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UPPDRAGSANALYS 

Förutsättningar för ett 

starkt 2021 

Ännu ett starkt kvartal till handlingarna 

InfraCom redovisar en nettoomsättning för fjärde kvartalet 2020 på 

62,7 miljoner kronor, jämfört med 55,5 miljoner kronor för fjärde 

kvartalet 2019. Det ger en tillväxt på 13 procent. Utvecklingen gente-

mot föregående år är till stor del hänförligt till tidigare kommunice-

rade förvärv av HDW Data Sweden AB och tre inkråmsförvärv av 

kundstockar från Mobiplus. För helåret 2020 landade försäljningen 

på 224 miljoner kronor, en tillväxt med 8 procent jämfört med 2019. 

Det ligger en bit under InfraComs målsättning om en tillväxt på 15–

20 procent. EBITDA-resultatet växte med 53 procent under kvartalet, 

från 10, till 15,3 miljoner kronor. För helåret ökade EBITDA med 28 

procent, från 42,5 till 54,4 miljoner kronor.  Lönsamhetsmässigt ser 

det fortsatt väldigt positivt ut. För fjärde kvartalet redovisades en 

EBITDA-marginal på 24,3 procent. Det gör att EBTIDA-marginalen 

för helåret 2020 slutar på 24 procent, väl över bolagets målsättning 

på 15–20 procent. Den stabila lönsamheten visar återigen på hur ef-

fektivt förvärven går att integrera i InfraComs verksamhet, samt att 

de förvärvssynergier som kommunicerats också går att realisera. 

Tre potentiella bolagsförvärv 

Under kvartalet har InfraCom ingått en icke-bindande överenskom-

melse med Empir om att förvärva tre bolag. Det rör sig om samtliga 

aktier i Advoco Communication och Frontnode, samt om en intresse-

post motsvarande 10 procent av aktierna i Tell it to Mi. Under 2019 

omsatte bolagen 41,4 miljoner, 25 ,1 miljoner, respektive 33,6 miljo-

ner kronor. Vår tro är att förvärven potentiellt sett skulle kunna bidra 

med 60–70 miljoner kronor i försäljning på årsbasis till InfraCom om 

de genomförs. Transaktionerna avses genomföras senast 31 mars, vil-

ket innebär att effekter bör synas för bolaget under årets andra kvartal 

om affären går igenom.  

Höjd riktkurs 

I vår kalkyl utgår vi från en normalvärdering på 12 gånger EV/EBIT. 

Räknat på en nettoomsättning på 300 miljoner kronor och en rörel-

semarginal på 19 procent för 2021 ger det en uppsida på 16 procent, 

motsvarande 22,3 kronor per aktie. Det är en attraktiv kalkyl sett till 

den låga risken i bolagets affärsmodell med bra kundspridning, åter-

kommande intäkter och starka kassaflöden. 

InfraCom 

Rapportkommentar – Q4 2020 

Datum 26 februari 2021 

Analytiker André Netzén Örn  

  
Basfakta  

Bransch IT-infrastruktur 

Styrelseordförande Oskar Säfström 

Vd Bo Kjellberg 

Noteringsår 2018 

Listning Spotlight Next 

Ticker INFRA 

Aktiekurs 19,25 kr 

Antal aktier, milj. 30,9 

Börsvärde, mkr 594 

Nettoskuld, mkr -7,2 

Företagsvärde (EV), mkr 587 

Webbplats www.InfraComgroup.se 

  

 
Källa: Refinitiv  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Infracom OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 207 224 300 321

EBITDA 43 54 60 67

just. Ebit 41 52 57 64

Resultat f. skatt 39 51 56 63

Nettoresultat 32 41 44 50

Vinst per aktie 1,04 kr 1,33 kr 1,44 kr 1,62 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,50 kr 0,72 kr 0,81 kr

Omsättningstillväxt 27,6% 8,4% 34,0% 7,0%

EBITDA-marg. 20,6% 24,3% 20,0% 21,0%

Just.Ebit-marg. 19,7% 23,2% 19,0% 19,8%

P/e-tal 18,6 14,5 13,4 11,9

EV/ebit 14,5 11,3 10,3 9,2

EV/omsättning 2,84 2,62 1,96 1,83

Direktavkastning 0,0% 2,6% 3,7% 4,2%

http://www.infracomgroup.se/
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Investeringstes 

Digitaliseringstrend i ryggen  

Nyckeln i affären ligger i Weblinks egenutvecklade molnväxel-platt-

form. Plattformen möjliggör sammankoppling av kundens telefoni 

med Microsoft Teams. Enligt bolagsledningen själva är InfraCom en 

av få aktörer som fått en sådan integrering certifierad av Microsoft. 

