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Första kvartalet klart bättre än befarat 

Coors omsättning ökade under första kvartalet marginellt till 2 541 
Mkr, vilket var något bättre än vår prognos (2 490 Mkr). Det 
justerade ebita-resultatet föll med 7 procent i årstakt till 122 Mkr, 
vilket var klart över såväl vår prognos (94 Mkr) som konsensus-
prognosen från Infront (96 Mkr). Vid kvartalets slut berördes ~20% 
av Coors anställda av antingen statliga program för korttids-
permittering eller uppsägning, vilket gjort det möjligt för bolaget 
att parera de negativa effekterna från Covid-19 mycket väl. 

Starka kassaflöden – minskad balansräkningsoro 

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade under första 
kvartalet till 210 Mkr (125), drivet av ett kraftigt minskat rörelse-
kapital. Styrkebeskedet i kombination med (1) den sedan tidigare 
inställda utdelningen i vår och (2) det måttliga resultattappet inne-
bär i våra ögon en betydligt minskad risk att Coors skuldsättning 
ska bli ett problem framöver. 

Kortsiktig motvind – långsiktiga möjligheter 

På rapportkonferensen var ledningen tydlig med att andra och 
tredje kvartalet kommer att bli väldigt utmanande, men talade 
samtidigt om en solid pipeline inom nya affärer i storföretags-
segmentet. Likt finanskrisåret 2009 kan Coors affär få stöd från 
nya kunder när kostnadsjagande storföretag outsourcar IFM-tjän-
ster. Det kan göra att våra prognoser även för helåret visar sig för 
pessimistiska. Vi justerar upp våra vinstprognoser för 2020 och 
2021 något och höjer riktkursen till 75 (65) kronor, motsvarande 
5 procents direktavkastning 2021p och knappt 16 gånger justerat 
ebita-resultat 2021p. 
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Analytiker: Johan Högberg, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: Coor Service Management Holding AB 

Lista: Nasdaq OMX Mid Cap 

Vd: Mikael Stöhr 

Styrelseordförande: Mats Granryd 

Börsvärde: 5 825 MSEK 

Senast: 60,80 kr (28 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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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 
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. 
 
God vinstutveckling 
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 70–
80% av intäkterna, är dessutom kapitallätt med starka kassa-
flöden. Det möjliggör generösa utdelningar.  
 
STABILA VINSTÖKNINGAR  
Justerat ebita-resultat (Mkr) 2012–2019 
 
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Källa: Bolaget, Analysguiden.  
Not: 2012–2014 exkl. avyttrade Industriservice 
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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% tack vare en kombination 
av stora volymer och en hög densitet i affären. I takt med att 
bolaget ökar volymerna på övriga marknader i Norden finns i våra 
ögon en uppdämd långsiktig lönsamhetspotential. 
 
STOR VOLYM & HÖG DENSITET = HÖG MARGINAL  
Omsättning (Mkr) & just. ebita-marg. per marknad 2019  
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Källa: Bolaget, Analysguiden.   

  
Värderas försiktigt 
Oron kring coronaviruset och situationen för flera av Coors 
största kunder fick aktien att mer än halveras på kort tid i början 
av 2020. Efter Coors solida första kvartal framstår den rörelsen 
alltmer som en klar överreaktion. 
 
Vår bild är att botten sannolikt nås redan under andra kvartalet 
eftersom Coor i grunden relativt snabbt kan sänka sina kostnader 
och parera intäktstapp. Denna förmåga förstärks nu ytterligare av 
de statliga permitteringsstöden som bolaget utnyttjat under första 
kvartalet i år. 
 
På våra prognoser om en återhämtning 2021 handlas aktien till 
attraktiva nyckeltal: p/e 16,0, ev/just. ebita 13,3 respektive en 
direktavkastning på 6,2%. 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 alltjämt att den största risken i Coor relaterad till 
balansräkningen, men efter ett oväntat starkt första kvartal sett till 
såväl resultat som kassaflöde har den risken minskat betydligt. 
 
Coors nettoskuld/ebitda var vid utgången av första kvartalet 2,1, 
ner från 2,3 vid årsskiftet. Det kan ställas i relation till att bolagets 
lånevillkor stipulerar att ration ska understiga 3,75, vilket innebär 
att Coor har relativt goda marginaler. 
 
Styrelsens beslut tidigare i år att helt dra in utdelningen för 
räkenskapsåret 2019 (2,20 kronor per aktie i ordinarie utdelning 
och 2,20 kronor i extrautdelning) ger ytterligare stöd åt balans-
räkningen. 
 
Coors höga andel fasta abonnemangsintäkter (~70–80% av om-
sättningen) ger bolaget en kortsiktig stabilitet, men i ett läge där 
lågkonjunkturen blir utdragen och någon eller några av bolagets 
större kunder mer permanent drar ner på personalstyrkan så 
kommer Coor att märka av det, om än med fördröjning givet 
bolagets långa kontrakt. Ett exempel är flygbolaget SAS, en av 
Coors största kunder i Norge, som nyligen varslande omkring 
40% av personalstyrkan. Om de låga oljepriserna består finns 
även en sådan risk bland de norska kunderna inom olja- och 
oljeservice. 
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Utfall Q1 2020 
Coors omsättning ökade marginellt under första kvartalet främst 
drivet av förvärvad tillväxt i Sverige (Norrlands Miljövård) samt 
organisk tillväxt i Danmark (utökat kontrakt med danska 
rättsväsendet). 
 
