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UPPDRAGSANALYS 

Överdriven oro över 
vd-byte skapar köpläge 
Underpresterat rejält efter aviserat vd-byte 
Sedan Coor i början av maj aviserade att vd Mikael Stöhr lämnar 

bolaget har aktien underpresterat kraftigt mot börsen (-4,2% vs. 

+11,4%). Givet den fina utvecklingen under Stöhrs tid vid rodret är 

det förståeligt att marknaden ser en ökad osäkerhet framåt, särskilt 

som avhoppet kommer i dramatiska tider med covid-19-pandemin. 

Samtidigt är Coor ett starkt decentraliserat företag, och att nya vd:n 

AnnaCarin Grandin är en internrekrytering som gjort ett mycket bra 

jobb med Coors största och mest lönsamma marknad Sverige, gör att 

kursutvecklingen efter det aviserade vd-bytet framstår som en över-

reaktion. Coors strategiska inriktning ligger också fast, vilket Grandin 

var tydlig med i en intervju med Dagens Industri i slutet av juni. 

Goda kostnadskontrollen från Q1 väntas bestå 
Coors första kvartal kom in klart bättre än befarat med bara cirka 15 

miljoner kronor i negativ effekt från covid-19-pandemin. Givet de 

statliga permitteringssystemen och bolagets bevisade förmåga att 

snabbt sänka kostnaderna är det troligt att andra kvartalet blir 

mindre dramatiskt än vi tidigare befarat. Volymerna lär falla kraftigt, 

men den goda kostnadskontrollen talar för att lönsamheten upprätt-

hålls relativt väl. Vi räknar med att Coors omsättning viker med drygt 

11 procent och att bolagets justerade ebita-marginal faller till 4,3 

procent (5,5 procent). 

Balansräkningsrisk mer eller mindre överspelad 
När covid-19 bröt ut såg vi en risk att Coors relativt höga skuld-

sättning skulle kunna bli ett problem. Efter ett övertygande första 

kvartal, med betydligt lägre resultattapp än väntat och med ett starkt 

kassaflöde, samt inställd utdelning för 2019, framstår den oron allt-

mer som obefogad. Coor kommer under 2020 att kunna amortera på 

nettoskulden och är till våren 2021 sannolikt tillbaka i gammal god 

form: som ett stabilt tillväxtbolag vars starka kassaflöden och låga 

investeringsbehov borgar för generösa utdelningar. På våra uppda-

terade prognoser handlas aktien till ev/just. ebita 13,5 respektive en 

direktavkastning på 6,0 procent för 2021. Det är attraktiva multiplar 

givet Coors starka position och goda tillväxtutsikter på den nordiska 

IFM-marknaden. Vi upprepar riktkursen på 75 kronor inför Coors 

Q2-rapport som redovisas fredagen den 17 juli. 

  

Coor 
Inför rapport – Q2 2020 

Datum 9 juli 2020 
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  Basfakta  
Bransch Tjänster 
Styrelseordförande Mats Granryd 
Vd Mikael Stöhr (avgående) 
Noteringsår 2015 
Listning Nasdaq OMX Mid Cap 
Ticker COOR 
Aktiekurs 62 kr 
Antal aktier, milj. 95,81 
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Coor OMXSPI

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 10 313 9 590 10 260 10 770

Just. ebita 549 450 530 580

Rörelseres. (ebit) 299 210 310 340

Resultat f. skatt 228 140 250 290

Nettoresultat 169 105 193 226

Just. nettoresultat 355 295 373 396

Just. vinst per aktie 3,71 kr 3,08 kr 3,89 kr 4,13 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 3,00 kr 3,75 kr 4,00 kr

Omsättningstillväxt 8,7% -7,0% 7,0% 5,0%

Just. ebita-marg. 5,3% 4,7% 5,2% 5,4%

Nettoskuld/ebitda 2,3 2,2 1,5 1,1

P/e-tal (just.) 16,7 20,1 15,9 15,0

EV/just. ebita 13,1 15,9 13,5 12,4

EV/ebit 24,0 34,1 23,1 21,1

EV/omsättning 0,69 0,75 0,70 0,67

Direktavkastning 0,0% 4,8% 6,0% 6,5%



Coor  

 

Analysguiden 
9 juli 2020 

 

2
 

Investeringstes 

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 komp-

lexitet i leveransen av annars enkla tjänster såsom städning, vakt-

mästeri och personalmatsalar. Detta avspeglas i ett väsentligt lägre 

konkurrenstryck och att IFM-marknaden i Norden domineras av en-

dast tre aktörer där Coor med sina cirka 40% marknadsandel är 

störst. 

Stark och stabil historik 
Sedan 2012 har Coors justerade ebita-resultat ökat varje år med en 

genomsnittlig årlig ökning på nära 9% (se diagram). Den relativt 

konjunkturokänsliga affären, där abonnemangsintäkterna står för 

cirka 75% av intäkterna, är dessutom kapitallätt med starka kassa-

flöden. Det möjliggör generösa utdelningar. 

Goda tillväxtförutsättningar i Norden 
Marknaden för IFM-tjänster beräknas enligt bolaget växa med cirka 

5 procent per år, en nivå Coors organiska tillväxt överskridit under 

fyra av de fem senaste åren. Bolagets finansiella mål är en justerad 

ebita-marginal på cirka 5,5 procent, men på den mer mogna svenska 

marknaden når Coor cirka 9 procent. I takt med att bolaget ökar 

volymerna på övriga marknader i Norden finns i våra ögon en upp-

dämd långsiktig marginalpotential (se diagram). 

