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UPPDRAGSANALYS 

Undervärderad global 

logistikledare  

Supply Chain Solutions nu 80% av omsättningen 

Elanders är ledande inom globala lösningar för supply chain 

management. I tjänsteutbudet ingår ansvar för och optimering av 

kundernas material- och informationsflöden, allt ifrån sourcing och 

upphandling till lagerhållning och eftermarknadsservice. Trots en 

kraftig expansion av verksamheten inom Supply Chain Solutions som 

nu utgör 80% av verksamheten, värderas Elanders mer i linje med 

bolag inom Print & Packaging. Vi ser därför en tydlig uppsida i 

bolagets aktie. Bolaget gör fortsatta satsningar inom hållbara tjänster 

och förvärvet av svenska Azalea som är specialiserade på restaurering 

av begagnad IT-utrustning är ett bra exempel på detta. 

Q3 det starkaste kvartalet hittills  

Covid-19-pandemin till trots så levererade Elanders under Q3 det 

starkaste kvartalsresultatet någonsin. Man ser nu att de åtgärder som 

vidtogs på kostnadssidan under förra året ger effekt när försäljningen 

återhämtar sig. Inom Supply Chain Solutions var återhämtningen 

särskilt tydlig för Automotive i juli och september. En 

nettoomsättning på 2 130 mkr under Q3 2020 motsvarade 2% 

organisk tillväxt jämfört med föregående år. Det senaste årets starka 

kassaflöde i kombination med en låg investeringstakt har resulterat i 

en minskad skuldsättning. Med över 1,4 mdkr i likvida medel och 

outnyttjade kreditramar har Elanders en finansiell ställning som 

möjliggör tillväxt via nya bolagsköp. Förvärvet av tyska LGI under 

2016 ledde till att Elanders tog på sig en ökad skuldsättning. De 

starka kassaflöden bolaget genererar gör dock att man nu stadigt 

arbetar ned sin nettoskuld. 

Vi inleder bevakning med riktkurs 135 kr 

Vid en internationell jämförelse med andra bolag verksamma inom 

supply chain solutions framstår Elanders som tydligt undervärderat. 

Trots att Print & Packaging som var bolagets ursprung nu endast står 

för en liten del av Elanders verksamhet värderas bolaget mer i linje 

med tryckeribranschen än med sina branschkollegor inom supply 

chain management. Vi tycker marknaden bör värdera upp Elanders 

starka kassaflöden, stabila kundrelationer och möjligheter att 

ytterligare stärka sina marginaler. Baserat på en internationell 

jämförelse inleder vi bevakning av Elanders med en riktkurs på 135 

kr, vilket indikerar en uppsida på drygt 30% mot dagens nivå. 
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ELAN B OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 11 254 11 064 11 617 12 198

EBITDA, justerad 1 435 1 389 1 541 1 705

EBITA, justerad 563 509 651 805

Resultat f. skatt 366 321 474 650

Nettoresultat 253 219 327 450

VPA, justerad 7,77 kr 6,55 kr 9,75 kr 13,44 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt 5,0% -1,7% 3,0% 5,0%

EBITDA-marginal 12,8% 12,6% 13,3% 14,0%

EBITA-marginal 5,0% 4,6% 5,6% 6,6%

Nettoskuld/eget kap. 1,4 1,2 0,9 0,6

Nettoskuld/ebitda 2,8 2,6 1,9 1,3

P/e-tal 13,3 15,7 10,6 7,7

EV/ebit 12,5 13,8 10,8 8,7

EV/omsättning 0,6 0,6 0,6 0,6

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Investment Case 

Undervärderad global logistikledare 

Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett 

tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain 

management. Elanders hjälper sina kunder att mer effektivt hantera 

hela sin försörjningskedja, allt från råvara till slutprodukt. Koncernen 

har nästan 7 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder. Idag 

utgör Elanders ursprungliga verksamhet inom Print & Packaging 

endast 20% av försäljning och resultat, och bolagets huvudsakliga 

verksamhet är inom Supply Chain Solutions som står för 80% av 

omsättningen och lika stor del av resultatet. Att bolaget saknar direkt 

jämförbara branschkollegor på Stockholmsbörsen kan vara 

anledningen till att aktien handlas till en såpass kraftig rabatt mot 

andra internationella företag inom supply chain management.  

Print & Packaging en mindre men lönsam del 

Elanders grundades 1908 och har sitt ursprung inom Print & 

Packaging, en lönsam del av bolaget som med tiden dock blivit allt 

mindre av koncernens totala verksamhet. Sedan Elanders nya ledning 

tog över har bolagets omsättning femdubblats. Bolaget har fortsatta 

tillväxtambitioner och i Carl Bennet AB en gemensam huvudägare 

med Lifco, som de senaste 12 åren vuxit sitt rörelseresultat med i 

genomsnitt 18% per år, vilket resulterat i relativt höga 

värderingsmultiplar på börsen.   