Vid sidan av att negativa effekter från covid-19 satte spår i den 
organiska tillväxten, främst rörliga intäkter såsom Mat & Dryck, 
påverkades Finlands omsättning kraftigt negativt av tidigare 
kommunicerade nedstängningar av olönsamma kontrakt. 
 
På lönsamhetssidan höll Sverige emot oväntat väl med stöd av 
Norrlands Miljövård och effektiviseringar. Ebita-marginalen i Sve-
rige ökade till 9,6% (9,0) under första kvartalet. 
 
I Norge försämrades lönsamheten i spåren av negativa effekter 
från covid-19, negativa valutaeffekter samt återhållsamhet inom 
energisektorn i spåren av oljeprisraset. 
 
Den danska tyngdes av en större omstrukturering i spåren av 
covid-19 som belastade resultatet med 5 Mkr. 
 
I Finland, där Coor inte har några rörliga intäkter från Mat & 
Dryck, var effekterna från covid-19 marginella och rörelse-
resultatet oförändrat. 
 
Utfall Q1 2020       
Omsättning, Mkr Q1 2019 Q1 2020 Förändring 
Sverige 1 266 1 297 2,4% 
Norge  625 598 -4,3% 
Danmark  456 483 5,9% 
Finland 188 163 -13,3% 
Koncernen 2 535 2 541 0,2% 
        
Just. EBITA, Mkr Q1 2019 Q1 2020 Förändring 
Sverige 114 124 8,8% 
Norge  36 32 -11,1% 
Danmark  19 10 -47,4% 
Finland 1 1 0,0% 
Koncerngemensamt -39 -46 17,9% 
Just. EBITA (koncernen) 131 122 -6,9% 

       
Källa: Bolaget.       
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Prognoser och utsikter 
Den negativa effekten från covid-19 på Coors första kvartal 
stannade vid 15 Mkr, vilket var klart bättre än både vi och kon-
sensus befarat. 
 
Kortsiktigt är osäkerheten i prognoserna fortsatt mycket stor 
eftersom faktorer såsom politiska restriktioner på grund av covid-
19 och politiska beslut rörande stödpaket till företag ligger utan-
för bolagets händer. 
 
Den snabba 20-procentiga neddragningen på personalsidan 
skvallrar om att Coors ledning ser ett några riktigt tuffa kvartal 
framför sig. 
 
Mot detta ska ställas att ledningen ser en fortsatt stark pipeline 
för nya affärer bland storföretagen. Från maj börjar Coor dess-
utom leverera på ett nytt medelstort IFM-kontrakt i Finland. 
 
För vår del innebär detta något nedjusterade omsättningsprog-
noser för 2020 respektive 2021 då intäktstappen från covid-19 
ser ut att bli större än vi tidigare räknat med samtidigt som 
återhämtningen riskerar att bli trögare. 
 
Samtidigt justerar vi upp vinstprognoserna då Coor via dels 
statliga korttidspermitteringsprogram, dels via en affärsmodell 
där bolaget snabbt kan parera intäktstapp, lyckats bättre än 
väntat med att få ner kostnaderna. 
 
På våra nya prognoser handlas aktien till drygt 13,3 gånger 
justerat ebita 2021p respektive en direktavkastning på attraktiva 
6,2 procent 2021p. Givet att Coor visat en imponerande mot-
ståndskraft och att balansräkningsrisken minskat ser vi framför 
oss att investerarnas fokus gradvis kommer att skifta till bolagets 
attraktiva direktavkastning i kombination med långsiktigt goda 
tillväxtutsikter. Vi höjer motiverat värde till 75 kronor (65), mot-
svarande 5 procents direktavkastning 2021p respektive knappt 
16 gånger justerat ebita 2021p. 
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Finansiell historik & prognoser 2016-2021p         
Mkr 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 
Omsättning 7 272 7 722 9 489 10 313 9 590 10 260 
EBITA (justerad) 440 467 490 549 430 530 
Just. EBITA-marg. 6,1% 6,0% 5,2% 5,3% 4,5% 5,2% 
Rörelseresultat 242 268 219 299 160 280 
Resultat efter finansnetto 167 244 157 228 90 220 
Resultat efter skatt 123 188 104 169 87 183 
Resultat efter skatt (justerat) 300 358 280 355 277 363 
Vinst per aktie (justerat), kr 3,13 3,74 2,92 3,71 2,89 3,79 
Utdelning per aktie, kr 3,00 4,00 4,00 0,00 3,00 3,75 
Utdelning/Just. vinst per aktie 96% 107% 137% 0% 104% 99% 
              
Nettoskuld* 807 699 1 318 1 741 1 300 1 100 
Nettoskuld/ebitda* 1,7 1,4 2,4 2,3 2,2 1,5 
              
P/e-tal (just.)         21,0 16,0 
Direktavkastning         4,9% 6,2% 
EV/just. EBITA         16,4 13,3 
              
*Fr.o.m. 2019 inkl. leasingeffekter från IFRS-16         

 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 