Att plattformarna är egenutvecklade i stället för licensierade gör att 

InfraCom rör sig i det högre lönsamhetssegmentet i branschen. Bola-

get erbjuder helhetslösningar inom IT-infrastruktur med ett tydligt 

fokus på molntjänster. Erbjudandet ligger rätt i tiden, med en tillta-

gande digitaliseringstrend i ryggen. Efterfrågan drivs dessutom av att 

hemmaarbete sker i allt större utsträckning till följd av coronapande-

min. 

Abonnemangsintäkter ger stabil affär 

InfraComs intäktsmodell bygger i princip uteslutande på åter-kom-

mande intäkter från abonnemang, vilket ger starka kassaflöden. 

Dessutom är kunderna i allmänhet uppbundna på långa avtalstider, i 

regel 36 månader. Kostnaden per förvärvad kund är låg, vilket mins-

kar risken och ger viss skalbarhet i affären.  Antalet kunder uppgår till 

över 20 000 och består av små till medelstora företag. Den kundspe-

cifika risken bedöms med andra ord vara låg vilket inte minst syns i 

den marginella påverkan som coronapandemin haft hittills. Stabilite-

ten i verksamheten är något som bör tilltala investerare.  

Hög förvärvstakt till attraktiva multiplar 

InfraCom har en uttalad förvärvsstrategi. Den finansiella mål-sätt-

ningen är att växa med 15–20 procent per år genom såväl organisk 

som förvärvad tillväxt. Historiskt har förvärvsaktiviteten varit hög 

och priserna har legat i storleksordningen 10–30 miljoner kronor. 

Bolaget anger att förvärven sker till priser kring 4–5 gånger EV/EBIT. 

Sett till InfraComs historiska värdering på runt 10 gånger rörelsevins-

ten ger det visst multipelarbitrage. Idag finansieras 57 procent av till-

gångarna med eget kapital och bolagets kassaflöden är starka. Möjlig-

heterna för ytterligare förvärv bedöms därför vara goda. Värdet 

skapas genom synergier. De förvärvade bolagen integreras i In-

fraComs egenutvecklade systemstöd, vilket ger en bättre kontroll över 

såväl operativa som investeringsrelaterade kostnader. Dessa effekter 

har synts tydligt i tidigare förvärv och vi förväntar oss att även kom-

mande förvärv genererar synergier på ett effektivt sätt. 

  

Strukturell tillväxt i ryggen 
Prognoser för marknaden för digital infrastruktur i molnet 

 

Källa: Gartner 

Imponerande stabilitet 
Omsättning R12M, Mkr (staplar, Vänster) & EBITDA-% R12M 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Utfall och analys 

En stark avslutning på året  

InfraCom lämnar ytterligare ett starkt kvartal bakom sig. Försälj-

ningen ökade med 16 procent till 63 miljoner kronor. Det ligger något 

lägre än våra förväntningar på cirka 70 miljoner kronor. Sekventiellt 

växer försäljningen med över 15 procent, mycket drivet av tidigare 

kommunicerade förvärv. Sett mot samma period föregående år är det 

framför allt Managed Services som utvecklats starkt. Likadant ser det 

ut för helåret 2020. Det är inget som kommer som en överraskning 

då intäkterna från förvärven som gjorts tillfaller just Managed Ser-

vices. Vi ser en mindre organisk tillväxt inom Communications, vilket 

är vad vi förväntat oss. Vi har tidigare kommenterat att det är förvär-

ven som skall driva tillväxten framåt och att investerare kan förvänta 

sig runt tre procent organisk tillväxt på sin höjd. Bolagsledningen 

kommunicerar fortsatta satsningar på att stärka säljorganisationen. 