Förbättrade marginaler inom tyska LGI centralt 

Elanders finansiella mål är att generera en organisk tillväxt på 3–5% 

per år samt att uppnå en justerade rörelsemarginal (EBITA) på minst 

7%. Vidare ska relationen mellan nettoskuld och rörelseresultat före 

avskrivningar (nettoskuld/EBITDA) vara max 2,5. Centralt för att 

uppnå dessa nyckeltal är att LGI som var ett stort förvärv för Elanders 

måste förbättra sin lönsamhet i Tyskland. Från Elanders sida är man 

mycket konfident att detta kommer att uppfyllas, men att det kan vara 

svårt att säga precis när i tiden det sker. LGI utgör i dagsläget ungefär 

halva Elanderskoncernens omsättning och prognosen är att denna del 

rör sig mot en rörelsemarginal på ca 5% framöver. Man kommer att 

säga upp vissa kundavtal hos LGI där man anser att lönsamheten är 

för dålig. Det kommer dock ta tid att arbeta bort detta då vissa av 

dessa kontrakt löper in i 2022. Elanders nådde 6,8% i justerad 

rörelsemarginal under Q3 2020 och vi bedömer därför att målet att 

över tid nå 7% är realistiskt. Det finns inga genvägar för att nå detta 

mål, utan det gäller för bolaget att förbättra lönsamheten genom att 

ta bort olönsamma uppdrag och att hitta nya bra affärer.  

 
 

 

 

 

 

Trots att Print & Packaging idag bara utgör 

20% av verksamheten värderas Elanders 

mer i linje med denna bransch än med 

bolag inom Supply Chain Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan Elanders nya ledning tog över har 

bolagets omsättning femdubblats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att få upp marginalerna i tyska LGI är 

centralt för att Elanders ska nå målet om en 

rörelsemarginal på 7%  
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Starka kassaflöden sänker nettoskulden   

Elanders har i Mentor Media (2014) och LGI (2016) gjort förvärv av 

bolag som varit 2/3 så stora, respektive lika stort som Elanders själva. 

Detta har medfört att bolaget tagit upp stora lån för att finansiera 

förvärven. Bolagets finansiella mål är att hålla nettoskulden under 2,5 

gånger rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och de starka 

kassaflöden man genererar gör att man snabbt rör sig närmare det 

målet.  

Vi inleder bevakning med riktkurs 135 kr 

Som bolag påminner Elanders idag mycket om danska DSV 

Panalpinas dotterbolag DSV Solutions. Att skillnaderna i värdering 

mellan Elanders och bolagets peers inom supply chain management 

är stor blir tydligt när man beaktar att Elanders handlas till ett 

obelånat bolagsvärde i relation till omsättning (Enterprise 

Value/Sales) på 0,6x och DSV på 2,4x. Vi är övertygade om att 

marginalerna i LGI i Tyskland kommer att förbättras i och med att 

man avslutar olönsamma uppdrag här. Framöver väntas Elanders 

undvika så stora förvärv som LGI och istället arbeta med mindre 

förvärv, som t.ex. nyligen förvärvade IT-återvinningsbolaget Azalea. 

Vid en internationell studie av bolag verksamma inom supply chain 

solutions framstår Elanders som tydligt undervärderat. Vi inleder 

bevakning med en riktkurs på 135 kr och rekommenderar köp. 
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Verksamheten 

Elanders är ledande på globala logistiklösningar  

Elanders strävar efter att vara ledande på globala lösningar inom 

Supply Chain Management med särskilt fokus på avancerade 

logistiklösningar. Man vill utveckla kundernas verksamhet och stärka 

deras konkurrenskraft. Verksamheten bedrivs genom de två 

affärsområdena Supply Chain Solutions och Print & Packaging 

Solutions, och koncernen har nästan 7 000 anställda i ett 20-tal 

länder. Man har drygt 90 anläggningar med över 1 miljon kvm 

produktions- och lageryta. De viktigaste marknaderna för bolaget är 

Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. 

Elanders största kunder är verksamma inom Automotive, 

Electronics, Fashion & Lifestyle, Industrial, samt Health Care & Life 

Science. Bolagets strategi är att hitta nischer inom de olika 

marknadsområden man är aktiv på där man kan ta en 

marknadsledande position. Man utvecklar kontinuerligt sitt 

kunderbjudande för att uthålligt kunna nå sina finansiella mål. Man 

vill också växa med sina kunder och de globala uppdrag man får växer 

ofta fram genom relationer som skapas på lokal nivå. Elanders har 

verksamhet över stora delar av världen och kapacitetsutnyttjandet i 

de olika enheterna optimeras löpande genom att man hela tiden 

mäter den tillgängliga kapaciteten i koncernen, samt följer upp 

faktiska utfall och kontinuerligt anpassar organisationen.  

