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Satsning på 
infrastruktur 

 
 Industrikoncernen Infrea har uppvisat stark tillväxt de 

senaste två åren. Tre stora förvärv i slutet av detta år driver 

tillväxten även under 2020. Affärsområde Vatten & Avlopp 

har dock pressat resultatet, medan Mark & Anläggning har 

visat stark lönsamhet. Ett ökat fokus på lönsamma 

verksamhetsområden ger ett motiverat värde kring 32 

kronor per aktie.   

Infrea är en förvärvsintensiv industrikoncern inom infrastruktur 

och samhällsbyggnad. Verksamheten bedrivs inom Mark & 

Anläggning respektive Vatten & Avlopp, med fokus på Sverige. 

Bolagets mål är en omsättningstillväxt om 20 procent, 

inklusive förvärv med en långsiktig rörelsemarginal på 8 

procent. Med strategiska förvärv under innevarande kvartal 

prognostiserar vi att företagsledningen är på väg att infria 

detta.  

Vår värdering baseras på att bolaget integrerar de senaste 

förvärven framgångsrikt, samt når en omsättning kring en miljard 

kronor för 2020. Rörelsemarginalen prognostiseras till minst 5 

procent, vilken förväntas fortsätta stig under den 

prognosperioden.  
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Datum: 16 december 2019 

Analytiker:  Aktiespararna, Jonatan Andersson 

  

Företagsnamn: Infrea AB 

Lista: Nasdaq First North  

Vd: Tony Andersson 

Styrelseordförande: Urban Skurk 

Marknadsvärde: 420 miljoner SEK 

Senast: 24,80 kr (16 december 2019)  

Kort om bolaget: Infrea är en industrigrupp verksamma inom 

infrastruktur och samhällsbyggnad. Bolaget 

bedriver produkter och tjänster inom två 

affärsområden, Mark & Anläggning samt Vatten 

& Avlopp.      

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Genom att vara en väldiversifierad 

Industrikoncern finns goda möjligheter till stark 

tillväxt. Lyckas man exekvera på sina tillgångar 

och lönsamma affärsområden finns en 

betydande potential till lönsamhetsförbättring.  

 

Bolaget verkar inom en relativt konjukturokänslig 

nisch inom infrastruktur. 

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

Finansiellt mål: 

Bolaget har sedan sin notering stundtals haft 

bekymmer med lönsamheten. 

 

Blir bolagsförvärven inte lyckosamma finns 

fortsatta utmaningar på både tillväxt och 

lönsamhet.  

 

Omsättningstillväxt om 20 procent årligen, ink. 

Förvärv. Rörelsemarginal som på långsikt är 

över 8 procent. 

  

  

    

  

 



 

3 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

  Infrea 

19 december 2019 

 

Verksamheten 
 

Stockholmsbaserade Infrea grundades 2012 under namnet 

Grand Capital av en grupp erfarna entreprenörer med målet att 

bygga en industrigrupp som över en konjunkturcykel har en 

bibehållen stabilitet och väl diversifierad kundbas. Under 2017 

omstrukturerades bolaget genom ett namnbyte till Infrea, liksom 

en ägarförändring. Det var ett skifte från att vara ett 

investmentbolag, till att bli en industrigrupp. Syftet var inte 

längre förvaltning av aktier, utan att utveckla och äga bolag.  

 

Infrea erbjuder idag produkter, tjänster och service inom 

infrastruktur och samhällsbyggnad.  Strategin är att förvärva 

och utveckla onoterade bolag med en omsättning på mellan 

50–300 miljoner kronor. Bolagen skall ha en tydlig affärsmodell 

med stark lokal närvaro. Genom ett flertal strategiska förvärv 

har bolaget skapat en geografisk närvaro i stora delar av mellan 

Sverige.  

 

Från 2017 har Infrea redovisat en imponerande 

omsättningstillväxt på över 30 procent per år. Den har uppnåtts 

genom en mix av organisk- och förvärvad tillväxt. Strategin 

genomförs inom koncernens två affärsområden. 
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Två verksamhetsområden 
 

Verksamheten bedrivs inom Mark & Anläggning respektive Vatten 

& Avlopp. Inom varje affärsområde finns ett flertal dotterbolag, 

vilka drivs decentraliserade från moderbolaget.   

