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Lovande inför 

stark säsong    

 

GHP fortsätter att växa tvåsiffrigt drivet av god efterfrågan i 

nordiska kliniker och ett nytt avtal med Trygg Hansa. Bolaget 

bygger ut kapacitet vilket medför att vi höjer prognosen för 2019. 

Vi höjer motiverat värde något som följd.      

God tillväxt i segmentet Norden och det nya avtalet med 

Trygg Hansa bidrog till en tillväxt på 14 procent i det gångna 

kvartalet, helt i linje med våra förväntningar. Högre 

omkostnader än väntat medförde att resultatökningen inte 

nådde upp till vår prognos, men vi ser förmildrande 

omständigheter i form av en god takt i rekryteringen som ger 

stöd åt tillväxtutsikter framöver. Vi räknar med en stark avslutning på året för 

samtliga segment. Säsongsmässigt är fjärde kvartalen normalt en bra period för 

specialistsjukvården. Därtill utfaller större delen av den årliga ersättningen till 

verksamheten i Förenade Arabemiraten under innevarande kvartal vilket vi bedömer 

kommer att ge en tydlig hävstång i resultatet.    

Sammantaget lämnar vi våra prognoser för 2018 i stort oförändrade. Under 2018 

byggs kapaciteten ut i viktiga kliniker i Danmark och Västra Götaland. Nyligen 

meddelades även att en ny klinik inom ortopedi öppnar i Stockholm från den 1 

januari 2019. Det bidrar till att vi höjer våra prognoser något för nästa år och att 

vi justerar upp det motiverade värdet i vårt basscenario till 12,4 kronor (från 

11,9).  

Aktien handlas i närheten av vårt motiverade värde och i linje med relevanta 

jämförelseobjekt efter en stark kursutveckling under året. Potentiella nya 

samarbetsavtal för exempelvis segmentet International kan ge utrymme för höjt 

värde framöver. Strukturaffärer i sektorn kan därtill ge bränsle till spekulationer 

om ett bud även på GHP.  

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2015 2016 2017 2018P 2019P 

Försäljn- intäkter 820 955 991 1097 1195 

Tillväxt, %   17% 4% 11% 9% 

EBITDA 52 81 42 81 96 

EBITDA-marginal 6,4% 8,5% 4,3% 7,3% 8,0% 

Vinst per aktie, kronor 0,33 0,60 0,08 0,59 0,83 

PE-tal 15,6 17,3 113,8 21,1 15,0 

Källa: GHP (utfall) och Jarl Securities (prognoser) 

12,4 kr

16,1 kr

12,4 kr

9,8 kr

6

8

10

12

14

16

mar-18 jul-18 okt-18 feb-19 jun-19

 

S
ju

k
v
å

rd
  

Datum: 26 oktober 2018 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: GHP Specialty Care AB 

Lista: NASDAQ OMX NORDIC SMALL CAP 

Vd: Daniel Öhman 

Styrelseordförande: Carsten Browall 

Marknadsvärde: 849 MSEK 

Senast: 12,4 SEK 

Kort om GHP: GHP Specialty Care är en sjukvårdskoncern 

med verksamhet i Norden (18 kliniker) och 

Förenade Arabemiraten (drift av fyra 

kliniker). Strategin är att bedriva special-

iserad vård inom ett begränsat antal utvalda 

diagnosområden med ambitionen att bli en 

ledande aktör inom dessa specialist-

områden. Affärsmodellen bygger på ”kvalitet 

genom specialisering” det vill säga att 

erbjuda effektiv vård med hög kvalitet genom 

att behandla stora volymer  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

GHP har en stark ställning inom specialist-

sjukvårdsområden i Sverige. Det ger 

möjlighet att behandla stora volymer vilket 

leder till ökad kvalitet. Inom den 

internationella verksamheten finns goda 

tillväxtmöjligheter.  

