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Bra marginal i 

sikte 

 

GHP fortsätter leverera bra tillväxt, i linje med vår prognos. 

Bolaget nådde dock inte ända fram vad gäller lönsamheten. 

Expansion har skapat en bra grund att fortsätta växa på samtidigt 

som det nu finns goda möjligheter att förbättra marginalerna.  

Under helåret 2019 redovisade GHP försäljningsintäkter om 

1 313 miljoner kronor. Det motsvarar en tillväxt om 17 procent, 

varav 14 procentenheter var organiskt. Utfallet var i linje med 

vår prognos. EBITDA-resultatet på 150,4 miljoner kronor var 

dock en bit under får prognos på 176,0 miljoner kronor. Under 

året har lönsamheten pressades av engångsposter och andra 

kostnader relaterade till insatser för att stärka positionen på viktiga huvudmarknad-

er, så som Sverige men även Kuwait och Danmark.  

Under det fjärde kvartalet 2019 uppgick tillväxten till 11,0 procent på årsbasis, 

varav 6,8 procent organiskt. Samtliga tre segment växte även om Norden var den 

främsta källan till tillväxt. Det redovisade EBITDA-resultatet blev 41,3 miljoner 

kronor motsvarande en marginal på 11 procent. Justerat för IFRS 16 kom resultatet 

in på 26,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras mot 35,5 miljoner kronor samma 

kvartal föregående år. Samtidigt har förändringar i intäktsredovisning i Förenade 

Arabemiraten (UAE)haft en negativ effekt på resultatet i fjärde kvartalet 2019 med 

cirka -10 miljoner kronor. Vidare fortsätter uppstarten av ortopediska kliniken i 

Stockholm och expansion i Danmark att hämma lönsamheten. 

GHP har byggt en bra grund att fortsätta växa på framöver. Vi tror också att 

lönsamheten kan börja klättra allteftersom kapacitetsutnyttjandet ökar och 

kostnader för expansionsåtgärden reduceras. Med anledning av utfallet för det 

fjärde kvartalet 2019 och att flera kliniker fortfarande är i uppstartsfas har vi 

justerat ned intäkter och EBITDA-resultatet för helåret 2020 en aning. Efter våra 

justeringar beräknas ett motiverat värde per aktie till 18,1 kronor (tidigare 18,9) i 

basscenariot för de kommande 6-12 månaderna. 

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2017 2018 2019 2020P 2021P 

Försäljningsintäkter 991 1 121 1 313 1 431 1 516 

Tillväxt, % 3,7% 13,1% 17,2% 9,0% 5,9% 

EBITDA 42,2 84,2 150 183 209 

EBITDA-marginal 4,3% 7,5% 11,5% 12,8% 13,8% 

Vinst per aktie, kronor 0,08 0,55 0,53 0,77 1,06 

PE-tal 209x 30,0x 31,3x 21,5x 15,6x 

 Källa: GHP (utfall) och Carlsquare (prognoser) 
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Datum: 26 februari 2020 

Analytiker: Markus Augustsson, Carlsquare 

  

Företagsnamn: GHP Specialty Care AB 

Lista: NASDAQ NORDIC SMALL CAP 

Vd: Daniel Öhman 

Styrelseordförande: Carsten Browall 

Marknadsvärde: 1 127 MSEK 

Senast: 16,5 SEK 

Kort om GHP: GHP Specialty Care är en sjukvårdskoncern 

med verksamhet i Norden (22 kliniker) och 

Förenade Arabemiraten (drift av fyra 

kliniker). Sedan en tid tillbaka driver bolaget 

även ett operatörsavtal för Kuwait Hospital. 

Strategin är att bedriva specialiserad 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 sjukvårds-

försäkringar kommer att påverka GHP. 