Mark och Anläggning 
 

Asfaltsgruppen AB ägs till 100 procent av Infrea och har 

huvudkontor i Linköping. De är en ledande leverantör av 

asfaltsmassa och anläggningstjänster och verkar lokalt i 

regionen. Verksamheten är uppdelad i tre huvudsakliga 

affärsområden; 1) markarbeten, 2) asfaltsbeläggning och 3) 

asfaltstillverkning. Produktionen uppgår till cirka 180 000 ton 

asfaltsmassa per år. Asfaltsgruppen erbjuder tjänster inom 

markarbeten, grundläggnings och finplanering. Bolagets 

primära kunder utgörs av offentlig sektor med både statliga 

organisationer, kommuner och landsting som kunder, men här 

finns också privata fastighetsägare.  

Tälje Mark AB är sedan sommaren 2019 ett helägt dotterbolag 

med lokal närvaro i södra Stor-Stockholm och Mälardalen. 

Bolaget erbjuder ett flertal tjänster inom mark och anläggning.  

Anläggningsgruppen i Skaraborg AB förvärvades under tidig 

höst 2019 och ingår i affärsområde Mark & Anläggningar från 

oktober. Bolaget är en väletablerad aktör inom mark och 

anläggning i Västra Götaland och skapar en stark geografisk bas i 

Mellansverige. Bolaget hade en omsättning 2018 på cirka 130 

miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 6,1 procent.  

Mark & VA i Göteborg AB ingår från oktober 2019 och 

erbjuder kompletta tjänster inom mark och anläggningsarbeten, 

allt från planering och projektering, till byggledning och 

idrifttagning. Huvuddelen av uppdragen kommer från 

kommuner, byggentreprenörer, fastighetsägare och exploatörer. 

Arbetet omfattar schaktning, sprängning och pålning ända fram 

till finplanering av nya väg-, mark- och trädgårdsytor. Bolagets 

försäljning uppgick till cirka 80 miljoner kronor med en 

rörelsemarginal om 9,1 procent.  

 

Siljan Schakt AB är det sista av de tre bolagen där Infrea fick 

tillträde under oktober 2019. Bolaget har sin hemmamarknad i 

Dalarna men är etablerad i stora delar av Mellansverige. 

Bolaget omsatte över 120 MSEK under verksamhetsåret 2018 
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med ett rörelseresultat om cirka 9,4 MSEK. Bolaget erbjuder 

tjänster inom mark och anläggning samt vatten & avlopp. Siljan 

Schakt har dessutom en av de större privata maskinparkerna i 

Dalarna.  
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Vatten och avlopp 
 

Inom affärsområdet Vatten & Avlopp ingår Cleanpipe AB. 

Bolaget är ett komplett servicebolag med jourverksamhet och 

servicearbeten på röranläggningar. I verksamheten ingår bland 

annat rörinspektioner, slamsugning, infodring av ledningar och 

transporter av restvatten och farligt avfall.  

 

Cleanpipe har en samlad fordonsflotta som uppgår till ungefär 

100 bilar med olika inriktning. Bolagets huvudkontor finns i 

Göteborg och kunderna är både kommuner, privata aktörer och 

industrier. Affärsområdet omsatte drygt 200 MSEK med ett 

negativt rörelseresultat på 8,9 miljoner kronor under 2018.  
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Geografisk spridning - portföljbolagen 

  

 

 

Mål och vision   

Bolagets mål och mission är att stärka de förvärvade 

verksamheternas affärer och härigenom bygga långsiktig tillväxt 

och lönsamhet. Detta ska göras genom ett modernt och 

engagerat ledarskap, som byggs i nära relation med 

dotterbolagen och dess medarbetare.  

Målsättningen är att leverera högkvalitativa tjänster inom 

infrastruktur och samhällsbyggnad, därtill baserat på lokal 

närvaro. Genom både organisk- och förvärvad tillväxt har 

bolaget etablerat en diversifierad kundportfölj som genererar 

stark tillväxt. Affärsmodellen bygger på en hög grad av 

entreprenörskap och självständighet hos varje dotterbolag. Den 

decentraliserade modellen möjliggör och bidrar till, att både de 

befintliga och de förvärvade bolagen ska växa på egen hand. 
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Moderbolaget bidrar med både erfarenhet, kompetens och 

möjligheter till synergieffekter mellan dotterbolagen.  