Dessutom tycker vi oss se ett tydligare fokus mot att expandera utom-

lands än tidigare, bland annat genom att aktivt utvärdera möjligheten 

till strategiska förvärv i andra länder. Vår tro är fortsatt att satsningar 

på att stärka säljorganisationen, samt expansion utomlands är något 

som potentiellt sett kan stärka den organiska tillväxten över tid. En 

entré på nya marknader, där den digitala mognaden är betydligt lägre 

än i Sverige, bör med all rimlighet föra med sig högre organiska till-

växtmöjligheter.   

Utfall Q4 2020 vs Q4 2019  

 

Källa: Bolaget  

Lönsamhetsförbättringar intakta 

Lönsamheten, sett som EBITDA-marginal, fortsätter att imponera 

och kom återigen in över vår förväntan på 23 procent. För fjärde kvar-

talet redovisades en lönsamhet på 24,4 procent, att jämföra med 18,1 

procent samma period föregående år. Det är framför allt impone-

rande då det fjärde kvartalet historiskt sett är förknippat med något 

lägre lönsamhet jämfört med årets övriga kvartal. Den starka avslut-

ningen på året gör att EBITDA-marginalen landar på 24 procent för 

helåret. Det är en betydande ökning från 21 procent 2019.  Till följd 

av i sammanhanget små finansiella kostnader och intäkter ligger rö-

relsemarginalen justerat för goodwillavskrivningar på ungefär 

samma nivå.  Det är fjärde kvartalet i följd som EBITDA-marginalen 

taktar över 24 procent, vilket med god marginal överstiger bolagets 

finansiella målsättning på 15–20 procent. Den fina lönsamheten är 

ett kvitto på god konstadkontroll och bra förmåga att integrera och 

skapa synergier från förvärven på ett effektivt sätt.  

Omsättning, Mkr Q4 2020 Q4 2019 Helår 2020 Helår 2019 Förändring Q4 Förändring helår

Communications 32,5 34,4 149,6 149,2 -5,5% 0,3%

Managed Services 30,2 21,0 74,4 57,3 43,8% 29,8%

Koncernen 62,7 55,4 224,0 206,5 13,2% 8,5%

Stärkt lönsamhet… 
Omsättning, Mkr (vänster) & rörelsemarginal (höger) 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

…och intakt tillväxttrend… 
Nettoomsättning rullande 12 månader, mkr 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

…lyfter vinsten 
Rörelseresultat för ned- och avskrivningar (EBITDA) R12, mkr 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Kombinationen av ökande försäljning och tilltagande lönsamhet dri-

ver vinsten. Resultatet före skatt steg under kvartalet med 139 pro-

cent i årstakt till 8,6 miljoner kronor. Justerat för estimerade good-

willavskrivningar ökar resultatet till 14,7 miljoner kronor, en ökning 

i med 60 procent mot samma kvartal 2019. InfraCom har ökat vinsten 

i årstakt tio kvartal i rad. Vi ser inga anledningar till att den trenden 

skulle upphöra. Vår tro är att investerare kan få upp ögonen för den 

starka resultatutvecklingen i takt med att bolaget ställer om till IFRS 

under 2021. Det kan motivera ytterligare uppvärdering av aktien. 

Goda förutsättningar för förvärv 

InfraCom finansierar 57 procent av tillgångarna med eget kapital. Det 

ger en skuldsättningsgrad på 0,68 gånger det egna kapitalet. Kassan 

har ökat sen andra kvartalet och uppgår till 42 miljoner kronor. Det 

motsvarar 17,5 procent av tillgångarna. Justering för nettoräntebä-

randeskulder ger en nettokassa på 7,2 miljoner kronor, motsvarande 

3 procent av balansräkningen. Det är en vändning mot förra kvarta-

lets nettoskuld. Tilläggas skall också de starka kassaflödena som In-

fraComs affärsmodell genererar, där en stor del av vinsten konverte-

ras till kassaflöden. Sammantaget ser finansiella ställningen fortfa-

rande stabil ut. Sett till bolagets starka kassaflöden och nettokassa ser 

vi goda förutsättningar för förvärv under 2021.  