  

  

Värdering: Bear 

10,9 kr 

Bas 

18,1 kr 

Bull 

23,4 kr 

    

    

 

Källa: Reuters Eikon och Carlsquare 
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Fortsatt bra tillväxt 
Nedan visas utfallet för det fjärde kvartalet 2019 jämte utfallet motsvarande kvartal 

2018. Som framgår uppgick tillväxten under fjärde kvartalet 2019 till 11,0 procent, 

varav drygt 6,8 procentenheter var organiskt. Tillväxttakten mattades därmed av i 

relation till det tredje kvartalet 2019. Samtidigt har bolaget nu en bra grundstomme 

som böjar sätta sig. Med en bra marknad finns därmed också goda förutsättningar 

för en fortsatt god tillväxt till förbättrade marginaler allteftersom kapacitets-

utnyttjandet förbättras och processer optimeras. 

Utfall fjärde kvartalet 2019, jämfört med 2018: 

        

MSEK 2019, KV4 2018, KV4 Förändring 

Försäljningsintäkter 373 336 11,0% 

EBITDA exkl. IFRS 16 26,5 35,5 -25,4% 

EBITDA-marginal, % 7,1% 10,5% -33,0% 

Rörelseresultat (EBIT) exkl. IFRS 16 17,7 28,2 -37,2% 

EBIT-marginal, % 4,7% 8,4% -43,3% 

Källa: GHP  

 

Notera att lönsamheten (mätt i EBITDA- och EBIT-resultat) påverkades negativt 

med cirka 10 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019. Detta som en effekt 

av en tidigare förändring av intäktsredovisningen i Förenade Arabemiraten. 

Justerat för detta var istället lönsamheten på EBITDA-nivå upp med 2,8 procent 

och på EBIT-nivå ned med 1,8 procent. Lönsamheten pressas också av kostnader 

hänförbara till expansion i både Sverige och Danmark. Därför finns också 

ytterligare möjlighet till lönsamhetsförbättringar på dessa marknader.  

Norden går fortsatt starkt 

Det fjärde kvartalet är normalt sett ett kvartal med hög aktivitet hos bolagets 

kliniker. Det fjärde kvartalet 2019 var inget undantag. För första gången kunde 

Norden-segmentet visa upp en omsättning över 300 miljoner kronor – vilket var en 

milstolpe i sig. Närmare bestämt landade försäljningsintäkterna i Norden på 311,9 

miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 11,4 procent. Den organiska 

tillväxten uppgick till 6,9 procent.  

Rörelseresultatet (EBIT) för Norden kom in på 25 miljoner kronor motsvarande en 

marginal på 8,0 procent. Det är en försämring relativt samma kvartal 2018 då 

marginalen låg på 10,5 procent. Ortopedkliniken i Stockholm är dock fortfarande i 
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sin uppstartsfas och fortsätter därmed att hålla tillbaka segmentets marginal. Även 

kostnader hänförliga till expansionsinsatser i Danmark bidrog till den försvagade 

marginalen. Med detta sagt tror vi att det finns uppsida i marginalen som kan 

realiseras redan under 2020. Samtidigt tror vi att dessa expansionsinsatser 

kommer att bidra till att verksamheten i Norden kan upprätthålla en god tillväxttakt.  

Vårdsamverkan bör kunna bli lönsamt under 2020 

En viktig tillväxtfaktor är efterfrågan från försäkringsmarknaden där GHP genom 

Vårdsamverkan är aktiva. Vårdsamverkan har som bekant under de senaste åren 

knutit ett närmare samarbete med stora kunder som Trygg Hansa och Skandia. 

Det driver i sin tur volymer till de nordiska klinikerna.  

Under det fjärde kvartalet 2019 redovisades försäljningsintäkter för 

Vårdsamverkan om 33,2 miljoner kronor motsvarande en tillväxt om 10,3 procent. 

Lönsamheten på EBIT-nivå var dock minus 0,5 miljoner kronor. Segmentets 

lönsamhet har långsamt förbättrats beroende på optimerade processer för att 

matcha vårdbehovet med rätt tjänster. Givet denna utveckling har vi antagit att 

Vårdsamverkan når lönsamhet för helåret 2020.  