 

Förvärv är en central del av koncernens affärsmodell och är 

nödvändiga för att uppnå bolagets finansiella mål. Däremot har 

vi inte inkluderat förvärv i våra prognoser. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknad  
 

Sverige är idag ett av de länder i Europa som har starkast 

befolkningstillväxt, drivet av både inhemsk tillväxt och 

invandring. En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i 

ett modernt och fungerande samhällsbygge som står under 

stark befolkningstillväxt. Infrastrukturen i det svenska samhället 

är däremot till stora delar föråldrad och underinvesterad. 

Klimatförändringar, befolkningstillväxt och en ökad urbanisering 

är bara några av de drivkrafter som eldar på den underliggande 

tillväxten och behovet av ökade infrastruktursatsningar. För att 

bemöta dessa utmaningar presenterade den svenska 

regeringen en strategisk plan för landets infrastruktursatsningar, 

en satsning på totalt 700 miljarder kronor 2018–2029 som därtill 

täcker hela landet. De största investeringarna sker inom vägar, 

broar, energi och järnvägar.  
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Svensk infrastruktur släpar efter 

Sverige är ett land med en stark ingenjörstradition, något som 

märks i byggandet av svensk infrastruktur. Den 

transportinfrastruktur som har byggts upp i Sverige är överlag 

av god kvalitet och har därför en lång livslängd. Trots detta har 

den låga investeringsnivån påverkat infrastrukturens kvalitet. 

Infrastruktur, i dess olika former, är inte en engångsinvestering. 

Slitage från trafikfordon och naturfenomen leder till att 

infrastrukturen tappar i kvalitet och till slut förstörs om inte 

kontinuerliga underhållsinvesteringar genomförs. Ny 

infrastruktur måste därtill regelbundet byggas upp för att hålla 

jämn takt med befolkningsutveckling och förändringar i 

näringslivet som påverkar trafikströmmar.  

 

Europeiska unionens direktorat för mobilitet och transport sätter 

betyg på olika aspekter av länders infrastruktur, och bedömer 

därmed kvaliteten på den tillgängliga infrastrukturen i de olika 
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medlemsländerna, där syns det tydligt att Sverige släpar efter 

mot många av de övriga utvecklade europeiska 

medlemsländerna. Främst inom järnvägsinfrastruktur och 

väginfrastrukturs kvalité, där Sverige tydligt ligger under det 

europeiska snittet. 

 

Tillväxtmöjligheter på den inhemska marknaden 

Infreas nuvarande dotterbolag täcker stora delar av de 

infrastrukturområden som under de närmaste åren kommer 

gynnas av stark tillväxt, vilket vi anser skapar möjligheter för 

fortsatt stark tillväxt på den inhemska marknaden.  

 

De närmaste två åren beräknas investeringarna uppgå till över 

60 miljarder kronor i infrastrukturprojekt kopplade till vägar och 

broar, samtidigt som det kommer investeras närmre 20 

miljarder kronor i vattenrelaterade infrastrukturprojekt.  

 

Detta innebär att de totala investeringarna inom koncernens 

affärsområden uppgår till cirka 100 miljarder kronor de 

kommande två åren. Med Infreas pronotiserade omsättning om 

cirka en miljard kronor år 2020 finns det fortsatt god potential för 

koncernen att ta marknadsandelar.  

När vi granskar Infreas geografiska intäktsfördelning noterar vi 

att bolaget har en stark närvaro i betydande delar av 

Mellansverige, ett område under stark tillväxt, drivet av 

urbanisering och utbyggnad av kommunikationscentra.  

 

Många av de stora infrastruktursatsningarna går till de större 

aktörerna, som NCC och Skanska. Vi ser däremot ett tydligt 

mönster, att mindre projekt och en stor del av underhållsarbetet 

på befintlig infrastruktur, styrs till mindre, lokala aktörerna. De 

har kompetens och erfarenhet inom sina regioner. Här ser vi att 

Infrea kan bli en viktig aktör de kommande fem åren.   