Helhetslösningar inom supply chain management 

En effektiv hantering av försörjningskedjan ger stora 

konkurrensfördelar och är affärskritiskt för producerande företag i 

dagens globala ekonomi. Elanders har ett brett utbud av tjänster och 

erbjuder även helhetslösningar inom supply chain management. Man 

kan ta ett helhetsansvar för komplexa leveransåtaganden som 

omfattar inköp, lager, konfigurering, produktion, samt distribution. 

Man vill vara en global, strategisk och långsiktig partner för kunderna 

i deras arbete med att effektivisera och utveckla sina 

affärsverksamheter. Tack vare att Elanders har utvecklat avancerade 

och anpassningsbara IT-system kan individuella kundlösningar 

erbjudas till kunderna. En viktig anledning för kunderna att 

outsourca sin verksamhet är att minska kapitalbindningen i 

anläggningar och omvandla fasta kostnader till rörliga för att uppnå 

högre flexibilitet och kostnadseffektivitet.  

  

Supply Chain Solutions störst 
Omsättningsandel per affärsområde 

 

 

 

Elanders har vuxit kraftigt senare år 
Omsättning, mkr 

 

Källa: Bolaget 
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Elanders konkurrensfördelar 

Elanders har byggt ett stort förtroendekapital hos sina kunder och det 

är sällan man förlorar en kund. Bland Elanders 30–40 största kunder 

är det inte många som försvunnit under årens lopp. Daimler har t.ex. 

arbetat med Elanders sedan 1990-talet och man har ett 30-tal olika 

avtal med denna biltillverkare. Avtalen mellan Elanders och bolagets 

kunder är långa, inom kontraktslogistik vanligtvis 3–5 år.  

Elanders helhetslösning inom logistik 

Elanders olika kundsegment har verksamheter inom vitt skilda 

branscher. Trots att det är väldigt olika att hantera bildelar och kläder 

så kan typen av flöden mellan Elanders och kunden se likadana ut. 

Detta gör att Elanders kan hantera olika typer av kunder med samma 

personal, vilket ger ökad flexibilitet. Nedanstående diagram 

illustrerar den helhetslösning Elanders erbjuder kunderna kring 

supply chain management. I produktionsdelen finns gamla Elanders 

med verksamheten inom Print, där man bl.a. trycker manualer till 

bilindustrin. Inom Life Cycle Management hanterar man bl.a. returer 

inom e-handel och återtag av IT-utrustning. Man kan t. ex. fördubbla 

livslängden på IT-utrustning genom att radera data och installera ny 

mjukvara, vilket ger stora miljövinster. 

 

Källa: Elanders  

Upphandling och inkommande tjänster

Sourcing & upphandling, Tulltjänster,

 Fraktlösningar, Lager & lagerhantering

Kundsegment Produktion & montering Mottagare

Automotive Print, Montering och testning, Detaljhandel

Electronics Kvalitetskontroll, Reparationer E-handel

Fashion & Lifestyle Fabriker

Health Care & Life Science Orderhantering Konsumenter

Industrial Global orderhantering, E-handel. Sjukhus

Just-in-sequence

Distribution

Plockning och packning, Konsolidering, 

Globala och lokala leveranser

Life cycle management

Omvänd logistik, Kvalitetskontroll,

Underhåll & installation,

Reparation & renovering, Garanti-

hantering, Distribution av reservdelarm

Value Recovery
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hos sina kunder och bland de 30-40 största 
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Prioriterade kundsegment 

Bolaget är främst inriktat på fem prioriterade kundsegment: 

Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Industrial, samt Health 

Care & Life Science. Segmentet Electronics är det största och står för 

35% av Elanders omsättning, följt av Automotive 25%, Industrial 

15%, Fashion & Lifestyle 15%, samt Health Care & Life Science 5%. 

Nedanstående diagram illustrerar de största kundsegmentens 

ungefärliga andel av koncernens omsättning.  

 

 

Källa: Bolaget 

 

Inom Automotive gör bolaget mycket logistik för biltillverkare. Det 

kan finnas ett par hundra underleverantörer som tillverkar 

komponenter till en viss bilmodell. Elanders tar hand om flödet av 

komponenter som först går till en stor anläggning som bolaget driver. 

Då slutkunden kan göra olika val är varje bil unik i sin 

sammansättning och Elanders lägger ihop de komponenter som ska 

in i tillverkningen, varefter de sänds till produktionslinan med lastbil. 