International stärker organisationen för fortsatt tillväxt 

International innefattar managementavtal och drift för diabetesvård vid en klinik i 

UAE liksom två akutsjukhus och ett barn- och förlossningssjukhus. International 

driver även ett operatörsavtal för Kuwait Hospital. Segmentet International 

redovisade försäljningsintäkter om 27,8 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt 

om 7,8 procent. Den starka tillväxten för International drivs av antagandet av en 

fortsatt ökad aktivitet vid klinikerna i UAE och stigande ersättning (inkluderat rörlig 

ersättning) från operatörsavtalet i Kuwait.  

EBIT-resultatet för International kom in på 5,8 miljoner kronor vilket motsvarar en 

marginal på 20,9 procent. Marginalen pressades av kostnader hänförliga till att 

expandera driften vid i sjukhuset i Kuwait men också av en temporär lösning för att 

bemanna sjukhuset. Dessa marginal-hämmande extrakostnader förväntar sig 

bolaget att elimineras under de kommande sex månaderna.  

Vidare har bolaget stärkt ledningen för International för att vidare utveckla affären. 

Ju större andel av intäkterna som kommer från International, desto högre kommer 

gruppens marginaler att bli då det generella marginalläget är högre i de regioner 

där International i dag opererar. 

Prognoser och värdering 

Fortsatt god tillväxt till förbättrad marginal 
Nedan visas utfall för försäljningsintäkter och rörelseresultat för 2018 och 2019 

jämte våra prognoser för helåret 2020 fördelat på de tre segmenten. Som framgår 

var det Norden som drev tillväxten på årsbasis.  
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Omsättnings- och marginalprognoser per segment 

        

  2018 2019 2020P 

Norden       

Försäljningsintäkter 977 1 097 1 189 

Tillväxt 10,6% 12,3% 8,4% 

EBIT-marginal 7,5% 7,4% 8,1% 

Vårdsamverkan       

Försäljningsintäkter 71 122 126 

Tillväxt 73,3% 72,6% 3,6% 

EBIT-marginal -9,1% -1,6% 1,5% 

International       

Försäljningsintäkter 73 94 116 

Tillväxt 9,7% 29,6% 23,0% 

EBIT-marginal 37,4% 28,9% 35,4% 

Källa: GHP (utfall), Carlsquare (prognoser)   

 

Med anledning av utfallet för det fjärde kvartalet samt helåret 2019 (satt i relation 

till vår prognos) har effektiviteten i verksamheten inte kommit igång i den takt som 

vi tidigare räknat med. Därför har vi justerat EBITDA-marginalen justerad för IFRS 

16 är nedjusterad från 9,3 procent till 7,9 procent. Förbättringarna bedöms komma 

främst under andra halvåret. Nästföljande år, 2021, har vi antagit att EBITDA-

marginalen justerad för IFRS 16 stiger till 9,3 procent. Intäktsprognosen för helåret 

2020 är marginellt nedjusterad, från 1 442 miljoner kronor till 1 431 miljoner kronor 

i vårt basscenario. 

Historik och prognoser för försäljningsintäkter och EBITDA-marginal i tre scenarion 

 

Källa: GHP (utfall), Carlsquare (prognoser)   

 

Värderingsansats 
Genom att kombinera värdena från en DCF-modell och en jämförelsevärdering i ett 

genomsnitt beräknas ett motiverat värde per aktie om 18,1 kronor (tidigare 18,7) 

för de kommande 6-12 månaderna. Mot bakgrund av de nedjusterade 

prognoserna sjunker värderingen jämfört mot föregående analysuppdatering.  
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Som framgår i tabell nedan motsvarar en värdering om 18,1 kronor per aktie en 

EV/Sales-multipel om 1,0x våra prognoser för helåret 2020. EV/EBITDA-multipeln 

är 12,7x vår prognos för bolagets EBITDA-resultat och P/E-talet är 23,8x vinsten 

under helåret 2020. Liknande bolag handlas till ett medianvärde för EV/Sales och 

EV/EBITDA om 1,4x respektive 10,6x prognoserna för 2020. Medianvärdet för P/E-

talet är 26,7x. 