 

Fragmenterad marknad skapar förvärvsmöjligheter 

Den svenska marknaden för infrastrukturproduktion är 

fragmenterad, vilket genom Infreas lokala skalfördelar skapar 

goda möjligheter till fortsatta förvärv, i syfte att nå ökade 

marknadsandelar. Bolaget själva bedömer att det finns närmre 

5 000 svenska bolag som möter Infreas förvärvskriterier.  
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Stabilitet över konjunkturcykeln 

Marknaden för infrastruktursatsningar är beroende av 

investeringsviljan från både offentliga och privata aktörer. Under 

en lågkonjunktur blir normalt investeringsviljan dämpad, vilket är 

en risk för bolaget. Vi bedömer emellertid att Infrea har goda 

möjligheter att hantera dessa fluktuationer genom fokusering på 

underhållsarbeten. Lokala underhållsprojekt kommer att 

behövas även under sämre tider.  

 

Stark balansräkning 
 

Under första halvåret 2019 avyttrades affärsområde 

Brandskydd. Härigenom förstärktes balansräkningen och 

möjliggjorde de tre, förhållandevis stora, förvärven under hösten 

2019. Efter dessa har bolaget fortfarande en stark 

balansräkning, med en soliditet på över 60 procent. Det 

möjliggör fortsatta förvärv.  

 

Historiskt har koncernen förvärvat bolag till en multipel på 

rörelseresultatet före avskrivningar (EV/EBITDA-multipel) 

mellan 3,8–5,3 gånger. De tre förvärven som nyligen 

förvärvades hade en gemensam multipel på rörelseresultatet 

(EV/EBIT) på 4,4 gånger. Förvärven betalades både kontant 

och genom nyemitterade aktier, där utspädningseffekten blev 

cirka 6 procent av utestående aktier.  

 

Förvärven adderar cirka 350 miljoner kronor till gruppens 

omsättning och ungefär 30 miljoner kronor i rörelseresultat 

proforma. Den gemensamma rörelsemarginalen för de 

förvärvade bolagen blev 8,6 procent, vilket kan sättas i relation 

till koncernens rörelsemarginal under det tredje kvartalet på 2,8 

procent och drygt 3 procent för helåret 2018. 

 

Infrea handlas enligt vår prognos för 2020 till en EV/EBIT-

multipel på 9. Det innebär att de tre bolagsförvärven köptes till 

ett, enligt vår mening, attraktivt pris, vilket resulterar i möjlighet 

till multipelarbitrage, alltså att förvärva bolag billigare än vad 

bolaget självt är värderat på börsen.  
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Investeringsprocess 

Bolagets fokus ligger primärt på små till medelstora industri- 

och servicebolag med en årlig omsättning i spannet 30 till 300 

miljoner kronor, primärt på den svenska marknaden. Utbudet av 

potentiella förvärv är fortsatt god i Sverige. Bolaget själva 

bedömer att det finns cirka 5 000 bolag som uppfyller Infreas 

förvärvskriterier, bara på den svenska marknaden. 

Investeringsviljan kommer därför att förbli fortsatt hög.  

 

Möjligheterna att genomföra förvärv och transaktioner ser vi 

som en viktig del för att nå de högt uppsatta tillväxtmålen. Det 

är däremot inte något vi inkluderar i våra prognoser. 

 

Förvärvsprocessen: 
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Historisk utveckling 
 

Infrea har redovisat en historisk omsättningstillväxt på cirka 30 

procent per år, med en rörelsemarginal på mellan 3–5 procent, 

Infreas dotterbolag påverkas av säsongsmässiga variationer 

och kalendereffekt. Exempelvis har affärsområde Mark & 

Anläggning normalt en svag omsättning under det första 

kvartalet, eftersom denna verksamhet inte är möjligt under årets 

kalla period. Omsättningen på koncernnivå är lägst under 

kvartal 1 och 3.  

