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Svagt Q1 i korten… 

Coronavirusets framfart har inneburit mer eller mindre tömda 
arbetsplatser på vissa håll, något som framförallt slår mot Coors 
rörliga intäkter inom mat och dryck (~ 15% av omsättningen). 
Under andra halvan av mars lär bolaget ha fått se hastigt vikande 
intäkter inom segmentet samtidigt som möjligheterna att snabbt 
justera kostnaderna varit begränsade. Lägg därtill trolig prispress 
från bl.a. de norska kunderna inom olja och gas (Equinor, Aibel & 
Aker Solutions) i spåren av oljeprisraset och vi ser ett betydande 
resultattapp på justerad ebita-nivå under Q1 (-28% Y/Y). 

…men botten kan nås redan under Q2… 

Coor kan normalt komma ur kostnader på bara ~ 1–4 månader. 
Det i kombination med indikationer på att corona-restriktionerna i 
Europa och Norden börjar lätta talar för att Coor går in i andra 
halvåret med en väsentligt bättre dimensionerad kostnadskostym. 
Lärdomar från lågkonjunkturen 2008–2009 talar också för att nya 
kunduppdrag är möjliga när kostnadsjagande storföretag över-
väger outsourcing av IFM-tjänster. 

…och värderingen är attraktiv. 

Aktien har på blott två månader nästan halverats från rekord-
nivåerna. Räknat på en trolig återhämtning 2021 till marginalnivåer 
i botten av Coors snäva historiska lönsamhetsintervall handlas 
aktien för närvarande till ev/ebita på drygt 12, vilket inte alls 
avspeglar bolagets kvaliteter och potential. Vår riktkurs på 65 
kronor (~ 15 ggr just. ebita/5,3% direktavk. 2021p) reflekterar 
risken att balansräkningen kan bli ett orosmoln vid en oväntat lång 
period med coronarelaterade restriktioner. 

Prognoser & nyckeltal i sammandrag   
Mkr 2019 2020p 2021p 
Omsättning 10 313 9 755 10 340 
EBITA (justerad) 549 354 515 
Just. EBITA-marg. 5,3% 3,6% 5,0% 
Vinst per aktie (justerat), kr 3,71 2,10 3,63 
P/e-tal (just.) 13,1 24,5 14,2 
Direktavkastning 0,0% 3,9% 6,8% 
EV/just. EBITA 11,0 17,8 12,2  
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Datum: 20 april 2020 
Analytiker: Johan Högberg, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: Coor Service Management Holding AB 

Lista: Nasdaq OMX Mid Cap 

Vd: Mikael Stöhr 

Styrelseordförande: Mats Granryd 

Börsvärde: 4 934 MSEK 

Senast: 51,50 kr (17 april 2020) 

Kort om bolaget: Coor är ett tjänsteföretag som levererar 
arbetsplatsservice och fastighetstjänster till 
huvudsakligen stora företag och myndigheter 
i Norden. Bolaget är marknadsledare på den 
nordiska marknaden för integrerade facility 
management-lösningar (IFM). Coors verks-
amhet är relativt konjunkturokänslig och gene-
rerar starka kassaflöden. 
Sedan börsnoteringen 2015 har bolaget upp-
visat en stabil och fin resultatutveckling, vilket 
i kombination med god kassagenerering inne-
burit en generös utdelningspolitik och god 
kursutveckling. 
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Investment case 
 
Störst på marknad med få aktörer 
Kärnan i Coors attraktivitet ligger i bolagets fokus på integrerade 
fastighetstjänster (IFM, integrated facility management,) riktat till 
i huvudsak storföretag och myndigheter. 2019 stod denna affär 
för 61% av intäkterna. IFM-upplägget skapar en betydligt större 
komplexitet i leveransen av annars enkla tjänster såsom städning, 
vaktmästeri och personalmatsalar. Detta avspeglas i ett väsentligt 
lägre konkurrenstryck och att IFM-marknaden i Norden domi-
neras av endast tre aktörer där Coor med sina cirka 40% 
marknadsandel är störst. 
 
Stark historik 
Sedan 2012 har Coors justerade ebita-resultat ökat varje år med 
en genomsnittlig årlig ökning på nära 9%. Den relativt konjunktur-
okänsliga affären, där abonnemangsintäkterna står för cirka 75% 
av intäkterna, är dessutom kapitallätt med starka kassaflöden. Det 
möjliggör generösa utdelningar. 
 
Goda framtidsutsikter 
Marknaden för IFM-tjänster beräknas enligt bolaget växa med 
cirka 5% per år, en nivå Coors organiska tillväxt överskridit under 
fyra av de fem senaste åren. Bolagets finansiella mål är en 
justerad ebita-marginal kring 5,5%, men på den mer mogna 
svenska marknaden når Coor cirka 9%. I takt med att bolaget 
ökar volymerna på övriga marknader i Norden finns i våra ögon 
en uppdämd långsiktig marginalpotential. 
 