Affärsmodell med starka kassflöden  
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Prognoser och värdering 

InfraCom avslutar 2020 med ett starkt fjärde kvartal. Trots att netto-

omsättningen kom in något under vår förväntan ser vi positivt på för-

utsättningarna för 2021. I våra prognoser utgår vi från att förvärven 

av Advoco Communciation och Frontnode genomförs, samt att In-

fraCom köper en intressepost motsvarande 10 procent av aktierna i 

Tell it to Mi. Under 2019 omsatte bolagen 41,4 miljoner, 25,1 miljo-

ner respektive 33,6 miljoner kronor. Vi räknar med att förvärven bör 

kunna bidra med cirka 60–70 miljoner kronor på årsbasis till In-

fraComs försäljning. Om förvärven genomförs 31 mars är det rimligt 

att anta att InfraCom tar del av intäkterna från och med årets andra 

kvartal. Det skulle i så fall röra sig om ett försäljningsbidrag på runt 

45 miljoner kronor under 2021. Vi vill vara tydliga med att det 

alltjämt finns en risk för att förvärven inte genomförs och att det är 

något man bör ha med sig om investerare. Utöver det förvärvades 

HDW Data Sweden, samt ett flertal kundstockar under andra halvåret 

2020. Intäkterna från dessa förvärv kommer att genereras över hela 

året och således också bidra till tillväxt mot jämförelsekvartalen un-

der första halvåret 2021. 

Våra prognoser bygger därför på en potentiell försäljning för 2021 

och 2022 på 300 respektive 321 miljoner kronor. Det motsvarar en 

kraftig tillväx på 34 procent 2021, främst hänförlig till de potentiella 

förvärven från Empir, samt 7 procent för 2022. Därtill finns optionen 

att InfraCom kommunicerar ytterligare förvärv under året, vi har valt 

att göra värderingen exklusive denna potential. Integrationen av tidi-

gare förvärv har gått enligt plan och EBITDA-marginalen har taktat 

på imponerande 24 procent under 2020. Vi ser en risk att förvärven 

från Empir kan tynga lönsamheten något på kortare sikt. Däremot bör 

det gå relativt snabbt för InfraCom att dra nytta av de synergier som 

finns i forma av kapade overheadkostnader, korsförsäljning med 

mera. Därför utgår vi från en EBITDA-marginal på 20 och 21 procent 

i våra prognoser för 2021 respektive 2022. Justerat för goodwillav-

skrivningar ger det en rörelsemarginal på 19 procent 2021 och 20 

procent 2022. 

Värdering 

Bland bolag med jämförbar affärsmodell och liknande erbjudanden 

finner vi Bredband2 och Bahnhof som båda är nischaktörer på mark-

naden. Skillnaden finner vi primärt i den stora exponeringen mot en 

snabbväxande fibermarkanden. Det gör att vår jämförelsegrupp hi-

storiskt haft en hög organisk tillväxt, att jämföra med InfraCom där 

tillväxten primärt är förvärvsdriven. Vi ser det därför som rimligt att 

InfraCom värderas till rabatt mot jämförelsegruppen.  Bredband2 och 

Bahnhof har historiskt handlats till runt 15–16 gånger rörelsevinsten. 

InfraCom ska värderas till en väl tilltagen rabatt. Det motiveras dels 

av den högre risken förknippad med förvärvsdriven tillväxt, dels av  

Poteniellt högt försäljningsbidrag 
Historisk omsättning, Mkr 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Not: räknat på 10% av Tell it to Mis försäljning 

