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UPPDRAGSANALYS 

Investering för tålmodiga 

– bra köplägen i svackor 

Positivt resultat trots motvind i pandemitider 

Eurocon redovisade en nettoomsättning för det tredje kvartalet 2020 

på 47,9 miljoner kronor, jämfört med 52,9 miljoner kronor för tredje 

kvartalet 2019. Det ger en minskning på 9,5 procent. Den negativa 

utvecklingen beror till stor del på den kraftiga spridningen av Covid-

19-viruset och dess samhällsekonomiska konsekvenser. Effekterna 

från tidigare kvartals kostnadsbesparingsåtgärder kvarstår och 

Eurocon fortsätter att göra vinst. Rörelseresultatet uppgick till 1,3 

miljoner kronor, det är en ökning från rörelseresultatet på 0,1 

miljoner kronor samma period föregående år. Det ska noteras att 

statliga stöd för permitteringar uppgick till 2,3 miljoner kronor under 

kvartalet, vilket har haft en positiv påverkan på resultatet.  

Tilltagande negativa effekter av Covid-19 

Under tredje kvartalet har coronavirusets spridning tilltagit igen. 

Efter det andra kvartalet hade bolagsledningen en i sammanhanget 

positiv syn på marknaden. Bedömningen då var att något av de 

uppskjutna projekten möjligen kunde komma igång under tredje 

kvartalet. Den andra vågen av smittspridningen har satt käppar i 

hjulet för detta och marknadssentimentet är negativt. Det gör att 

investeringsviljan hos befintliga och potentiella kunder åter är låg. 

Bland annat har ett antal kunder avslutat ej färdigställda projekt och 

rapporterat om nedstängning av produktionsenheter. Vidare har 

ytterligare projekt behövts skjutas upp till följd av negativ marknads-

påverkan för kunderna. Sammantaget ser vi en tilltagande osäkerhet 

i marknaden till följd av den ökade smittspridningen.  

Rabattvärdering kvarstår – men tålamod krävs 

Den tilltagande spridningen av Covid-19 har gjort att förändringen i 

investeringsviljan gått från positiv till negativ. Det har haft en tydlig 

påverkan på Eurocon redan under tredje kvartalet. Vår bedömning är 

att de negativa effekterna kommer att bestå på kort sikt. Bolaget 

handlas därför med all rimlighet till en stor rabatt mot jämförbara 

konkurrenter. På längre sikt är osäkerheten påtaglig, men för ett mer 

normaliserat marknadsklimat är Eurocon väl positionerat, vilket kan 

krympa värderingsrabatten på sikt. Den långsiktiga potentialen för 

bolaget bedöms därför vara god. Vi justerar ned våra estimat något 

och ser ett motiverat värde motsvarande 4,6–4,8 kronor per aktie.  

För den tålmodige kan en investering i bolaget komma att betala av 

sig fint.  
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Noteringsår 2007 

Listning Spotlight Stock Market 

Ticker EURO 

Aktiekurs 4,22 kr 

Antal aktier, milj. 43,6 

Börsvärde, mkr 181 

Nettoskuld, mkr 9,7 

Företagsvärde (EV), mkr 190 
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Källa: Refinitiv  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

0

1

2

3

4

5

6

7

n
o

v
-1

9

d
e
c-1

9

ja
n

-2
0

fe
b

-2
0

m
a
r-2

0

a
p

r-2
0

m
a
j-2

0

ju
n

-2
0

ju
l-2

0

a
u

g
-2

0

se
p

-2
0

o
k
t-2

0

n
o

v
-2

0

Eurocon OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 253 261 243 250

EBITDA 22 17 19 25

Rörelseres. (ebit) 18 5 9 15

Resultat f. skatt 24 6 9 14

Nettoresultat 19 4 7 11

Vinst per aktie 0,43 kr 0,10 kr 0,17 kr 0,26 kr

Utd. per aktie 0,35 kr 0,35 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt 6,7% 3,3% -7,0% 3,0%