 

Cirka en tredjedel av intäkterna kommer 

från försäkringsbolag via sjukvårds-

försäkringar. Det minskar effekt av pris-

pressen inom delar av offentligt finansierad 

vård. 

 

Risker och 

svagheter: 

GHP är beroende av att kunna rekrytera 

och behålla specialistkompetens.  

 

Bolaget är i hög grad beroende av politiska 

beslut. Det är osäkert hur den nya 

förmånsbeskattningen av 

sjukvårdsförsäkringar kommer att påverka 

GHP. 

 

  

Värdering: Bear 

9,8 kr 

Bas 

12,4 kr 

Bull 

16,1 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Under Vd:n Daniel Öhman har lönsamheten förbättrats 

tydligt. Utvecklingen var svag under delar av 2017 men 

en tydlig återhämtning de senaste kvartalen är ett 

styrkebesked. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Bland ägarna finns ett flertal näringslivsprofiler. Vid 

sidan av storägaren Metroland BVBA finns grundarna till 

bolaget högt upp på ägarlistan. . 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

GHP har en något lägre skuldsättning än andra bolag i 

sektorn. Det underliggande kassaflödet är gott men har 

tyngts av en period av högre investeringar och 

rörelsekapitalbindning i verksamheten i Förenade 

Arabemiraten.  

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Aktiekursen har återhämtat sig efter svackan under 2017 

drivet av en stark tillväxt och resultatutveckling. Bolaget är 

en uppköpskandidat.  

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Verksamheten påverkas i hög grad av politiska beslut. 

Konjunkturkänsligheten är samtidigt begränsad. 

Likviditeten i aktien är förhållandevis låg.  

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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God tillväxt i säsongsmässigt svagt 
kvartal 
GHP fortsätter att växa i en snabb takt. Tillväxten under 3 kv. uppgick till 14 

procent varav 12 procent organiskt. Skillnaden utgörs av en positiv valutaeffekt 

relaterad till verksamheten i Förenade Arabemiraten. Sammantaget var tillväxten 

på koncernivå helt i linje med våra förväntningar. 

Till största del är tillväxten i absoluta tal relaterad till de nordiska klinikerna och 

GHP lyfter fram Danmark och Västra Götaland som tydliga ljuspunkter. Det bådar 

gott med hänsyn till att den expansion som genomförs i kliniker i dessa regioner. 

En annan tillväxtkomponent är segmentet Vårdsamverkan (skräddarsydda 

vårdkedjor för försäkringsbolag). Omsättningen i verksamheten har lyfts av ett 

betydligt utökat samarbete med Trygg Hansa som började gälla från den 1 juli 

2018 vilket ledde till en tillväxt på 44 procent.  

Externa kostnader var högre än vad vi hade räknat med och det medförde 

sammantaget en sämre utväxling på resultatet från omsättningsökningen än våra 

förväntningar. Det tredje kvartalet präglas säsongsmässigt av ledigheter och 

sämre kostnadstäckning vilket gör det svårt att dra slutsatser. Bolaget genomför 

också satsningar på affärsutveckling framför allt inom segmentet Vårdsamverkan 

vilket påverkar i viss mån. Stort fokus ligger på att, bland annat i samarbete med e-

hälsobolaget Doctrin, utveckla digitala verktyg för patientanamnes, konsultation 

med vårdpersonal och rehabilitering (se bild ovan). Syftet är ett optimera vården 

för den individuella patienten men också genera data för att effektivt styra resurser.  
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Utfall och prognoser, kv. 3, 2018 

          

MSEK 2018, KV3 2018, KV3P Avvikelse 2017, KV3 

Rörelseintäkter 218 218 0% 192 

Tillväxt, % 14% 14%     

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,7 5,0 -66% -0,2 

EBITDA-marginal, % 0,7% 2,2%   -0,1% 

Rörelseresultat (EBIT) -5,4 -1,8 -205% -6,4 

EBIT-marginal, % -2,4% -0,7%   -3,3% 

Källa: GHP och Jarl Securities 

Expansion i nordiska kliniker fortsätter 
Nyligen har GHP meddelat att den ortopediska dagkirurgiska verksamheten i 