Tillväxt under lönsamhet att vänta 
Omsättning, Mkr (vänster) & rörelsemarginal (höger) 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Positiv vinstutveckling 
Rörelseresultat före ned- och avskrivningar, Mkr 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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den väsentligt lägre organiska tillväxten. Vår bedömning är dock att 

en utlandsexpansion är mer aktuell än tidigare. Mot bakgrund av att 

förutsättningarna för en högre organisk tillväxt bör vara goda utom-

lands höjer vi vårt antagande om framtida värdering av bolaget. Vi 

utgår ifrån 12 gånger EV/EBIT, att jämföra med tidigare 11 gånger 

EV/EBIT. Räknat på estimaten för 2021 ger det en uppsida på 13 pro-

cent, motsvarande 22,3 kronor per aktie. Det är en attraktiv kalkyl 

sett till den låga risken i bolagets affärsmodell med bra kundsprid-

ning, återkommande intäkter och starka kassaflöden. 
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Verksamheten 

Om InfraCom group 

InfraCom driver och utvecklar molnbaserade tjänster, med fokus på 

molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, liksom 

datakommunikation. Kunderna är främst mindre och medelstora fö-

retag som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Verksamheten be-

drivs hittills enbart på den svenska marknaden, men målsättningen 

är att växa främst i övriga Norden. Kärnan i företaget startades 1999, 

men de senaste fyra åren har koncernen vuxit kraftigt via förvärv. 

Målsättningen är att öka omsättningen med 15–20 procent per år, 

både genom förvärv och organiska tillväxt.  

Två affärsområden  

InfraComs affärsstrategi är att kunna erbjuda hela kedjan från data-

centers, till fibernät, över till egenutvecklade plattformar, liksom pa-

ketering av erbjudanden. Efter utgången av tredje kvartalet 2020 ge-

nomförde InfraCom en varumärkesrenodling där dotterbolag fusion-

erades in i två övergripande affärsområden. Idag bygger erbjudandet 

på två ben 1) InfraCom Communications, 2) InfraCom Managed Ser-

vices. Bolaget levererar tjänster inom fem utvalda områden. Produkt-

försäljningen utgör bara en liten del. Största tjänsteområdet är moln-

baserad telefoni med ungefär två tredjedelar av försäljningen. Tjäns-

terna levereras inom flera dotterbolag med olika inriktning. 

InfraCom Communications 

Affärsområdet fokuserar på kommunikation och erbjuder telefon-

operatör som tjänst, med fokus Microsoft Teams telefoni. I InfraCom 

Communications ingår dotterbolagen Weblink IP Phone AB och Cel-

lip AB  

InfraCom Managed Services  

Affärsområdet tillhandahåller tjänster inom IT-drift, datahallar och 

internetaccesser. I InfraCom Managed Services ingår dotterbolagen 

Pin Sweden AB och Öretel AB.  

Tjänster 

Med hjälp av plattformarna och företagets olika datacenter skapar 

koncernen erbjudanden, som skall hjälpa kunderna att bli mer effek-

tiva.  

Molnbaserad telefoni 

Inom affärsområdet har koncernen ett brett utbud av molnbaserade 

telefonitjänster genom den egenutvecklade plattformen Weblink Uni-

fied 2.0. Den stora förtjänsten för kunderna, jämfört med en egen-

installerad utrustning, är tillgången till de absolut senaste funktion-

erna, vilka därtill är skalbara. Samtidigt är utrustningen säkrad för 

exempelvis yttre påverkan. Utrustningen skall också vara lätt att 

Kommunikation största området 
Omsättningsandel per affärsområde 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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använda för kunden och funktionerna lätta att förändra. Genom att 

tjänsten bygger på ett serviceavtal belastar den inte heller kundens 

balansräkning. 

Arbetsplats som tjänst 

InfraCom erbjuder färdiga arbetsplatser där en stor förtjänst för kun-

den är att datorn är helt säkrad eftersom alltmer och viktig informat-

ion ligger digitaliserad. InfraCom tillhandahåller de senaste funktion-

erna och uppdateringarna på samtliga arbetsstationer. Företaget kan 

på ett enkelt sätt förändra antalet användare och på så sätt också ha 

kontroll på kostnaden.  

Virtuell server 

Affärsområdet fokuserar bland annat på de kunder som har affärssy-

stem som inte är anpassade för att ligga i molnet, så kallade On-

Premsystem. Dessa stödjs av InfraCom. I övriga fall läggs kundens af-

färssystem i InfraComs serverhallar och delar utrymmer med andra 

företag, säkert och virtuellt. 

