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UPPDRAGSANALYS 

Urstarkt andra kvartal 
motiverar höjd riktkurs 
Marginalen klart över förväntan under Q2 
Coors andra kvartal kan inte beskrivas som annat än imponerande. 

Trots ett organiskt intäktsfall på 11 procent ökade det justerade ebita-

resultatet marginellt till 141 miljoner kronor (140). Intäkterna på 

2 265 miljoner var nästan exakt i linje med vår prognos (2 270), men 

den justerade ebita-marginalen på 6,2 procent (5,5) var långt över vår 

försiktiga prognos vid 4,3 procent. Sverige, Danmark och Finland 

lyckades alla stärka lönsamheten trots covid-19-pandemin. Utveck-

lingen i Norge var mer i linje med förväntningarna, där det justerade 

ebita-resultatet rasade 39 procent. Kombinationen covid-19, hård 

motvind i olje- och gasindustrin samt negativa valutaeffekter skapade 

en perfekt storm i Norge. 

Höjer prognoser för framförallt 2020 
Efter två kvartal som illustrerat Coors goda kostnadskontroll är det 

tydligt att våra prognoser för 2020 varit för konservativa. Vi lämnar 

omsättningsprognosen oförändrad, men justerar upp lönsamhets-

prognoserna rejält efter den solida halvårsrapporten. För 2021 och 

2022 har resultatprognoserna justerats upp marginellt. De höjda 

resultatprognoserna har också inneburit något uppjusterade utdel-

ningsprognoser för 2020–2022. 

Attraktiv uppsida vid normaliserad värdering 
Efter ett första halvår som överträffat alla förväntningar är det tydligt 

att det kraftiga kursfallet i Coor under februari-mars var en över-

reaktion. Balansräkningsrisken är i mångt och mycket överspelad och 

eventuell oro kring vd-bytet framstår också som omotiverad. Coors 

framgångsrika strategi ligger fast och AnnaCarin Grandin som tar 

över 1 augusti är en internrekrytering med bevisat track-record. I våra 

ögon talar detta för att värderingen bör normaliseras. Vår nya 

riktkurs 89 kronor (75) är i linje med Coors historiska direkt-

avkastning (4,2%). Vid sidan av en normaliserad värdering kan aktien 

gynnas av en stark pipeline som kan leda till nya storaffärer under 

andra halvåret 2020 och under 2021. Lägg därtill den starka balans-

räkningen efter inställd utdelning och upprätthållen lönsamhet, 

vilket ger nya vd:n ett stort förvärvsutrymme eller öppnar för en 

generös extrautdelning nästa vår. 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 10 313 9 590 10 260 10 770

Just. ebita 549 530 560 590

Rörelseres. (ebit) 299 280 340 350

Resultat f. skatt 228 210 285 300

Nettoresultat 169 158 214 225

Just. nettoresultat 355 348 394 405

Just. vinst per aktie 3,71 kr 3,63 kr 4,11 kr 4,23 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 3,50 kr 4,00 kr 4,25 kr

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

Just. ebita-marg. 5,3% 5,5% 5,5% 5,5%

Nettoskuld/ebitda 2,3 1,9 1,6 1,5

P/e-tal (just.) 19,1 19,5 17,3 16,8

EV/just. ebita 14,7 15,2 14,4 13,7

EV/ebit 27,0 28,8 23,7 23,1

EV/omsättning 0,78 0,84 0,79 0,75

Direktavkastning 0,0% 4,9% 5,6% 6,0%
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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. Under de senaste tolv måna-

derna, t.o.m. Q2 2020, stod denna affär för 60 procent av intäkterna. 

IFM-upplägget skapar en betydligt större komplexitet i leveransen av 

annars enkla tjänster såsom städning, vaktmästeri och personal-

matsalar. Detta avspeglas i ett väsentligt lägre konkurrenstryck och 

att IFM-marknaden i Norden domineras av endast 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 procent (se diagram). Den 

relativt konjunkturokänsliga affären, där abonnemangsintäkterna 

står för cirka 75 procent av intäkterna, är dessutom kapitallätt med 

starka kassaflöden. Det möjliggör generösa utdelningar. Hittills 

under covid-19-pandemin har Coor uppvisat en imponerande stabili-

tet, där det justerade ebita-resultatet bara backade med 3 procent 

under första halvåret 2020. 

God tillväxt- och lönsamhetspotential 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). 

Hög direktavkastning talar för uppvärdering 
Innan Q2-rapporten hade Coor underpresterat kraftigt mot börsen, 

såväl kortsiktigt som på ett års sikt. När bolaget nu två kvartal i rad 

har visat en betydligt bättre operativ motståndskraft än kurs-

utvecklingen implicerat är det upplagt för fortsatt kursuppgång. På 

våra uppdaterade prognoser handlas aktien till en direktavkastning 

på 4,9 procent respektive 5,6 procent för 2020 och 2021. Det är klart 

högre än bolagets historiska genomsnitt på 4,2 procent. Vår höjda 

riktkurs till 89 kronor (75) baseras på en normaliserad värdering och 

ger en attraktiv kurspotential på 25 procent i aktien. Lägg därtill att 

den starka balansräkningen öppnar för nya förvärv samt att led-

ningen talar om en stark pipeline för nya affärer inför andra halvåret. 

