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UPPDRAGSANALYS 

Rekordkvartalen börjar 
rada upp sig 
Växer organiskt med hela 27 procent 
Eurocon redovisade en nettoomsättning för det första kvartalet 2022 

om 87,4 MSEK, jämfört med 68,8 MSEK under samma tidsperiod fö-

regående år. Det motsvarar en tillväxt om hela 27 procent jämfört 

med första kvartalet 2021. Eurocon fortsätter med andra ord att leve-

rera försäljningssiffror på rekordnivåer, med en omsättning som i 

princip ligger i linje med det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet 

för 2021. Tillväxten drivs främst av en ökad beläggningsgrad på 

Eurocons konsulter och en hög rekryteringstakt, där medelantalet 

årsanställda i kvartalet ökade till 283 gentemot 242 under samma 

kvartal förra året. Hittills ser bolaget ingen negativ påverkan från kri-

get i Ukraina på verksamheten vad gäller såväl pågående som plane-

rade uppdrag.  

Lönsamhet över målsättningen 
Utropstecknet under kvartalet var den starka lönsamheten. Eurocon 

redovisade en rörelsemarginal om 14,8 procent för kvartalet. Det in-

nebär att Eurocon för andra kvartalet på raken levererar en rörelse-

marginal som överstiger det lönsamhetsmål som kommunicerats och 

ligger i nivå med de marginaler på omkring 10–12 procent som upp-

visades vid 2016–2018, vilket var precis innan den kraftiga avmatt-

ningen inom industrin slog till. Drivande för lönsamheten är en fort-

satt stark beläggningsgrad, där omsättningen per anställd uppgick till 

0,31 MSEK under kvartalet, att jämföra med 0,28 MSEK, under 

samma period föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet kom in 

på 12,9 MSEK, en kraftig förbättring gentemot 4,5 MSEK som redo-

visades under första kvartalet 2021. 

Förändringsarbetet inom Sitebase ger resultat 
En bidragande faktor till försäljningstillväxten och lönsamhetsför-

bättringarna är även det förändringsarbete som genomförts i 

Eurocons produktbolag Sitebase. Förutom en förbättrad nettoom-

sättning har Sitebase vänt från en negativ rörelsemarginal på 21,5 

procent till en rörelsevinst motsvarande 15,6 procent av omsätt-

ningen. Trots låg nyförsäljning inom affärsområdet är bolagsled-

ningen alltjämt positiva och bedömer att förändringar som genom-

förts i underhålls- och återförsäljaravtal kommer att ha positiv påver-

kan under kommande kvartal.   

Höjda vinstprognoser efter imponerande kvartal 
Efter en rapport som kom in över våra förväntningar, framför allt rö-

rande lönsamheten justerar vi upp våra prognoser. Räknat på ett rö-

relseresultat om 40 (32) MSEK 2022p och 44 (37) MSEK 2023p, lan-

dar vi i ett motiverat värde om 9,55 kronor. Det motsvarar en värde-

ring om 10,5–9,7 gånger EV/Ebit för 2022p-2023p.  
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021 2022p 2023p

Omsättning 246 291 336 373

Rörelseres. (ebit) 13 26 40 44

Resultat f. skatt 13 13 39 42

Nettoresultat 10 20 30 33

Vinst per aktie 0,22 kr 0,47 kr 0,70 kr 0,76 kr

Utd. per aktie 0,20 kr 0,40 kr 0,53 kr 0,60 kr

Omsättningstillväxt 3,3% 18,2% 15,5% 11,0%

Rörelsemarginal 1,8% 9,1% 12,0% 11,7%

P/e-tal 32,9 15,8 10,6 9,8

EV/ebit 24,7 12,5 8,2 7,5

EV/omsättning 1,33 1,13 0,98 0,88

Direktavkastning 2,7% 5,4% 7,2% 8,1%
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Investeringstes 

Hållbar affär lockar 
Eurocons affärsidé fokuserar på hållbarhet och genomsyras av ett ef-

fektivare nyttjande av naturresurser. Samhällstrenden är tydlig och 

skapar ett ökat behov av Eurocons lösningar. Bland annat har den 

statliga energikommissionen en målsättning om att halvera använd-

ningen till 2030. Därtill sjösatte europeiska skogsnäringen en gemen-

sam bioekonomisk forskningsagenda under slutet av 2019 som ligger 

i linje med Eurocons verksamhet. Trenderna mot ett effektivare re-

sursutnyttjande bäddar för en långsiktig och hållbar tillväxt. 