Fiberinternet  

InfraCom levererar internetkapacitet i senaste utförande, vilket ger 

kunden en jämnare och bättre upplevelse jämfört med konkurrenter. 

Helkund 

InfraCom erbjuder också ovanstående tjänster i en helkundslösning. 

Kunden får på så sätt en kontaktperson och ansvarig, vilket frigör re-

surser för kunden, samtidigt som det blir lättare att lösa problem när 

något oförutsett inträffar.   

Intäktsmodell 

Försäljningen sker i tre led. Dels i egen regi, dels via återförsäljare och 

dels genom partnerskap. Försäljningen av IT-drift sker till stor del av 

bolaget själva, medan försäljningen inom kommunikation överlag 

sker genom återförsäljare och partners. I partnerskapen får InfraCom 

viss kickback av försäljningen. Slutkunden betalar normalt ett må-

nadsbelopp per användare plus teletrafik och eventuella tilläggs-

tjänster. Det ger en variabel intäktsmodell där InfraCom skapar visst 

beroende till slutkundens utveckling.  Det finns inga större kostnader 

relaterade till att förvärv av nya kunder, vilket ger en viss skalbarhet i 

affären.  

Kunder 

InfraCom levererar sina tjänster till företagskunder.  Bolagen är i all-

mänhet av mindre till medelstor karaktär och finns återfinns inom 

alla verksamheter. I regel är abonnemangsförsäljning förknippad 

med viss omsättning av kundstocken. InfraComs beroende av en-

skilda nyckelkunder är dock lågt. Idag har bolaget över 20 000 
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företagskunder. Dessutom är avtalstiderna långa och sträcker sig i re-

gel över 12–36 månader. Det ger en önskvärd stabilitet i verksam-

heten.  

Tilltalande ägarbild 

Ägarstrukturen i InfraCom är stark. Största ägare, med en ägarandel 

motsvarande 59 procent av kapitalet, är grundare Bo Kjellberg. Bland 

övriga storägare hittar vi bland annat styrelsemedlemmarna Oskar 

Säfström och Jörgen Lager, med 7,6 respektive 5,5 procent i ägande. 

Bolaget är så kallat pilotdrivet, vilket inger en trygghet. InfraCom är 

ett bolag som i mångt och mycket är beroende av nyckelpersoner. Det 

stora insiderägandet knyter nyckelpersonerna tightare till bolaget, 

vilket ger en ökad trygghet för aktieägarna.  

 

Finansiella mål   

InfraComs finansiella målsättning är att växa 15–20 procent med en 

EBITDA-marginal på 15–20 procent. Tillväxten ska ske organiskt och 

genom förvärv. Lönsamhet prioriteras över tillväxt och soliditeten 

skall uppgå till minst 30 procent.  

 

  

Största aktieägarna, %

Bo Kjellberg (grundare) 59,1%

Jörgen Lager 7,6%

Oskar Säfström 5,5%

Jens Larsson 3,0%

Avanza Pension 2,8%

Sune Tholin 2,0%

Nordea Liv & Pension 1,1%

Micka Lin 0,8%

Perhub AB 0,8%

Ola Knutsson 0,7%

Övriga 16,7%

Totalt 100,0%
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Marknaden 

Strukturell medvind 

En majoritet av InfraComs kunder är svenska företag. Bolaget är 

främst fokuserat mot de nordiska marknaderna, men ambitionen är 

att etablera en bred närvaro på de europeiska marknaderna på sikt. I 

en rapport från Eurostat år 2018 konstateras att användandet av 

molnbaserade tjänster uppgick till låga 26 procent inom EU, att jäm-

föra med Sverige med ett användande på 57 procent. En penetration 

av den utomnordiska marknaden skulle med andra skapa goda förut-

sättningar för stark framtida organisk tillväxt. InfraCom har redan 

idag viss närvaro utomlands med digital positionering på flera geo-

grafiska platser. Det möjliggör för försäljning via partners och redan 

idag har bolaget en handfull samarbeten på plats.  