Affärsområdet Vatten & Avlopp har under 2019 haft en negativ 

tillväxt för både omsättning och lönsamhet. Ledningen har 

intensifierat arbetet med att vända utvecklingen genom både 

effektiviseringar och omorganiseringar. Vi förväntar oss att 

åtgärderna kommer att förbättra resultatet under det fjärde 

kvartalet. Det bör accelerera under 2020.  
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Prognoser 

Infrea befinner sig ett expansivt skede. Stor del av 2019 har 

bestått av ett intensivt förändringsarbete, där både en 

betydande avyttring, samt tre förvärv ändrat strukturen. Vi 

bedömer att dessa transaktioner är helt i linje med bolagets 

affärsmodell. Infrea har blivit renodlat mot 

infrastruktursatsningar, samtidigt som förvärven inom Mark & 

Anläggning driver på den underliggande tillväxten även 

kommande år.  

Vi har i våra prognoser för de kommande åren estimerat en 

fortsatt stark tillväxt, då de tre förvärven inkluderas i bolagets 

räkenskaper. För prognosperioden efter år 2020 anser vi att 

industrikoncernen bör kunna uppnå en organisk tillväxt om 5 

procent. Vi finner stöd för detta i dotterbolagens historiska 

utveckling. Vi väljer dock att exkludera förvärv i våra prognoser 

eftersom osäkerheten blir för stor.   

Bolagets långsiktiga marginalmål om 8 procent (på nivån för 

rörelseresultat/EBIT) ligger i linje med våra förväntningar och 

bör kunna uppnås genom fortsatt tillväxt inom lönsamma Mark 

& Anläggning, samt effektivistetsarbete och marginalförbättring 

inom Vatten & Avlopp. Vi bedömer att rörelsemarginalen 

kommer att öka från dagens 3 procent, till närmre 7 procent mot 

slutet av 2023.  
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Konkurrenter 
Vi anser att det finns ett antal relevanta konkurrenter till Infrea 

på den svenska marknaden. Vi har valt att belysa de bolagen 

som är verksamma inom infrastruktur och är förvärvsintensiva. 

Vi bedömer att det är Instalco, Sdiptech och Bravida som på 

många sätt berör Infreas målmarknad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

  Infrea 

19 december 2019 

Tillväxt under lönsamhet 

Infrea har dragits med lönsamhetsproblem inom Vatten & 

Avlopp under 2019. Det har resulterat i att koncernen, i 

jämförelse med konkurrenterna har en mer pressad lönsamhet 

och en något högre värdering än jämförelsegruppen. Det visar 

samtidigt att placerarna bedömer att koncernen bör komma till 

rätta med problemen. När vi prognostiserar kvartal fyra samt 

åren fram till 2022, räknar vi med en förbättring.  

 

Med god lönsamhetsutveckling prognostiserar vi att Infrea 

kommer handlas till ett p/e-tal om 11 gånger årsvinsten för 

2020. Det kan sättas i relation till konkurrenternas snittvärdering 

om cirka 16 gånger. Räknat på rörelseresultatet får vi en 

rörelsemultipel (EV/EBIT) på 8 och en värdering i förhållande till 

försäljningen (p/s) på 0,4. Jämförelsegruppen får 12 gånger 

respektive 1,0. En del av Infreas låga värdering kommer av att 

jämförelsegruppen består av större och mer etablerade bolag. 

Vi anser dock att skillnaden är överdrivet stor.  
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IFRS16 på verkar 

En viktig aspekt att ha i åtanke rörande bolagets marginaler är 

att Infrea som koncern anammar IFRS16 som 

redovisningsstandard under innevarande år. Det på verkar 

främst bolaget positivt rörande rörelseresultat före av- och 

nedskrivningar, EBITDA och till viss del rörelseresultatet.  

Ägare och ledning 

Koncernen leds av VD Tony Andersson, tidigare VD på Certego 

Group och med erfarenheter från Assemblin, Bravida och 

Skanska.  

 

Ledningens ägande uppgår till 22 235 aktier vardera för både 

Tony (VD) och Lars (CFO). Dessutom finns ett utestående 

teckningsoptionsprogram till VD om 200 000 optioner. Bland 

styrelseledamöterna återfinns, utöver grundarna, även Pontus 

Lindwall, långvarig VD i Betsson, samt Infreas störste ägare 

Erik Lindeblad med ca 2 900 000 aktier.  