Detta innebär att det inte finns några lager inne på bilfabriken. Inom 

Fashion & Lifestyle ser Elanders stora möjligheter till organisk 

tillväxt, där man gynnas av den tillväxt e-handlarna har. I detta 

segment servar man både butiker och e-handlare. Ett område man 

strategiskt satsar på är återtag av IT-produkter. Det går åt 1,8 ton 

råmaterial för att tillverka en dator. Kan man återvinna så går det att 

göra stora miljövinster här. Elanders tar typiskt in utrustning som 

företag använt i tre år. Genom att radera data och installera ny 

mjukvara kan livslängden utökas med ytterligare 3–4 år. Under året 

gjorde Elanders ett förvärv inom just detta område i svenska Azalea 

Global IT som är verksamt inom Value Recovery Services.   
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Covid-19 har påverkat olika segment på olika sätt 

Från Elanders sida ser man idag inte några nedstängningar av 

enheter från sina kunders sida. Det finns dock en del orosmoln p.g.a. 

Covid-19-pandemin, bl.a. i Frankrike. Verksamheten inom 

Electronics har under året fått en extra skjuts av att många arbetar 

hemifrån. Automotive beskrivs vara svagare än tidigare, medan 

Fashion & Lifestyle uppges gå bra. Även Elanders verksamhet mot 

kunder inom Healthcare & Life Science samt Industrial uppges rulla 

på som vanligt.  

Tillväxt både organiskt och genom förvärv  

Utöver att utveckla den existerande verksamheten vill Elanders 

fortsätta att växa genom förvärv. De verksamheter man förvärvar ska 

ha potential att öka merförsäljningen, bredda kundbasen, samt 

komplettera koncernens sammantagna erbjudande. Det är 

framförallt inom Supply Chain Solutions som det är prioriterat med 

förvärv, och det är även av intresse för Elanders att få tillgång till nya 

geografiska marknader och nya kundsegment. För att ett potentiellt 

förvärvsobjekt ska vara intressant ska det tillföra nya kundsegment 

eller nya unika kunder, stärka befintliga verksamheter, ge tillgång till 

nya geografiska marknader, eller tillföra nya produkter eller tjänster. 

Dessutom måste verksamheten vara en långsiktig god affär på egen 

hand eller ge tydliga synergier, samt leda till ökad vinst per aktie. 

Följande kartbild visar var i världen Elanders över 90 anläggningar 

ligger. 

 

 

Källa: Bolaget 
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Hållbarhet och globalisering i fokus 

Världen står inför stora utmaningar för att skapa ett hållbart 

samhälle. Detta gäller inte minst de globala flöden av varor som 

stadigt ökar i omfattning. Nya krav på återvinning, minskade utsläpp 

och lägre energianvändning kommer att vara utmanande för 

existerande strukturer, och det kommer krävas stora förändringar i 

rådande varuflöden för att göra dem hållbara på sikt. I Elanders 

arbetssätt finns ett genomgående hållbarhetstänk och man ser 

möjligheter i att hjälpa sina kunder bli mer hållbara.  

Print & Packaging en mindre och lönsam del 

Elanders grundades 1908 och har sitt ursprung inom Print & 

Packaging, en lönsam del av bolaget som med tiden dock blivit allt 

mindre av koncernens totala verksamhet. Att Elanders för många 

förknippas med tryckande av telefonkataloger kan ligga bakom den 

försiktiga värderingen aktien har på börsen. Inom Print & Packaging 

är Elanders verksamt under varumärkena Elanders, Fotokasten, samt 

Myphotobook.  

 

 

 

Nya finansiella mål 

Elanders tog vid årsskiftet 2019/2020 fram nya finansiella mål, där 

de viktigaste är en justerad rörelsemarginal som överstiger 7%, en 

årlig omsättningstillväxt på 3–5% sett över en konjunkturcykel, samt 

att bolagets nettoskuld understiger 2,5x EBITDA, dvs 

rörelseresultatet före avskrivningar. Av dessa mål uppfyllde bolaget 

under 2019 målet för omsättningstillväxt. Nettoskulden har kommit 

ned kraftigt senare tid och är på god väg att uppfylla det nya mål som 

ställts här. Fokus från investerarnas sida kommer att vara på 

rörelsemarginalen och hur bolagets arbete med att stärka denna 

fortlöper.  