Motiverat värde i tre scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

DCF-model 10,9 19,0 27,3 

Multipelvärdering 10,9 17,1 19,5 

Motiverat värde per aktie 10,9 18,1 23,4 

Upp-/nedsida rel. senast betalt (17,55 kr) -34% 10% 42% 

        

  2020P 2020P 2020P 

EV/Sales 0,6x 1,0x 1,1x 

EV/EBITDA 11,2x 12,7x 14,7x 

P/E 13,9x 23,8x 27,5x 

Källa: Carlsquare 

 

I Bull-scenariot beräknas ett motiverat värde per aktie om 23,4 kronor och i Bear-

scenariot beräknas värdet per aktie till 10,9 kronor.  

I tabellen nedan sammanfattas DCF-värderingen. Det motiverade värdet i 

basscenariot reduceras till 19,0 kronor per aktie. 

DCF-värdering 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

Wacc 7,7% 7,7% 7,7% 

CAGR, 2020P - 2022P 4,6% 6,4% 9,0% 

Långsiktig EBIT-marginal (just. för IFRS 16) 7,6% 10,1% 10,4% 

Långsiktig tillväxt 3,0% 3,0% 3,0% 

Rörelsevärde (EV) 924 1 479 2 041 

        

Kassa 26 26 26 

Räntebärande skulder -153 -153 -153 

Nettokassa, dec-2019 (P) -128 -128 -128 

Tilläggsköpeskilling, put options -51 -51 -51 

Aktievärde 745 1300 1862 

Antal aktier, miljoner 68 68 68 

Motiverat värde per aktie, SEK 10,9 19,0 27,3 

Källa: Carlsquare* Justerat exklusive IFRS 16  
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Relativvärdering 
I tabellen nedan listar vi ett urval av jämförelseobjekt för GHP Specialty Care med 

avseende på 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.  

Relativvärdering bolag inom vård- och omsorgssektorn  

        

    EV/EBITDA 2020P PE 2020P 

Rhoen Klinikum AG 11 560 13,3x 59,3x 

Attendo AB (publ) 8 368 8,4x 35,9x 

Humana AB 2 699 7,2x 10,7x 

Orpea SA 84 276 18,8x 32,7x 

Korian SA 38 743 10,6x 28,2x 

Pihlajalinna Oyj 3 638 7,8x 24,8x 

NMC Health PLC 22 343 13,7x 7,4x 

Spire Healthcare Group PLC 6 373 7,9x 22,9x 

Ramsay Health Care Ltd 98 732 11,3x 26,7x 

Genomsnitt 30 748 11,0x 27,6x 

Median 11 560 10,6x 26,7x 

GHP (BAS, prognos 2020)   11,9x 23,1x 

Värderingspremie/rabatt (BAS, median) 12% -13% 

        

BEAR: Implicit värdering (median), kronor per aktie 9,5 12,2 

BAS: Implicit värdering (median), kronor per aktie 14,0 20,2 

BULL: Implicit värdering (median), kronor per aktie 16,3 22,7 

        

  BEAR BAS BULL 

Implicit värdering (median), kronor per aktie 10,9 17,1 19,5 

 Källa: Reuters Eikon och Carlsquare 

 

GHP värderas något över jämförelseobjekten sett till EV/EBITDA men till en rabatt 

sett till PE-talet. En motsvarande värdering som för sektorn i stort skulle i 

genomsnitt motsvara 17,1 kronor per aktie för GHP enligt vår beräkning i 

basscenariot.  
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

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 Carlsquare. Carlsquare 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 Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 