Stora investeringar borgar för framtiden 
Året 2021 har varit ett återhämtningens år för industrin och såväl 

Eurocon. Nettoomsättningen för helåret växte med ~18 procent och 

lönsamhetsmålet uppnåddes i fjärde kvartalet. Om vi blickar framåt 

ser vi en investeringsvilja som tilltar där det bland annat flaggats för 

stora investeringar i norra Sverige inom bland annat gruv- och stålin-

dustrin. Ett exempel är projekt Hybrit, vars mål är att leverera värl-

dens första fossilfria stål år 2026. Eurocon är med sin starka förank-

ring i norra delen av Sverige redan etablerade i ett flertal projekt men 

livslängden förväntas sträcka sig till 2045, vilket medför stor potential 

för fler projekt. Därtill pågår en omfattande omställning inom skogs- 

och kemiindustrin vilken även Eurocon är involverad i. Som en följd-

effekt av de större investeringarna väntas energianvändning öka mar-

kant och effektbristen bli påtaglig. Konsultuppdrag kopplade till 

energieffektivisering är idag en mindre del av Eurocons uppdrag, men 

förväntas utgöra en väsentligt större del av omsättningen framåt.  

Minskat beroende av storkunder 
Eurocons verksamhet har under perioder varit beroende av större en-

skilda projekt. Som ett resultat av detta har både försäljning och lön-

samhet haft en tendens att straffas då större projekt avslutas. På sikt 

bör beroendet av enskilda större kunder minska. Det är också en 

trend som syns i bolaget, där den största enskilda kunden under 2018 

motsvarade 33 procent av den totala försäljningen. Det kan jämföras 

med dagens förutsättningar, där ingen kund utgör mer än 10–12 pro-

cent av bolagets omsättning. Det minskade storkundsberoendet ökar 

stabiliteten i Eurocons affär och minskar volatiliteten i intjäningen. 

Värderas försiktigt 
Ställt mot en grupp konkurrenter ser Eurocon relativt lågt värderat 

ut. Sett som ett genomsnitt över de senaste fem åren har Eurocon le-

vererat en rörelsemarginal på cirka 7,6 procent, vilket är i linje med 

eller högre än konkurrenterna. Räknat på rullande tolv månader upp-

går rörelsemarginalen till 11,2 procent. Idag är koncernens värdering 

1,0 gånger försäljningen, vilket är lägre än norska Multiconsult som 

värderas till en EV/Sales-multipel på 1,2. Eurocons försäljning värd-

eras också betydligt lägre än Sweco. Baserat på den starka historiken 

är vår bild att bolagets värdering snarare bör ligga närmre konkur-

renternas och att värderingsgapet bör minska på sikt.   

Tilltalande historisk utveckling 
Oms (vänster) & ebit-marginal (höger), 2011-2022R12 

 

Källa: Bolaget 

Stark trend i beläggningsgraden 
Omsättning per medelantalet årsanställda, 2019–2022, mkr 

 

Källa: Bolaget 

Fortsatt attraktivt värderat 
EBIT-marginal, 5-års snitt och EV/Sales R12* 

 

Källa: Refinitiv, Analysguiden 
*Rullande tolv månader 
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Utfall och värdering 

Försäljningstillväxten imponerar 
Eurocons nettoomsättning för första kvartalet 2022 kom in på 87,4 

MSEK, vilket är klart över våra förväntningar om 80,7 MSEK. Det är 

en ökning med 27,0 procent mot föregående år, att jämföra med våra 

prognoser där vi räknat med en ökning om 17,2 procent. 

Förklaringen till den positiva avvikelsen gentemot våra estimat är att 

konsultstyrkan ökat i snabbare takt än vi räknat med samt en starkare 

beläggningsgrad. Omsättningen per anställd steg under kvartalet till 

0,31 MSEK jämfört med 0,28 MSEK samma kvartal föregående år. 

Räknat i absoluta tal är det segmentet Engineering som står för den 

starka utvecklingen, vilket växte med 25,1 procent under kvartalet. 

Däremot fortsätter vi att imponeras av utvecklingen i produktbolaget 

Sitebase, som nu börjar ge god resultatpåverkan till koncernen. Un-

der kvartalet växte Sitebase med goda 45 procent och genererade en 

rörelsemarginal om 15,6 procent. I rapporten beskrivs att nyförsälj-

ningen varit låg och att tillväxten främst drivits av att befintliga kun-

der utökat deras befintliga engagemang. Det framhålls dock att för-

ändringar genomförts i underhålls- och återförsäljaravtal, vilket be-

döms påverka positivt under kommande kvartal. 

Verksamhetssegment, MSEK 

 

Källa: Bolaget 

Lönsamhet i toppklass 
I vår förgående analysuppdatering för fjärde kvartalet 2021 justerade 

vi upp våra prognoser efter ett kraftigt förbättrat resultat. Vi höjde då 

prognoserna inför Q1 2022 till 8,9 MSEK, vilket gentemot Eurocons 

redovisade 12,9 MSEK, framstår som blygsamt. Rörelsemarginalen 

för kvartalet uppgick till 14,8 procent, en bra bit över Eurocons lång-

siktiga målsättningen om 10 procent.   

Investeringsviljan inom industrin är god och efterfrågan på Eurocons 

konsulttjänster är fortsatt hög. Faktumet är att Eurocon fått tacka nej 

till konsultuppdrag under kvartalet på grund av personalbrist. Nyre-

kryteringen har utvecklats starkt där medelantalet årsanställda ökat 

till 283 jämfört med 254 under förra året. Ledningen beskriver dock 

i rapporten att viss svårighet noterats kring rekrytering under den se-

nare delen av kvartalet.  