  

 
 

 

 

 

Nya krav på hållbarhet kommer kräva stora 

förändringar i rådande varuflöden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ursprungliga tryckeriverksamheten är 
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Elanders finansiella mål är en 

rörelsemarginal på 7% och 3-5% årlig 

organisk tillväxt 
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Supply Chain Management 

Supply chain management (SCM) innefattar hantering av flödet av 

varor och tjänster, förflyttning och lagring av råvaror, lager i arbete 

och färdiga varor samt leverans till slutkund. I dagens globala 

ekonomi måste företag förlita sig på effektiva nätverk eftersom de 

internationella marknaderna har vuxit och med dem även 

konkurrensen. Supply chain management har definierats som design, 

planering, genomförande, kontroll och övervakning av supply chain-

aktiviteter. Detta med målet att skapa mervärde, bygga en 

konkurrenskraftig infrastruktur, utnyttja logistik över hela världen, 

synkronisera utbudet med efterfrågan, samt att mäta prestanda 

globalt. Aktuell forskning inom hantering av försörjningskedjan 

handlar bl.a. om hållbarhets- och riskhantering, där ökade krav på 

hållbarhet gör att stora förändringar kommer behövas i existerande 

försörjningskedjor. Följande diagram illustrerar hur tillverkningen av 

en produkt som en bärbar dator kräver ett intrikat nätverk av 

leverantörer.  

 

 

Källa: Wieland, Wallenburg (2011):”Supply-Chain-Management in stürmischen Zeiten” 

 

  

 

 

 

I dagens globala ekonomi måste företag 

förlita sig på effektiva nätverk för sin 
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Daimler – en viktig kund i fordonsindustrin 

Komplexiteten i fordonsindustrin ökar ständigt. Det är en stor 

utmaning att hålla högsta kvalitet, trots den stora variationen i 

tillverkningen, där varje bil är unik. Varje fordon består av tusentals 

unika komponenter och moduler för varje enskild modell. Varje dag 

rullar 1000 färdiga Mercedes E-klass ut från Daimlers fabrik i 

Böblingen i Tyskland. För att klara detta måste exakt rätt 

komponenter levereras till produktionslinjen i exakt rätt tid och på 

exakt rätt sätt. Daimler har valt att fokusera på sin kärnverksamhet 

och outsourcar därför delar av tillverkningen och själva monteringen 

av vissa moduler till LGI som ingår i Elanderskoncernen. Utöver 

montering av front- och displaymoduler levererar LGI komponenter 

till Daimler från drygt 25 olika leverantörer in till 

produktionsanläggningen och förser dagligen Daimler med ca 15 000 

enheter i rätt ordning, direkt in till produktionslinjen från ett 

närliggande lager.  

 

”Vi har ett långtgående och framgångsrikt samarbete med 

Elanders och LGI. De är en pålitlig leverantör som kan vår 

verksamhet. Vi har valt att fokusera på vår kärnaffär, och med 

så många bilmodeller behöver vi extern hjälp för att hantera den 

enorma mängden komponenter.” Thomas Glaser, Daimler 

Senior Manager 

 

Hållbarhet i fokus 

Dagens krav på minskade utsläpp, lägre energikonsumtion och 

återvinning gör att framtidens varuförsörjning kommer att behöva 

förändras i grunden för att vara hållbara. Detta innebär att 

komplexiteten inom Supply Chain Management ökar kraftigt, vilket 

innebär större krav på intelligenta IT-lösningar, automatisering och 

kontroll. Från Elanders sida är man fokuserad på att optimera 

kundernas material- och komponentflöden för att minimera 

kostnader samtidigt som klimatavtrycket reduceras. Vidare kan 

Elanders för kundernas räkning restaurera IT-utrustning som 

mobiltelefoner, datorer och datorskärmar och sälja vidare i andra 

hand, vilket bidrar till ökad hållbarhet i samhället.  
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Ökad globalisering 

Elanders starka position i Europa, Asien, samt Nord- och Sydamerika 

ger goda förutsättningar att möta de behov av globala lösningar som 

kunderna har. Bolaget följer med sina kunder ut i världen och ökar 

ständigt den geografiska närvaron genom förvärv, nya samarbeten 

och uppstart av nya anläggningar. Den ökade globaliseringen leder till 

en ökad efterfrågan på internationella varor. För regionala och 

internationella transporter går trenden alltmer mot lösningar med 

stora logistikterminaler och konsoliderade ompackningslager med 

automatiserad hantering.  

Ökad automatisering och digitalisering 

Den ökade automatiseringen ställer allt högre krav på djup 

integration i kundernas system och verksamhet. Med nya blockchain-

lösningar skapas också ökad spårbarhet av komponenter och 

garanterar hållbarhetsaspekter i alla led. Under senare tid har 

Elanders gjort stora investeringar i automatiserade flöden och 

anläggningar. Integrationen in i kundernas affärssystem utvecklas 

kontinuerligt för att göra Elanders till en starkare partner som tar ett 

helhetsansvar.  

