat budet var 

transaktionen klar redan i samband med pressmeddelandet även om den formellt 

godkändes på en extra bolagsstämma den 27 januari 2020. 

Consilium Safety & Engineering 
Consiliums kvarvarande affärsområde Safety & Engineering stod för omkring 15 

procent av koncernens omsättning under helåret 2019, inräknat verksamhet som 

har varit under avveckling inom Engineering & Automation. Inom Safety & 

Engineering ligger fokus på produkter och system för släckning av bränder med 

vatten, skum och gas. Verksamheten är inriktad mot kundsegment med höga 

säkerhetskrav som olja- och gas, kraft och offshore-industrin.  

Bolagen i Safety & Engineering- gruppen är delvis självständiga inom teknik och 

design av produkter och system för att släcka bränder. Verksamheten har totalt 40 

anställda i fyra länder.  

Bolagen som ingår i affärsområdet är Firenor AS, Fireproducts AS, Firenor 

Firefighting Engineering Co Ltd,  Consilium Incendium AB och AFAC Systems. 

Dessa omsatte tillsammans cirka 100 miljoner kronor under 2019. Till det lägger 

bolaget försäljning av brandbekämpningsmedel med sin huvudverksamhet i 

Mellanöstern med en omsättning på omkring 190 miljoner kronor helåret 2019. 

Den sistnämnda verksamheten har bantats ned jämfört med tidigare. Optronics 

(optiska gasdetaktorer) blir också kvar efter försäljningen av Marine & Safety. 

 

 



 

4 
 

 

UPPDATERING 

CONSILIUM 
25 februari 2020 

Firenor har sitt huvudkontor i Kristiansand i Norge och driver verksamhet i Kina. 

Bolaget säljer brandbekämpningssystem till energi-, offshore- och 

försvarsindustrin. Företagets lösningar säljs turn-key och därutöver levererar 

bolaget service och underhåll av system samt säljer reservdelar.  

Även bolaget Fireproducts har sitt kontor i Kristiansand i Norge. Bolaget tillverkar 

och säljer viktiga mekaniska komponenter i högklassigt material som ingår i system 

för bekämpning av bränder. Bolagets viktigaste kund är Firenor.  

Incendium ligger i Kungälv och levererar fasta brandskyddsystem till industrikunder 

och främst då den petrokemiska industrin, men har även kunder bland konsulter, 

designers, installationsbolag och andra slutkunder.  

ACAF är ett teknologibolag i Rhode Island, USA som har utvecklat ett biologiskt 

nedbrytbart brandbekämpningsmedel som använder mindre vatten och skum och 

samtidigt är effektivare än konventionella bekämpningsmedel. ACAF säljer sina 

produkter till kunder i USA, Förenade Arabemiraten, Turkiet, Filippinerna och Nya 

Zeeland. 

Consiliums ledning ser en potential att utveckla Safety Engineering med 

högkvalitativa produkter utformad för extrema miljöer.  Men fortfarande är ungefär 

en tredjedel av Safety Engineerings verksamhet under avveckling och ligger inom 

Engineering & Automation. Fokusområdet är brandbekämpningsmedel som 

huvudsakligen säljs till oljekunder i Mellanöstern. 

Den geografiska fördelningen av affärsområdet Safety Engineerings verksamhet 

framgår av diagram nedan. När affärsområdet har fokuserats ytterligare lär 

andelen försäljningen i Mellanöstern bli ännu större. Safety Engineerings 

exponering mot förändringar i oljepriset är stor. 93 procent av Safety & 

Engineerings intäkter under såväl 2018 som 2019 har utgjorts av entreprenad-

uppdrag, medan endast 7 procent bestått av eftermarknadsförsäljning-.  

Geografisk fördelning av omsättning för affärsområde Safety Engineering helåret 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 
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Affärsområde Safety & Engineerings försäljning per segment helåret 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 

 

Konjunkturen och oljepriset 
Världskonjunkturen har börjat mattas av sedan slutet av 2019. Att investera i 

kvalificerade brandbekämpningsmedel och teknologier är givetvis strategiskt för 

oljekunderna i Mellanöstern. Samtidigt bedömer vi att oljeprisets utveckling spelar 

en ganska stor roll för investeringsviljan, eftersom den styr oljebolagens lönsamhet. 

Se graf över oljepriset (WTI) utveckling sedan 2016. 

Prisutvecklingen för WTI-olja 2016-2020: 

 

Källa: Reuters Eikon. 
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Resultatutveckling  
Det kvarvarande affärsområde Safety & Engineering rapporterades tidigare som 

verksamhet under avveckling, men i och med försäljningen av Marine & Safety blev 

rollerna de omvända för de båda affärsområdena om vi jämför kv3/2019-rapporten 

med kv4/rapporten. Som synes är det mycket stora förluster inräknat nedskrivning 

av goodwill som uppkommit under 2018 och 2019. 

Vi får gå tillbaka till helåret 2016 för att hitta ett år då Safety & Engineering visade 

svarta siffror. Detta år omsatte affärsområdet 402,5 miljoner kronor och 

redovisade ett rörelseresultat om 21,6 miljoner kronor, motsvarande en 

rörelsemarginal på 5 procent. Men även detta år var de koncerngemensamma 

kostnader större eller minus 24,8 miljoner kronor.  