Stockholm ska expanderas genom att bolaget öppnar en ny enhet på Gärdet den 

1 januari 2019. Satsningen görs för att stärka erbjudandet främst mot 

försäkringskunder, en kategori där GHP har flyttat fram positionerna den senaste 

tiden. Detta inte minst genom avtalet med Trygg Hansa där GHP får ansvaret för 

all vård av Trygg Hansas försäkringskunder avseende patienter med skador på 

rörelseapparaten. 

Den nya kliniken på Gärdet innebär en tydlig kapacitetshöjning inom dagkirurgi. 

GHP bedömer att med fullt utbyggd kapacitet har kliniken möjlighet att omsätta 40 

till 50 MSEK på ett par års sikt, inklusive den verksamhet som flyttas över från de 

befintliga lokalerna på Löwenströmska Sjukhuset i Upplands Väsby. Det motsvarar 

i så fall betydligt högre behandlingsvolymer inom dagkirurgi än i dagsläget och 

expansionen är helt i linje med GHP:s strategi att bygga upp specialistkliniker med 

höga volymer. Förutom skalfördelar tyder forskning på att höga volymer tenderar 

att ge bättre patientresultat vilket i sin tur också talar för bättre lönsamhet i till följd 

av kortare vårdtider och lägre kostnader för uppföljande vård.   

Prognoser  

Oförändrad prognos för 2018 
Vi bedömer att tillväxten under årets första nio månader ger ett bra stöd åt våra 

tidigare omsättningsprognoser. I linje med sedvanligt säsongsmönster förväntar 

oss ett starkt avslutande kvartal för de nordiska klinikerna. Högre aktivitet i 

segmenten International och Vårdsamverkan bör också ge ett tydligt tillväxtbidrag.  

Tros högre omkostnader än vad vi hade räknat med i det gångna kvartalet är vi 

inte så bekymrade då vi bedömer att detta kan uppvägas av att personalkostnader 

ökar i en långsammare takt än våra tidigare prognoser även beaktat en tydlig 

expansion. Vi kvarstår därför vid vår tidigare resultatprognos. GHP bedömer också 

att den negativa prisutvecklingen i offentligt finansierad vård har avtagit och i vissa 

fall är positiv vilket också ger stöd till våra marginalantaganden. Kalendermässigt 

innebär det fjärde kvartalet färre arbetsdagar än förra året, vilket vi har tagit höjd 

för i våra prognoser.   
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Expansion ger höjda estimat för nästa år 
Som vi tidigare nämnt var tillväxten på koncernnivå som väntat. Däremot växte de 

nordiska klinikerna något snabbare än vi hade räknat med. Kombinerat med den 

nyligen aviserade expansionen av den ortopediska dagkirurgin i Stockholm från 

2019 medför det att vi höjer omsättningsprognosen för nästa år med cirka två 

procent och vinstprognosen med omkring fem procent.  

Som vi beskrev i vår förra analys är införandet av förmånsbeskattning för 

sjukvårdsförsäkringar (från den 1 juli 2018) en viss osäkerhetsfaktor då det riskerar 

att dämpa efterfrågan från försäkringskunder. Det medför att vi fortfarande har en 

något försiktig syn rörande tillväxten för segmentet Vårdsamverkan. Vi ser ingen 

uppenbar negativ påverkan i rapporten för det tredje kvartalet men det kan 

möjligen vara för tidigt att dra slutsatser. Alliansen har tidigare uttalat att man vill 

riva upp beslutet. Det oklara politiska läget efter riksdagsvalet gör att det är 

osäkert om och när det kan ske. Om beskattningen slopas bedömer vi att det allt 

annat lika finns en viss uppsida till våra prognoser.  