Förvärv inom supply chain management 

Under senare år har Elanders gjort ett antal förvärv inom 

affärsområdet Supply Chain Solutions. Speciellt kan nämnas Mentor 

Media, som vid förvärvstillfället 2014 var 2/3 så stort som Elanders, 

samt LGI som när bolaget förvärvades 2016 var jämnstort med 

Elanders. Förvärvet av LGI medförde att koncernen tog på sig en 

ganska stor nettolåneskuld som nu dock betas av med hjälp av de 

starka kassaflöden Elanders genererar. För Elanders ledning är fokus 

nu på att få upp marginalerna i LGI som står för halva koncernens 

omsättning innan det blir aktuellt med nya större förvärv. Man kan 

komma att lämna vissa delar av den verksamhet LGI finns inom för 

att uppnå de marginaler man långsiktigt vill nå. Inom supply chain 

management är Elanders verksamt under varumärkena Mentor 

Media, LGI, samt ITG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elanders följer med sina kunder ut i 

världen och ökar ständigt sin geografiska 

närvaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ställs allt högre krav på djup integration 

i kundernas system och verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor Media och LGI har varit två mycket 

stora förvärv för Elanders 
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Prognoser och värdering 

Tydligt undervärderad vid internationell jämförelse 

Den attraktiva värderingen blir särskilt tydlig vid en internationell 

jämförelse. Elanders har utvecklats till ett bolag med 80% av sin 

omsättning och intjäning från supply chain solutions och förtjänar en 

värdering i linje med detta. Då vi ser bolaget beta av sin nettoskuld 

relativt snabbt med de starka kassaflöden som genereras, kommer 

investerare få hävstång i detta då bolagets börsvärde på drygt 3 mdkr 

ter sig som lågt i förhållande till en omsättning på 11 mdkr. Särskilt 

då man beaktar att jämförbara bolag med liknande verksamhet 

värderas till mellan 0,9 och 2,2 gånger rapporterad omsättning, 

justerat för nettoskuld.   

Q3 var Elanders starkaste kvartal någonsin 

Elanders såg en ganska kraftig återhämtning under Q3 efter en svår 

period under Q2 och Q1 till följd av Covid-19-pandemin. Många 

kunder kom tillbaka med ökad aktivitet och de åtgärder Elanders 

gjorde på kostnadssidan 2019 gav resultat. Man lyckades uppnå 3% 

organisk tillväxt och förnyade avtal med omsättning på 500–700 mkr. 

Vidare kommer man under Q4 och framåt att ha lägre räntekostnader 

då nettoskulden minskat.  

 

 

 

Starkt kassaflöde sänker nettoskulden 

Under de senaste 12 månaderna har Elanders genererat ett operativt 

kassaflöde på 1,5 mdkr. Detta starka kassaflöde i kombination med 

att bolagets nettoskuld/EBITDA nu är nära 2,5 i linje med bolagets 

långsiktiga mål, gör att vi känner oss väldigt trygga med Elanders 

finansiella position. Vi är också övertygade om att Elanders på sikt 

Januari-september 2020 (Mkr)

Jan - Sep Jan - Sep Rullande 12

2020 2019 månader

Nettoomsättning 8 164 8 350 11 068

Justerad EBITDA 965 1 040 1 360

Justerat rörelseresultat (EBITA) 342 424 511

Justerad rörelsemarginal 4,2% 5,1% 4,6%

Justerad vinst per aktie 3,78 kr         4,86 kr         6,06 kr         

Nettoskuld 3 567 4 272 3 567

Nettoskuld/EBITDA, justerad 2,29 2,83 2,62

Operativt kassaflöde 1 090 1 080 1 465

Källa: Elanders

 

 

 

 

Trots att 80% av Elanders vinst och 

omsättning kommer från Supply 

Chain Management är bolagets 

värdering mer i linje med bolag inom 

Print & Packaging 
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kommer nå sitt mål om en rörelsemarginal på 7%, även om det är 

svårt att säga när exakt i tiden detta kommer att realiseras.  

Bolagets nettoskuld sjunker hastigt 

I samband med förvärvet av jämnstora LGI 2016 tog Elanders på sig 

en betydande nettoskuld. Denna håller dock på att sänkas markant 

till följd av de starka kassaflöden koncernen nu genererar. I 

nedanstående diagram ser vi att Elanders nettoskuld/EBITDA för 

några år sedan var nära 5. I dagsläget är bolaget nära sitt mål på 2,5 

eller lägre vilket är betryggande.  

 

 

 

När man ser till andra internationella noterade bolag med 

huvudsaklig verksamhet inom supply chain management har dessa 

ofta relativt höga värderingar i relation till analytikernas 

vinstprognoser. Det är tydligt att de långsiktiga kundrelationer 

affärsmodellen ger upphov till uppskattas hos placerare. 

Nedanstående tabell visar att en omsättningskrona i Elanders endast 

värderas till hälften av vad som är fallet hos andra bolag med liknande 

verksamhet. Här blir kontrasten tydlig mellan Elanders och t.ex. 

danska DSV Panalpina, vars division DSV Solutions i mångt och 

mycket påminner om Elanders. DSV Panalpina värderas till drygt 2 

gånger rapporterad försäljning i jämförelse med Elanders 0,6 gånger. 