Värderas försiktigt 
Oron kring coronaviruset och situationen för flera av Coors 
största kunder har på kort tid fått aktien att halveras, vilket 
framstår som en överreaktion. Coors första halvår lär bli svagt, 
men vår bild är att botten sannolikt nås redan under andra 
kvartalet eftersom Coor relativt snabbt kan sänka sina kostnader 
och parera intäktstappen. På våra prognoser om en återhämtning 
2021 handlas aktien till synnerligen attraktiva nyckeltal: p/e 14,2, 
ev/just. ebita 12,2 respektive en direktavkastning på 6,8%. Det är 
nyckeltal som inte alls tar hänsyn till Coors attraktiva kombination 
av stabilitet, vinsttillväxt och generösa utdelningar. 
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Risker 
Vår bild är att den största risken i Coor relaterad till balans-
räkningen. Coors nettoskuld/ebitda var vid årsskiftet cirka 2,2 
(exklusive IFRS16-effekter), vilket kan ställas i relation till att 
bolagets lånevillkor stipulerar att ration ska understiga 3,75.  
 
Styrelsens beslut att helt dra in utdelningen för räkenskapsåret 
2019 (2,20 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 2,20 kronor 
i extrautdelning) framstår som ett rimligt beslut givet osäkerheten 
kring coronavirusets effekter på ekonomin. 
 
Vår konservativa prognos för 2020 innebär att Coors justerade 
ebita-resultat minskar med hela 36%. Dessutom räknar vi med en 
svagare kassakonvertering när Coors storföretagskunder 
prioriterar sitt kassaflöde. Ändå landar nettoskuld/ebitda-ration 
kring 2,7 vid årsskiftet 2020/2021, vilket innebär god marginal till 
lånevillkoren. Ssäkerheten i prognoserna är dock stor. 
 

Prognoser och utsikter 
Innan de negativa effekterna från coronaviruset slog till i mitten 
av mars Coor ut att gå mot ett stabilt första kvartal, där om-
sättningen påverkas positivt av bland annat fjolårets förvärv av 
Norrlands Miljövård, Ica-kontraktet samt det utökade kontraktet 
med danska polisen som även inkluderade Åklagarmyndigheten 
och Kriminalvården. 
 
Dessa effekter bleknar dock i relation till de negativa corona-
relaterade effekterna. Bolaget har kommunicerat att det i 
huvudsak är de rörliga volymerna inom mat och dryck som 
drabbats. Tjänster inom mat och dryck stod i fjol för ungefär 15% 
av Coors omsättning. 
 
Lägg därtill troliga negativa effekter inom andra tjänster samt 
allmän prispress, inte minst i Norge där oljeindustrin brottas med 
oljeprisraset. Bland Coors stora kunder i Norge finns oljebolaget 
Equinor (tidigare Statoil) samt oljeservicebolagen Aibel och Aker 
Solutions. I Norge är också flygbolaget SAS, med en närmast 
stillastående verksamhet, en av Coors största kunder. 
 
I Sverige har många storföretag tillfälligt dragit ner produktionen 
rejält och permitterat stora delar av personalen. AB Volvo och 
Volvo Cars, två av Coors största kunder i Sverige, tillhör den 
kategorin. 
 
Olika former av statligt permitteringsstöd har lanserats i de nor-
diska länderna, i Sverige dessutom retroaktivt från 16 mars. Hur 
Coor agerar (varsel kontra permittering) adderar ytterligare en 
osäkerhet i 2020-prognoserna, men stärker vår bild att ett utman-
ande 2020 är hanterbart för bolaget. 
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Prognoser Q1     
Mkr 2019 Q1 2020 Q1p 
Omsättning 2 535 2 490 
EBITA (justerad) 131 94 
Just. EBITA-marg. 5,2% 3,8% 
Rörelseresultat 77 29 
Resultat efter finansnetto 55 11 
Resultat efter skatt 43 8 
      
Omsättning per marknad 2019 Q1 2020 Q1p 
Sverige 1 266 1 280 
Norge 625 560 
Finland 188 182 
Danmark 456 468 
Just. EBITA per marknad     
Sverige 114 96 
Norge 36 27 
Finland 1 -1 
Danmark 19 13 
Koncerngemensamt -39 -41 

 

Finansiell historik & prognoser 2016-2021p         
Mkr 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 
Omsättning 7 272 7 722 9 489 10 313 9 755 10 340 
EBITA (justerad) 440 467 490 549 354 515 
Just. EBITA-marg. 6,1% 6,0% 5,2% 5,3% 3,6% 5,0% 
Rörelseresultat 242 268 219 299 84 265 
Resultat efter finansnetto 167 244 157 228 14 205 
Resultat efter skatt 123 188 104 169 11 168 
Resultat efter skatt (justerat) 300 358 280 355 201 348 
Vinst per aktie, kr 1,29 1,96 1,09 1,76 0,11 1,75 
Vinst per aktie (justerat), kr 3,13 3,74 2,92 3,71 2,10 3,63 
Utdelning per aktie, kr 3,00 4,00 4,00 0,00 2,00 3,50 
              
Nettoskuld (exkl. leasing) 807 699 1 318 1 362 1 100 800 
Nettoskuld/ebitda 1,7 1,4 2,4 2,2 2,7 1,6 
              
P/e-tal (just.)         24,5 14,2 
Direktavkastning         3,9% 6,8% 
EV/just. EBITA         17,8 12,2 
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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 Johan Högberg äger inte och får heller inte äga aktier i det 
analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Johan Högberg 

 

 