Rörelseresultat för Safety & Engineering samt koncerngemensamt 2018-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 
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Värdering 
Vi värderar Consilium utifrån bedömda diskonterade kassaflöden från 

affärsområdet Safety Engineering 2020-2023. Därtill adderar vi koncernens 

nettokassa på cirka 1,5 miljarder kronor efter genomförd avyttring av Marine & 

Safety omkring den 31 mars 2020 och justerat för lösen av hybridlån på 200 

miljoner kronor som redovisas som en del av koncernens egna kapital.  

Vi uppskattar minoritetsandelen i resultatet från Safety & Engineering till 25 

procent 2020 och till 15 procent från 2021 efter fokusering via avyttring av icke-

kärnverksamhet. 

Vår prognos utgår från att Safety & Engineering genomgår ytterligare två förlustår 

under 2020 och 2021, även om förlusttakten minskar. Under dessa båda år 

renodlas verksamheten genom avyttringar av bolag som sedan tidigare har varit 

uppsatta på säljlistan. Från år 2022 bedömer vi i vårt Bas-scenario att Safety & 

Engineering i mer fokuserad form kring Brandbekämpningsmedel är tillbaka på 

omkring 4 procent rörelsemarginal, som därefter gradvis förbättras ytterligare 

något kommande år. Med Bas-scenariot får vi fram en riktkurs om 133 kronor för 

Consilium-aktien. Det kan jämföras med 65 kronor per aktie i vår senaste 

uppdatering den 2 december 2019. Det var tre veckor innan Nordic Capitals bud 

på affärsområde Marine & Safety tillkännagavs. Budet på cirka 2,5 miljarder kronor 

inräknat reglering av skuld hänförbar till affärsområdet eller omkring 214 kronor per 

Consilium-aktie. Budet var generöst då det värderar Marine & Safety till 1,9 ggr 

intäkterna. Å andra sidan har Nordic Capital möjligheter att ta detta världsledande 

affärsområde till en ny och högre nivå givet de investeringar som behöver göras. 

I Bear-scenariot modellerar vi med att Safety & Engineering med 15 procent lägre 

omsättning jämfört med Bas-scenariot kommer att redovisa förluster under hela 

prognosperioden, om än reducerade sådana. Givet Bear-scenariot blir riktkursen 

för Consilium-aktien 117 kronor. 

Vi har också ett Bull-scenario där vi räknar med att Safety & Engineering givet 15 

procent högre intäktsutveckling efter att ha nått break-even år 2022 kommer upp i 

8,3 procent rörelsemarginal år 2023. Det är historiskt högt och ger en riktkurs om 

137 kronor per Consilium-aktie. 

Vi använder en diskonteringsränta på 13,2 procent för Consilium som är 

avkastningskrav på eget kapital i ett snart netto skuldfritt bolag. Vi har härlett 

avkastningskravet med ett beta-tal på 1,1 ggr, ett marknadsriskpremium på 6,8 

procent, ett börsvärdesbaserat premium på 3,8 procent och ett företagsspecifikt 

risktillägg om 1,5 procent.  

Bolagets stora kassa efter försäljningen av Marine & Safety gör att DCF-värdet inte 

blir särskilt känsligt för antagen resultatutveckling för det kvarvarande 

affärsområdet Safety & Engineering. Istället handlar det om att Consilum-aktien 

efter ett initialt uppställ omedelbart efter budet nu diskonterar att Safety & 

Engineering ska generera ganska betydande förluster kommande år, därav 

kassarabatten.  
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En utdelning om 17 kronor per stamaktie under våren 2020 är beslutad men ingår i 

den DCF-beräkning som vi presenterar, eftersom utdelningen ännu inte är avskild. 

Givet att vårt basscenario ser vi en 30-procentig kurspotential i Consilium-aktien 

från nuvarande nivåer. 

 

DCF-värdering Consilium, Bas-scenario 

            

          2020P       2021P       2022P        2023P    Slutvärde 

Omsättning      240          257    267       272   

Rörelseresultat       -50       -20     10         15   

Rörelsemarginal Neg. Neg.  3,7%      5,5%   

Skatt          -3             -2           -1          -3    

Investeringar och rörelsekapitalförändring, netto          0            0             0            0   

Fria kassaflöden beaktat            -26            -21              8          12 110 

Diskonterade kassaflöden           -25            -18              6          8 64s 

Summa diskonterade kassaflöden             35         

Tillkommer nettokassa: 1 525         

Summa värde eget kapital 1 560         

Hänförligt till moderbolaget 1 555         

Antal aktier (miljoner) 11,7         

Riktkurs (kronor) 133         

Källa: Carlsquare 

 

 

DCF-värdering, tre scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

Wacc       13,2% 13,2% 13,2% 

CAGR, 2019 – 2023p -4,9% -1,0% 2,5% 

Tillväxt, evighetsvärde 1,5% 2,0% 2,5% 

Rörelsevärde (EV), mkr       -177   35   92 

Nettokassa proforma, mkr 1525 1525 1525 

Aktievärde (85% rörelsevärde), mkr       1375                    1555       1603 

Antal aktier efter utspädning, milj.        11,7       11,7       11,7 

Värde per aktie, SEK          117 133        137 

        

Implicit EV/EBIT, 2020P        Neg. 0,1x 0,3x 

Implicit EV/EBITDA, 2020P 9,1x        3,5x 4,4x 

Källa: Carlsquare 
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Disclaimer 

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 

ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som 

helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska 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. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