Marknaden har flertalet underliggande tillväxtdrivare, där de mest 

relevanta för Inracom är en ökande outsourcing, samt ökat behov av 

tillgänglighet och säkerhet, vilket gör företagen alltmer beroende av 

säkra och stabila IT-system.  I en rapport från 2020 prognostiserar 

Gartner att den globala marknaden för molntjänster kan växa med 

upp emot 14 procent per år fram till 2022.   Inom denna marknad 

adresserar InfraCom framför allt nischen mot digital infrastruktur 

som molntjänst. I samma rapport estimeras denna nisch uppgå till 

närmare 81 miljarder dollar 2022. Det motsvarar en årlig tillväxt på 

över 22 procent från dagens nivåer. Marknadspotentialen är således 

stor för InfraCom och förutsättningarna för organisk tillväxt goda.   

Konsolidering skapar förvärvsmöjligheter  

Marknaden definieras av en konsolideringstrend, med ett tydligt 

centraliseringstema. Generellt rör sig slutkunden från lokala lös-

ningar som drivs i egen regi, till outsourcing mot olika molnbaserade 

lösningar. Konsolideringen ökar förvärvspotentialen för större aktö-

rer som InfraCom. Bolaget har sedan tidigare en uttalad förvärvsstra-

tegi och har historiskt varit aktiva på marknaden. Bolagen köps ofta 

till priser kring 4–5 gånger EV/EBIT. Betalningen sker inte sällan ge-

nom likvida medel kombinerat med egna aktier och tilläggsköpeskil-

ling. De tidigare förvärven har integrerats på ett effektivt sätt och har 

inte haft någon nämnvärd negativ påverkan på InfraComs lönsamhet. 

Vår tro är att så kommer ske även framåt, men vi flaggar för risken att 

komplexiteten i förvärven ökar i takt med att storleken på de förvär-

vade bolagen ökar. Det kan skapa viss volatilitet i lönsamheten på 

sikt.  

Konkurrens 

InfraCom verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Bortsett från 

en mängd mindre lokala aktörer så utgörs den huvudsakliga konkur-

rensen av större spelare. En övergripande skillnad är konkurrenterna 

normalt licensierar sina plattformar från exempelvis Mytel eller 

Marknaden för Molntänster 
Omsättningsandel per affärsområde 

 

Källa: Gartner 

Digital infrastruktur i molnet 
Omsättning, Meur (vänster) & rörelsemarginal (höger) 

 

Källa: Gartner 
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liknande aktörer. Det finns dock undantag. Ett exempel är Telavox, 

som likt InfraCom levererar sina tjänster via egenutvecklade  

plattformar. Vår bedömning är att InfraCom har två fördelar gente-

mot en majoritet av konkurrenterna. Dels ger de egenutvecklade 

plattformarna en stark kontroll över kostnader och potential till högre 

lönsamhet. Dels skapar integrationen med Microsoft Teams potenti-

ellt sett en bättre användarupplevelse då den samlar bolagets kom-

munikation på en plattform och ger en ökad kontroll för kunden. 

Stor påverkan från K3-redovisning  

InfraCom redovisar idag enligt K3-regelverket i stället för det bland 

börsbolagen vanligare IFRS-standarden. Den väsentliga skillnaden är 

att goodwill skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden i 

K3. Detta avskrivningskrav finns inte i IFRS. I stället ska goodwill re-

dovisas till verkligt värde och därför nedskrivningtestas på årsbasis. 

Resultatet blir att bolag som redovisar enligt K3 får avskrivningskost-

nader som belastar resultaträkningen. I InfraComs fall uppgick kost-

naderna relaterade till goodwillavskrivningar till 21 miljoner kronor 

2019. Bolaget har redan kommunicerat planer på att ställa om redo-

visningen till IFRS-standarden och förändringen förväntas vara på 

plats till första kvartalet 2021. Övergången till IFRS kommer att ge 

stora positiva redovisningsmässiga effekter på InfraComs resultat. Vi 

har justerat för dessa effekter i våra prognoser.  

 

 

  

Goodwillavskrivningar påverkar 
Rörelseresultat (grön) & justerat rörelseresultat (orange) 
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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 André Netzén Örn äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

André Netzén Örn 

 