Aktien attraktiv efter svag kursutveckling 
Oron kring covid-19-pandemin har i våra ögon fått överdrivet stor 

effekt på Coors aktiekurs som senaste året är ner cirka 29 procent, 

vilket kan jämföras med Stockholmsbörsens uppgång på 7 procent. 

Kortsiktigt har Coors aviserade vd-byte hämmat kursen, men i takt 

med att bolagets goda kostnadskontroll manifesteras och bolaget 

återgår till en generös utdelningspolicy lär aktien värderas upp 

betydligt. Historiskt har aktien handlats med en direktavkastning på 

4,2 procent på nästa års förväntade utdelning. Vi är mer optimistiska 

än konsensus och räknar med 3 kronor i utdelning för 2020, mot-

svarande 4,8 procents direktavkastning. Och när lönsamheten san-

nolikt normaliseras under 2021–2022 ser vi goda chanser att utdel-

ningen återgår till historiska toppnivåer vid 4 kronor, vilket bör få 

aktien att närma sig tidigare toppnivåer över 90 kronor. 

  

  

Stabila vinstökningar över tid 
Justerat ebita-resultat (Mkr) 2012–2019 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Marginalpotential i Norden 
Omsättning per land (Mkr) & just. ebita-marg. 2019 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Utmärkt utdelningsaktie 
Förväntad direktavk. ett år framåt på konsensusprogn. 

 
Källa: Refinitiv, Analysguiden 
Not: Streckad linje är historiskt medelvärde: 4,2%. 
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Prognoser och utsikter 
Precis som inför första kvartalet är osäkerheten stor kring Coors 

kortsiktiga utveckling på grund av covid-19-pandemim. 

Vid utgången av första kvartalet hade Coor reducerat antalet anstäl-

lda med drygt 20 procent, främst via statliga permitteringsprogram 

men även via uppsägningar. Inför Q2-rapporten är frågan hur bra 

indikation personalminskningen är på Coors intäktsutveckling under 

kvartalet. 

Vår bild är att bolaget givet den dramatiska utvecklingen under slutet 

av mars kan ha tagit i för mycket, i synnerhet som andra kvartalet i 

flera avseenden inneburit alltmer öppna samhällen, återstartade fab-

riker och en – om än bara successiv – återgång till ett mer normalt 

arbetsliv. 

Våra prognoser för de enskilda marknaderna landar i ett intäktstapp 

på cirka 11 procent på koncernnivå, där Sverige och Danmark tappar 

minst. Volymerna i Sverige stöds av förvärvstillväxt (Norrlands Miljö-

vård) samt ett samhälle som inte stängt i lika hög grad som grann-

ländernas. 

Danmark gynnas av det utökade kontraktet med det danska 

rättsväsendet samt en högre andel kunder i den mer stabila offentliga 

sektorn. Norge tyngs av en mycket svag energisektor och i Finland 

minskar volymerna på grund av avvecklade olönsamma kontrakt, 

vilket aviserats tidigare. 

På lönsamhetsnivå ser vi ett vinstfall på nära 31 procent för det 

justerade ebita-resultatet, men vår bild att det andra kvartalet högst 

sannolikt markerar botten kvarstår. 

  

Prognoser Q2 2020

Omsättning, Mkr Q2 2019 Q2 2020p

Sverige 1 272 1 160

Norge 627 525

Danmark 473 430

Finland 184 155

Koncernen 2 556 2 270

Just. EBITA, Mkr Q2 2019 Q2 2020p

Sverige 119 100

Norge 41 24
Danmark 17 13
Finland 1 -1
Koncerngemensamt -38 -39
Koncernen 140 97

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser).

Aviserat vd-byte har tyngt kursen 
Kursutv. för Coor relativt Stockholmsbörsen sedan 30 april 

 
Källa: Refinitiv, Analysguiden 
Fotnot: Vd-bytet aviserades söndagen den 3 maj 

Tillfällig svacka under 2020 
Prognoser och nyckeltal, siffror i Mkr 

 
Källa: Analysguiden (prognoser), bolaget 
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Risker 
Efter Coors stabila första kvartal, där det justerade ebita-resultatet 

bara backade med 7 procent, är vår bild att balansräkningsrisken i 

Coor minskat väsentligt. Det troliga är att bolaget under 2020 amor-

terar ner nettoskulden för att vi årsskiftet 2020/2021 ligga på en 

nettoskuld/ebitda kring 2,2, vilket ger god marginal till bolagets 

lånevillkor som stipulerar att ration ska understiga 3,75. 

Mer kortsiktigt finns en risk att bolagets stora beroende av statliga 

permitteringssystem kan ge en tillfällig svacka när dessa upphör. I det 

läget kommer Coor att behöva ta in alla permitterade och därefter 

varsla eventuella övertaliga med en normal uppsägningsprocess. 

Kvartalet då detta sker lär tyngas av såväl högre kostnader som 

engångskostnader relaterade till uppsägningar. 

Som det ser ut nu sträcker sig det svenska korttidspermitterings-

systemet till och med årsskiftet, vilket talar för att Q1 2021 kan 

påverkas negativt. Samtidigt finns en stor osäkerhet kring covid-19 

och det är inte alls omöjligt att statliga stödåtgärder förlängs eller 

utsökas. Så sent som den 27 maj röstade riksdagen ja till regeringens 

förslag om att förstärka systemet ytterligare så att arbetstiden kan 

minskas med upp till 80 procent i maj, juni och juli i år. 
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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 
 