 

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 
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Utfall och prognoser 
Under andra kvartalet föll Coors omsättning med 11 procent till 2 265 

miljoner kronor, varav -11 procent organiskt, +2 procent via förvärv 

samt -2 procent från valutaeffekter. Omsättningen var bara margi-

nellt under vår prognos. 

Den stora överraskningen i rapporten var lönsamheten, där den 

justerade ebita-marginalen på 6,2 procent (5,5), kom in långt över vår 

försiktiga prognos vid 4,3 procent. Coor har via god kostnadskontroll 

och stöd från statliga permitteringssystem lyckats försvara lönsam-

heten betydligt bättre än väntat. 

Bland de enskilda marknaderna var spridningen stor. Danmark och 

Finland levererade stora resultatlyft, i Danmark med stöd av det 

utökade kontraktet med danska rättsväsendet samt ökad efterfrågan 

på lokalvård, i Finland med stöd av effektiviseringar och avslutade 

lågmarginalkontrakt. 

I Sverige bidrog en framgångsrik integration av Norrlands Miljövård 

och effektiviseringar till att upprätthålla resultatnivån från i fjol. 

Norge stack ut på den negativa sidan med ett resultattapp på 39 pro-

cent. Vid sidan av den svagaste organiska tillväxten av marknaderna 

(-17 procent) tyngde negativa valutaeffekter (-10 procent) samt den 

utmanande situationen i den norska olje- och gasindustrin. 

Under rapportkonferensen framkom att bolaget under andra kvar-

talet alltmer rört sig mot en normalisering, bland annat illustrerat av 

att reduceringen av antalet anställda via permitteringar/ 

uppsägningar gått från cirka 2 300 personer vid utgången av första 

kvartalet till cirka 1 500 anställda vid halvårsskiftet. 

 

Utfall Q2 2020 vs. Q2 2019

Omsättning, Mkr Q2 2019 Q2 2020 Förändring

Sverige 1 272 1 174 -7,7%

Norge 627 461 -26,5%

Danmark 473 473 0,0%

Finland 184 158 -14,1%

Koncernen 2 556 2 265 -11,4%

Just. EBITA, Mkr Q2 2019 Q2 2020 Q2 2020p

Sverige 119 120 0,8%

Norge 41 25 -39,0%
Danmark 17 29 70,6%
Finland 1 5 400,0%
Koncerngemensamt -38 -38 0,0%
Koncernen 140 141 0,7%

Källa: Bolaget.

Hög direktavkastning lockar 
Prognoser och nyckeltal, siffror i Mkr 

 
Källa: Analysguiden (prognoser), bolaget 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 10 313 9 590 10 260 10 770

Just. ebita 549 530 560 590

Rörelseres. (ebit) 299 280 340 350

Resultat f. skatt 228 210 285 300

Nettoresultat 169 158 214 225

Just. nettoresultat 355 348 394 405

Just. vinst per aktie 3,71 kr 3,63 kr 4,11 kr 4,23 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 3,50 kr 4,00 kr 4,25 kr

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

Just. ebita-marg. 5,3% 5,5% 5,5% 5,5%

Nettoskuld/ebitda 2,3 1,9 1,6 1,5

P/e-tal (just.) 19,1 19,5 17,3 16,8

EV/just. ebita 14,7 15,2 14,4 13,7

EV/ebit 27,0 28,8 23,7 23,1

EV/omsättning 0,78 0,84 0,79 0,75

Direktavkastning 0,0% 4,9% 5,6% 6,0%
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I spåren av att Coor levererat två solida kvartal trots covid-19-

pandemin justerar vi våra prognoser för 2020–2022, där lönsamhets-

prognoserna justeras upp – i synnerhet för 2020 som nu ser ut att bli 

betydligt bättre än tidigare befarat. 

De höjda resultatprognoserna har också resulterat i något 

uppjusterade utdelningsprognoser. Vi räknar nu med 3,50 kronor i 

utdelning för 2020 och 4 kronor för 2021, men noterar samtidigt att 

osäkerheten i dessa prognoser är stor. Dels är covid-19-pandemin 

inte över, dels innebär Coors inställda utdelning för 2019 att 

skuldsättningen (nettoskuld/ebitda) faller till ~1,9 vid årsskiftet. Det 

är klart under Coors målnivå vid 3,0 och kan innebära en stor extra-

utdelning. 

Avgående vd Mikael Stöhr talade på rapportkonferensen om en ”solid 

pipeline” för nya affärer inför andra halvåret. Noterbart är att ett par 

kontrakt som skulle ha gått i mål under första halvåret skjutits framåt 

på grund av covid-19-pandemin. Mönstret från tidigare lågkonjunk-

turer talar också för att outsourcingen tenderar att öka när lågkon-

junkturen passerat den värsta fasen. Sammantaget ger detta i våra 

ögon Coor goda möjligheter att växa organiskt via nya kontrakt under 

det närmaste året.  
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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. 
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