Rörelsemarginal 7,1% 1,8% 3,9% 5,9%

P/e-tal 9,7 40,7 24,9 16,0

EV/ebit 10,6 41,1 20,1 13,0

EV/omsättning 0,75 0,73 0,78 0,76

Direktavkastning 8,5% 8,5% 0,0% 0,0%

http://www.eurocon.se/
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Investeringstes 

Hållbar affär lockar 

Eurocons affärsidé fokuserar på hållbarhet och genomsyras av ett 

effektivare 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. Vidare sjösatte europeiska skogsnäringen en gemen-

sam bioekonomisk forskningsagenda under november 2019 som 

ligger i linje med Eurocons verksamhet. Dessa trender mot ett effek-

tivare resursutnyttjande bäddar för en långsiktig, hållbar tillväxt för 

bolaget. 

Stark historik 

Sedan 2004 har Eurocon aldrig redovisat förlust på helårsbasis och 

konsultbolaget har också haft en tendens att återhämta sig snabbt 

efter ekonomiska kriser. Bolaget redovisade bland annat en rörelse-

marginal under 2007 och 2008 på 4,4 respektive 7,0 procent. Även 

försäljningen uppvisar liknande tendenser. Under finanskrisen mins-

kade försäljningen med drygt 20 procent för att snabbt åter-hämta sig 

de kommande två åren. Historiskt har konjunkturnedgångar skapat 

bra köplägen i Eurocon och vi tror inte att denna gång är ett undantag.  

Minskat beroende av storkunder 

Eurocons verksamhet har under perioder varit beroende av större 

enskilda projekt. Som ett resultat av detta har både försäljning och 

lönsamhet 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 procent 

av bolagets samlade försäljning. Det minskade storkundsberoendet 

ökar stabiliteten i Eurocons affär över tid och minskar volatiliteten i 

bolagets intjäning.   

Värderas försiktigt 

Ställt mot en grupp konkurrenter ser Eurocon relativt lågt värderat 

ut. Sett som ett genomsnitt över de senaste tio åren har Eurocon 

levererat en rörelsemarginal på cirka 8,5 procent, vilket är i linje med 

eller högre än konkurrenterna. Idag är koncernens värdering 0,8 

gånger försäljningen, vilket är lägre än norska Multiconsult som 

värderas till en EV/sales-multipel på 1,3. Eurocons försäljning 

värderas också betydligt lägre än ÅF Pöyry och Sweco. Baserat på den 

starka historiken är vår bild att bolagets värdering snarare bör ligga 

närmre konkurrenternas och att värderingsgapet bör minska på sikt. 

Bolaget ser därför ut att värderas försiktigt av marknaden.  

Stark historik  
Omsättning, Mkr (vänster) & rörelsemarginal (höger) 

 

Källa: Bolag, Analysguiden 

Relativt lågt värderat i sektorn 
EBIT-marginal, 10 års snitt och EV/Sales 

 

Källa: Bolagen, Analysguiden 
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Utfall och prognos  

Avviker negativt från våra prognoser 

I linje med den tidigare kommunikationen från bolaget hade vi räknat 

med en förbättring i marknadsklimatet under årets tredje kvartal. 

Med anledning av den ”andra våg” som sker i smittspridningen har 

utvecklingen varit tvärtom. För ett bolag som Eurocon, där beroendet 

av investeringsviljan i ekonomin är stort, får denna typ av sentiments-

svängningar snabba effekter. Det gör att bolagets försäljning, 

motsvarande 47,9 miljoner kronor, kom in under våra estimat på 51,5 

miljoner. Det är en minskning på 9,5 procent mot samma kvartal 

föregående år, att jämföra med våra prognoser om en minskning med 

3 procent. Försämringen sker både inom Engineering och produkt-

försäljningen. Rörelseresultatet kom in på 1,3 miljoner kronor, vilket 

är något bättre än våra prognoser på 1 miljon. Resultatet påverkas 

positivt av statliga stöd motsvarande 2,3 miljoner kronor.  