Effekterna från kriget i Ukraina bedöms så här långt inte haft någon 

större påverkan på verksamheten, men följs med tillförsikt framåt, 

där bland annat prisökningar samt ökade leveranstider på material 

uppkommit. 

Q1 21 Q1 22 Tillväxt, %

Engineering
Nettoomsättnng 66,6 83,3 25%
Ebit 5,1 11,7 129%

Produktförsäljning

Nettoomsättning 2,9 4,2 45%
Ebit -0,6 0,7 +

Kraftigt ökad omsättning 
Nettoomsättning, 2016–2022, mkr 

 

Källa: Bolaget  

Personalstyrkan utvecklas åt rätt håll 
Medelantalet årsanställda, 2016–2022 

 

Källa: Bolaget 

Mer än dubblad vinst i Q1 
Utvalda nyckeltal från resultaträkningen 

Källa: Bolaget 
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Värdering 
Vid värderingen av bolaget har vi tagit avstamp i en jämförelsevärde-

ring där vi identifierat sex bolag inom konsultbranschen med en lik-

nande verksamhet som Eurocon. Noteras bör, som alltid, att dessa 

bolag inte är perfekta peers. Av de jämförbara bolagen är det AFRY 

och Sweco som påminner mest om Eurocons verksamhet. Givet 

Eurocons relativt lilla storlek premieras dock AFRY och Sweco med 

en betydligt högre värdering. Utöver dessa har vi kompletterat jämfö-

relsegruppen med ett antal mindre konsultbolag.  

Vårt huvudscenario bygger på fortsatt stark beläggning samt att 

Eurocon under de två nästkommande åren fortsätter att i god takt 

växa konsultstyrkan, vilket driver såväl organisk tillväxt som lönsam-

het. Vi skruvar upp våra förväntningar inför 2022 och höjer vår om-

sättningsprognos till 336 (323) MSEK, motsvarande en tillväxt om 

15,5 procent för året. För 2023 räknar vi med en tillväxt om 11 pro-

cent och ser en försäljning som stiger till 373 MSEK. Vidare är vi un-

der tron att lönsamhetsförbättringarna fortsätter och räknar med en 

rörelsemarginal om 12,0 procent för 2022. Vi väljer att vara försiktiga 

i våra prognoser för 2023 och räknar med att rörelsemarginalen upp-

går till 11,7 procent. 

Förändringarna medför att vi höjer vår riktkurs till 9,55 (8,32) kronor 

per aktie, vilket motsvarar en värdering om 10,5 gånger EV/Ebit för 

2022 och 9,7 gånger EV/Ebit för 2023.  

Jämförbara bolag   

Källa: Refinitiv 

Värderingsrisk 
Vårt huvudscenario bygger på en fortsatt stark investeringsvilja i eko-

nomin och att Eurocons försäljningstillväxt och lönsamhet kan närma 

sig de historiska nivåerna. Den övergripande risken i caset är att in-

vesteringsviljan i ekonomin avtar, vilket skulle innebära en lägre be-

läggning följt av minskad omsättning och lönsamhet, och skulle ha en 

negativ påverkan på såväl bolaget som aktien. Tillväxttakten och lön-

samheten framåt är även beroende av en fortsatt god rekryteringstakt 

av konsulter, vilket är en utmaning givet bristen på ingenjörskompe-

tens.  

Rörelsemarginal
Marknadsvärde Omsättning, 

R12
Rörelseresultat, 

R12
Rörelsemarginal, 

R12
genomsnitt 
2017-2021

EV/Sales,
 R12

EV/Ebit,
 R12

AFRY 15 831 20774 1547 7,4% 7,7% 1,1 15,6

CAG Group 604 649 42 6,5% 7,1% 0,9 13,8

Multiconsult 3 589 3500 321 9,2% 5,1% 1,2 13,6

Projektengagemang 336 1013 57 5,6% 3,9% 0,6 10,8

Rejlers 2 416 3070 198 6,4% 2,9% 0,9 13,9

Sweco 43 000 21792 1949 8,9% 8,6% 2,1 23,9

Medelvärde 10 963 8 466 686 7,4% 5,9% 1,1 15,3

Median 3 002 3 285 260 7,0% 6,1% 1,0 13,8

Eurocon 323 309 35 11,2% 7,6% 1,0 9,0

Höjda prognoser efter starkt Q1 
Procentuell ökning av estimat 2022p-2023p 

 
 
Källa: Analysguidens prognoser 
 
 
 
 

 

2022p % 2023p %

Nettoomsättning 336 4% 373 5%

Ebitresultat 40 25% 44 18%

Nettoresultat 30 27% 33 18%
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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 inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats 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. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikern Erik Pilbackes äger inte och får heller inte äga aktier i det ana-

lyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Erik Pilbackes 

 
 