Vi har ännu inte räknat med några nya avtal för International i våra prognoser. Det 

är en potentiell joker och kan ge uppsida till våra prognoser från 2019 och framåt.  

Prognoser 

 

Källa: GHP (utfall) och Jarl Securities (prognoser).  

 

Värderingsansats 
För att värdera GHP har vi tillämpat en kassaflödesmodell (DCF) i kombination 

med en jämförelsemodell vars utgångspunkt är noterade bolag med en snarlik 

verksamhet. 

Höjt tillväxtantagande i basscenariot 
Som utgångspunkt har vi använt en prognosperiod på tio år. För de närmaste fem 

åren har vi antagit en genomsnittlig tillväxt på 7,1 procent per år (tidigare 6,7. Vi 

har därefter räknat med att tillväxten successivt sjunker mot ett långsiktigt 

antagande om tre procent. Därefter har vi beräknat ett slutvärde baserat på 

långsiktiga tillväxt- och marginalantaganden. Vi bedömer att rörelsemarginalen före 

av- och nedskrivningar (EBITDA) kan klättra upp till åtta procent 2022 till följd av 

bättre kapacitetsutnyttjande och skalfördelar.  
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Långsiktigt har vi räknat med en tillväxt om tre procent och en rörelsemarginal 

(EBIT) på fem procent. Vi bedömer att det motsvarar en EBITDA-marginal på 

knappt sju procent, det vill säga lägre än bolagets mål på tio procent. Vi har räknat 

med en riskpremie på 8,8 procent baserat på en antagen marknadsriskpremie på 

6,4 procent plus ett småbolagstillägg på 2,4 procent (Källa: PwCs 

Riskpremiestudien 2018). Med en riskfri ränta på 0,6 procent och ett betavärde på 

0,84 (Källa: Thomson Reuters) beräknar vi ett avkastningskrav på 7,9 procent. 

Med ett antagande om 15 procent skuldfinansiering hamnar wacc på 7,4 procent.  

I ett optimistiskt scenario (BULL) har vi räknat med en högre genomsnittlig tillväxt 

kommande fem år på cirka tio procent. Vi räknar här med att bolaget når den 

nedre gränsen för sitt marginalmål (EBITDA) om tio procent.  

I ett pessimistiskt scenario (BEAR) räknar vi med en lägre genomsnittlig tillväxt 

kommande fem år på fem procent. Vi räknar med att bolaget kan nå en EBITDA-

marginal på 6,7 procent, i linje med genomsnittet för de fem senaste åren. Detta 

scenario skulle exempelvis kunna illustrera en kraftigare negativ effekt från 

ändrade skatteregler än vad vi räknat med i basscenariot.  

I tabell nedan redovisas DCF-värderingen. 

DCF-värdering 

        

  BEAR BAS BULL 

wacc 7,4% 7,4% 7,4% 

CAGR, 2017E - 2022P 5,0% 7,1% 9,8% 

EBITDA-marginal 2022P 6,6% 7,9% 10,0% 

Långsiktig tillväxt 3,0% 3,0% 3,0% 

Rörelsevärde (EV) 793 974 1 227 

        

Kassa, Sep-2018 27 27 27 

Räntebärande skulder, Sep-2018 152 152 152 

Nettokassa, Sep-2018 -125 -125 -125 

Aktievärde 667 849 1101 

Antal aktier, miljoner 68,3 68,3 68,3 

Motiverat värde per aktie, SEK 9,8 12,4 16,1 

 Källa: Jarl Securities 

 

Det motiverade värdet i basscenariot hamnar något högre än tidigare mot 

bakgrund av höjd prognos för 2019 och uppräkning av diskonterade kassaflöden.  

Det motsvarar 15 gånger vårt vinstestimat för 2019.  