Samma sak är även fallet vad gäller Elanders värdering relativt 

resultat före avskrivningar (EBITDA) hos gruppen med jämförbara 

bolag.  
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Elanders är tack vara sina starka 

kassaflöden nu mycket nära sitt mål 

för sänkt skuldsättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationella bolag inom supply 

chain management åtnjuter höga 

värderingsmultiplar då marknaden 

uppskattar deras långsiktiga 

kundrelationer 



Elanders  

 

 

Analysguiden 

9 december 2020 

 

14 

 

 

 

 

Då de andra bolagen i genomsnitt är ca 10 gånger större än Elanders 

i termer av omsättning bör vi i en värdering justera för detta. Genom 

att applicera en rabatt på 50% på medianvärdet för EV/EBITDA 

2020p landar vi i att i vårt basscenario värdera Elanders till 6,0 gånger 

resultat före avskrivningar (EBITDA). Med avdrag för den aktuella 

nettoskulden på 3,6 mdkr får vi ett motiverat pris per aktie på 135 kr. 

Vi tycker Elanders är ett tydligt undervärderat bolag med goda 

möjligheter att växa både organiskt och genom förvärv. Vi inleder 

bevakning med en riktkurs på 135 kr, vilket indikerar en uppsida på 

ca 30% mot rådande aktiekurs. 

 

  

Lågt värderat jämfört med andra bolag inom Supply Chain Solutions
Nyckeltal för Elanders och ett urval jämförbara bolag

Bolag Land Börsvärde 

MEUR

Omsättning 

2019 MEUR

Antal 

anställda

EV/Sales 

2020p

EV/Sales 

2021p

EV/EBITDA 

2020p

EV/EBITDA 

2021p

P/E  

2020p

P/E 

2021p

Kuehne + Nagel Schweiz 21 541 23 000 78 000 1,14 1,09 13,5 13,2 30,7 28,3

Elanders Sverige 335 1 094 7 000 0,63 0,60 5,1 4,6 15,7 10,6

ID Logistics Frankrike 1 130 1 534 21 000 0,95 0,89 7,2 6,5 41,6 31,5

XPO Logistics USA 8 102 15 000 100 000 0,92 0,85 12,0 9,3 n/a 32,3

DSV Panalpina A/S Danmark 31 336 12 000 61 000 2,19 2,07 18,4 16,2 37,2 28,9

Medel, jämförbolag 12 489 10 526 53 400 1,17 1,10 11,2 9,9 31,3 26,3

Median, jämförbolag 8 102 12 000 61 000 0,95 0,89 12,0 9,3 33,9 28,9

Källa: Refinitiv. Nyckeltalen bygger på analytikerkollektivets prognoser
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Värdering av Elanders, tre scenarion

Bear Bas Bull

Omsättning 2020, mkr 11 064 11 064 11064

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar), mkr 1 389 1 389 1389

EBITDA marginal 12,6% 12,6% 12,6%

Antagen EV/EBITDA-multipel 4,4 6,0 6,7

Rabatt mot jämförbara bolag 60% 50% 40%

Motiverat EV 6 167 8 334 9 250

Nettoskuld 3 567 3 567 3 567

Motiverat börsvärde 2 600 4 767 5 683

Motiverad aktiekurs (35,36m aktier) 74 135 161

Källa: Analysguiden
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Bolagshistorik 

Bakgrund i tryckeribranschen 

Elanders var ursprungligen en global grafisk koncern som grundades 

1908 av Otto Elander, Nils Hellner och Emil Ekström. Bolaget som 

tidigare var helägt av familjen Elander är sedan 1989 noterat på 

Nasdaq OMX och har sedan 1997 haft Carl Bennet AB som 

huvudägare. Bolaget har ca 7 000 anställda i ett 20-tal länder och 

erbjuder idag ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom 

supply chain management. Elanders omsätter ca 11 mdkr på årsbasis 

och har anläggningar på över 90 platser i världen. Bolaget har sitt 

huvudkontor i Mölndal utanför Göteborg. Historiskt har bolaget varit 

mest känt som producent av telefonkataloger. Fastän tryckeridelen 

nu bara utgör 20%l av bolagets omsättning har bolaget en 

marknadsvärdering mer i linje med denna typ av bolag än sina 

branschkollegor inom supply chain management. Att Elanders med 

80% av verksamheten inom supply chain management är lågt 

värderat blir särskilt tydlig vid en internationell jämförelse.  

Flera år med stark tillväxt 

Det sista decenniet har varit händelserikt med flera stora förvärv. 

Under 2015 förvärvades det tyska företaget Schmid Druck och 

sommaren 2016 genomförde Elanders sitt största förvärv när den 

tyska kontraktslogistikkoncernen LGI förvärvades. LGI hade då ca 

4000 anställda och en årlig omsättning på EUR 430 miljoner. 