Utfall januari-september 2020  

 

Analys 

Utvecklingen av omsättningen per anställd är fortsatt negativ, vilket 

indikerar ytterligare försämringar i beläggningsgraden hos konsult-

erna. Antal anställda har minskat med ytterligare fyra personer sen 

andra kvartalet och är nu tio personer färre jämfört med samma 

period föregående år. Detta till trots får arbetet med att begränsa 

effekterna från Covid-19 ses som lovande. Största delen av den 

annars så svårrekryterade personalen är kvar i bolaget, mycket tack 

vare korttidspermitteringar. Det gör att Eurocon är bra positionerade 

inför en eventuell vändning i marknaden.  Bolagsledningen kommu-

nicerar återigen att efterfrågan återhämtade sig något under slutet av 

kvartalet, men att osäkerheten är fortsatt stor. En något mer negativ 

bild än tidigare med andra ord. Vidare nämns också att ett antal större 

projekt inom processindustrin och infra är på gång att startas upp, 

men att det är svårt att bedöma när arbetet med dessa kan komma 

igång. Med ett vaccin i sikte och ett betydande antal uppskjutna 

projekt som är på plats och kan rulla igång i takt med att ekonomin 

återhämtas ser vi positivt på den långsiktiga potentialen. 

Utrullningen av konsulterna kan komma att gå snabbt ett mer 

normaliserat marknadsklimat. 

Januari - september 2020 2019 Förändring 

Engineering

Nettoomsättning 176,5 185,7 -5,0%

Ebit 11,5 7,2 60,5%

Produktförsäljning

Nettoomsättning 7,2 10,3 -30,5%

Ebit -0,5 0,3 -

Tufft 2020 hittills 
Omsättning, Mkr 

 

Källa: Bolaget  

Not: Omsättning 2020 Q3 är rullande 12 månader 

Medelantal anställda 
Svagt negativ trend i antalet anställda under 2020  

 

Källa: Bolaget 

Utrymme för förbättring 
Omsättning per anställd, Tkr 

 

Källa: Bolaget 

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q3

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q1

2002

Q2

2020

Q3

0

50

100

150

200

250

300

350



Eurocon Consulting  

 

 

Analysguiden 

12 november 2020 

 

4 

 

En högre beläggning driver försäljningen per anställd och således 

också såväl omsättningen som lönsamheten. Resultatet är en starkt 

ökande vinst och en eventuell minskning av värderingsgapet mot 

konkurrenterna. Det här mönstret har vi observerat tidigare när 

Eurocon haft tuffare perioder, exempelvis under återhämtningen från 

finanskrisen.  

Värdering  

Återhämtningen tar längre tid än vad vi räknat med efter de positiva 

signalerna i rapporten för andra kvartalet. Våra framtidsprognoser är 

nu något mer negativa på kort sikt. Vi justerar ned försäljnings-

prognosen för 2020 till 243 miljoner kronor. Det motsvarar en 

minskning på 7 procent. Vi gör några mindre justeringar i våra 

långsiktiga prognoser men vår tro är fortsatt att återhämtningen kan 

påbörjas redan under 2021 och med ett vaccin i sikte stärks den tesen.  

Eurocon kommer att påbörja arbetet med att avsluta korttids-

permitteringarna redan under fjärde kvartalet. Det kommer ge viss 

negativ effekt på lönsamheten. Vårt scenario bygger på att rörelse-

marginalen landar på kring 4 procent för 2020 för att successivt 

återgå till mer normala nivåer kring 8 procent.  Motiverat värde för 

aktien justeras ned något till 4,6–4,8 kronor per aktie.   

Värderingsrisk 

Vårt huvudscenario bygger på att investeringsviljan i ekonomin 

normaliseras och återgår till tidigare nivåer och att Eurocons 

försäljningstillväxt och lönsamhet kan närma sig de historiska 

nivåerna. Den övergripande risken i caset är att marknaden fortsätter 

att vara sval, vilket skulle innebära att återhämtningen dröjer och att 

aktien fortsätter gå kräftgång även framåt.   

Vändning i försäljning att vänta… 
Omsättning, Mkr (vänster) & rörelsemarginal (höger) 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

 

…och återhämtning i vinsten 
Rörelseresultat, Mkr 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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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 André Netzén Örn äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

André Netzén Örn 

 

 