GHP värderas i linje med sektorn 
I tabellen nedan listar vi ett urval av jämförelseobjekt för GHP Specialty Care med 

avseende vinstmultiplar. Jämförelsen störs dels av att flera bolag utgörs av större 

koncerner där specialistsjukvård endast är en del av verksamheten. Dessutom är 

många av de svenska bolagen verksamma inom omsorg.  
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Relativvärdering bolag inom vård- och omsorgssektorn  

        

Bolag Kurs EV/EBITDA 2018P PE2018P 

Capio 57,8 9,4x 15,9x 

Rhoen Klinikum 22,2 10,6x 32,9x 

Attendo 78,2 14,3x 17,3x 

Humana 53,5 9,0x 10,6x 

Orpea 105,9 17,9x 26,8x 

Korian 34,0 8,1x 23,0x 

Ramsay de santé 20,6 11,7x 27,8x 

Pihlajalinna 9,0 8,4x 19,0x 

NMC Health 3230,0 18,5x 23,9x 

Spire Healthcare 118,2 6,9x 12,8x 

Genomsnitt   11,5x 21,9x 

Median   10,0x 23,0x 

GHP (JS prognos) 12,4 11,4x 21,1x 

Värderingspremie/rabatt (median) 14% -8% 

Implicit värdering (median), kronor per aktie 10,8 13,5 

Källa: Thomson Reuters, Jarl Securities 

 

Vi har förändrat urval och även metodiken något sedan sist då vi ersatt EV/EBIT-

multipel med EV/EBITDA för förbättrad jämförbarhet. GHP handlas med en premie 

till övriga jämförelseobjekt sett till EV/EBITDA men till en rabatt sett till PE-tal. En 

motsvarande värdering som för sektorn i stort skulle i genomsnitt motsvara 12,2 

kronor per aktie för GHP enligt vår beräkning.  

Aktien har haft en bra utveckling under året såväl absolut sett som relativt sektorn 

(”Europe HC Providers” nedan). Det ska delvis ses mot bakgrund av en ganska 

pressad värdering i utgångsläget efter en svag resultatutveckling under första 

halvåret 2017. Flera av de europeiska aktierna i sektorn går svagt. Det beror 

sannolikt till viss del på problem på specifika större marknader, som prispress i 

Tyskland. 
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Kursutveckling för GHP relativt europeisk sektor de senaste tolv månaderna (SEK) 

 

Källa: Thomson Reuters, Jarl Securities 

 
Hög affärsaktivitet i sektorn 
Den senaste tiden har den svenska vård- och omsorgssektorn präglats av två 

större affärer. Ramsay de Santé har lämnat ett rekommenderat bud på Capio värt 

8,2 miljarder SEK motsvarande en värdering på 11,5 gånger rullande EBITDA. 

Därtill har Ambea avtalat om förvärv av Aleris verksamhet inom Omsorg för 2,6 

miljarder SEK.  

En naturlig följdfråga är om även GHP kan bli föremål för uppköp. Vi ser att 

strukturaffärerna ovan påverkar utsikterna för ett möjligt bud på GHP i olika 

riktning. Ramsay de Santés förvärv av Capio kan innebära en minskad sannolikhet 

för att Capio i sin tur skulle förvärva GHP, åtminstone på kort sikt. Innan budet 

hade Capios styrelse aviserat en strategiändring innebärande en fokusering på 

den nordiska marknaden och GHP vore enligt vår bedömning en tänkbar pusselbit 

i denna satsning. Affären mellan Aleris och Ambea innebär att Aleris verksamhet 

framöver består av sjukvård, framför allt specialistsjukvård och radiologi. 

Nettoskulden i Aleris minskar kraftigt som en följd av affären vilket torde ge 

utrymme att expandera den kvarstående rörelsen inom sjukvård. I så fall bedömer 

vi att det är rimligt att anta att GHP finns på Aleris radar.  
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 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. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