Tillsammans med LGI fick Elanders en mycket bredare kundbas och 

samtidigt skapades en stabil plattform för fortsatt organisk tillväxt. 

Under 2017 hade Elanders en stark organisk tillväxt på 6%, 

huvudsakligen inom affärsområdet Supply Chain Solutions, där 

tillväxten kom från både Asien och Europa. Även 2018 präglades av 

en stark organisk tillväxt som uppgick till 9% och man nådde för 

första gången över SEK 10 miljarder i omsättning. Under 2019 gjorde 

Print & Packaging och den asiatiska delen av Supply Chain Solutions 

ett bra resultat som dock kom i skymundan av att det behövde göras 

ett åtgärdsprogram i den europeiska verksamheten inom Supply 

Chain Solutions. Efter två år med starka kassaflöden och en 

resulterande stärkt finansiell ställning är Elanders nu åter redo att 

göra fler förvärv som kan komplettera och bredda den existerande 

verksamheten.  

 

 

 

 

  



Elanders  

 

 

Analysguiden 

9 december 2020 

 

17 

 

 

 

  

Största aktieägarna, %

Carl Bennet AB 50,1%

Carnegie Fonder 6,7%

Didner & Gerge Fonder 6,6%

Protector Forsikring 6,5%

Svolder AB 5,9%

Källa: Bolaget.
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Resultaträkning (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p

Nettoomsättning 4 236 6 285 9 342 10 742 11 254 11 064 11 617 12 198

Rörelsekostnader -3 808 -5 091 -8 008 -9 330 -9 819 -9 675 -10 077 -10 493

Justerad EBITDA 428 516 563 725 1 435 1 389 1 541 1 705

Av- och nedskrivningar -115 -132 -192 -203 -872 -880 -890 -900

Justerat EBITA 313 384 371 523 563 509 651 805

Förvärvsrelaterade avskrivningar -21 -40 -63 -64 -54 -55 -55 -55

Övriga justeringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat (EBIT) 292 344 308 459 509 454 596 750

Finansnetto -33 -44 -78 -93 -143 -133 -122 -100

Resultat före skatt 259 300 230 366 366 321 474 650

Skatt -79 -78 -60 -108 -108 -96 -142 -195

Minoritetsintressen -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Resultat för perioden 175 217 165 254 253 219 327 450

Balansräkning (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p

TILLGÅNGAR

Goodwill 1 200 2 273 2 337 2 439 2 480 3 190 3 369 3 537

Övriga anläggningstillgångar 602 1 855 1 874 1 835 3 546 2 820 2 904 3 050

Summa anläggningstillgångar 1 802 4 128 4 211 4 274 6 026 6 010 6 273 6 587

Varulager 266 295 390 468 335 400 465 488

Kundfordringar 825 1 396 1 571 1 762 1 740 1 600 1 626 1 708

Övriga omsättningstillgångar 139 312 333 511 448 443 465 488

Likvida medel 529 651 679 722 655 904 1 153 1 404

Summa omsättningstillgångar 1 759 2 654 3 198 3 463 3 179 3 347 3 708 4 087

SUMMA TILLGÅNGAR 3 561 6 782 7 409 7 737 9 205 9 357 9 982 10 674
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Eget kapital & skulder

2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p

Eget kapital 1 488 2 411 2 453 2 707 2 777 2 996 3 323 3 773

Minoritetsintressen 0 0 6 10 0 0 0 0

Summa eget kapital 1 488 2 411 2 453 2 707 2 777 2 996 3 323 3 773

Räntebärande skulder 1 267 2 875 3 344 3 261 4 616 4 500 4 100 3 700

Icke räntebärande skulder 805 1 496 1 612 1 768 1 811 1 900 1 975 2 074

Summa skulder 2 072 4 371 4 956 5 029 6 427 6 360 6 658 6 901

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 3 560 6 782 7 409 7 737 9 205 9 357 9 982 10 674

Kassaflöden (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p

Kassaflöde före rörelsekapitalförändr. 344 355 452 1 233 1 389 1 458 1 531

Rörelsekapitalförändring -13 -419 4 104 -200 -250 -300

Övriga poster 0 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde löpande verksamheten 331 -64 456 1 337 1 189 1 208 1 231

Investeringar -42 -1 907 -262 -138 -140 -140 -160 -180

Finansieringsverksamheten 1 666 371 -318 -1 282 -800 -800 -800

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE 90 45 0 -84 249 248 251

Likvida medel 651 679 722 655 904 1 153 1 404

Nettoskuld (neg = nettokassa) 738 2 224 2 665 2 539 3 961 3 596 2 947 2 296
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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 äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 

 