 

Håkan Nordin tillträder som CFO/ekonomichef den 27 januari 

2020. Håkan kommer senast från ett uppdrag som CFO på det 

noterade bolaget TCECUR.  

 

 

 

 

 

  

Namn 
Antalet 
aktier 

  Ägar- och         
röstandel 

Lindeblad Technology AB 2 949 025 17,6% 

FV Group 1 350 000 8,1% 

Broholmen Invest AB 1 019 120 6,1% 

Gennaker AB 970 870 5,8% 

Marcodena Ltd 808 414 4,8% 

CNI Nordic 3 AB 767 251 4,6% 

Thomas Olausson 732 570 4,4% 

Dag Sundman 646 823 3,9% 

Falisk Invest AB 533 679 3,2% 

Ponytail AB 442 147 2,6% 

Övriga 6 514 711 38,9% 

Totalt:  16 734 610 100% 
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Långsiktiga finansiella mål 

» Tillväxt: 20 procent per år inklusive förvärv 

» Marginal: minst 8 procent (rörelseresultat/EBIT)  

» Förvärv: 2–4 bolag årligen   

» Avkastning på eget kapital (ROE): 12–15 procent 

Risker 
 

De viktigaste riskerna som vi ser är: 

- En förvärvsintensiv tillväxt sätter press på att förvärven 

infriar bolagets förväntningar. 

- En kraftig konjunkturnedgång kan pressa både 

marginaler och tillväxt. 

- Lyckas inte ledningen genomföra den marginalexpansion 

vi prognostiserar finns lönsamhetsutmaningar för 

koncernen, särskilt inom affärsområdet Vatten & Avlopp.  

 

  



 

10 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

  Infrea 

19 december 2019 

Kassaflödesvärdering 

Vi har genomfört en kassaflödesvärdering (DCF) för bolaget med 

målsättningen att få fram hur bolaget värderas utifrån dagens 

börskurs. Syftet är att ta fram historiska likheter och skillnader 

rörande nuvarande värdering. Prognosperioden har varit 2019–

2023. Genomgående har värderingen testats med en riskfri ränta 

på 2 procent och en generell riskpremie för aktieplaceringar på 

5,5 procent. Övriga faktorer, som kreditriskpremien och 

bolagsspecifik risk (beta) har simulerats utifrån bolaget historik, 

storlek, bransch och kapacitet att generera resultat.  

 

Bolagsspecifik riskpremie (Beta)  

Den enskilt viktigaste bolagsspecifika faktorn för 

kassaflödesvärderingen är justeringen av riskpremien, det så 

kallade betavärdet. Vi har försökt simulera fram vilket betavärde 

som stödjer bolagets aktuella börskurs genom ett antal 

antaganden och kom fram till ett betavärde om 1,28.  

 

Kreditriskpremie  

Kreditriskpremien har uppskattats med hjälp av den redovisade 

räntekostnaden för perioden 2017–2019, i procent av de 

räntebärande skulderna, vilket resulterade i en kreditriskpremie 

om 3 procent.  

 

Vägt avkastningskrav (WACC)  

Förutsättningarna ovan ger ett vägt avkastningskrav (WACC) för 

Infrea på 8,67 procent.  

 

Tillväxt  

Vi har valt att värdera Infreas tillväxt utifrån den redovisade 

tillväxten, de kommunicerade förvärven och egna antaganden. I 

de framåtblickande prognoserna för omsättningstillväxten har vi 

tagit hänsyn till historiken, bolagets guidning, finansiella mål och 

våra egna antaganden. Denna tillväxt förväntas ske utan några 

större förvärv.  

 

Resultat  

Under det tredje kvartalet 2019 redovisade Infrea ett resultat 

under marknadens förväntningar. Vi bedömer att vi kommer se ett 

betydligt starkare kommande kvartal, med stark tillväxt och god 

lönsamhet. Något vi bedömer kommer fortsätta under 2020. 

Bolaget har kommunicerat att man arbetar intensivt med att få 
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tillbaka både lönsamhet och tillväxt i affärsområdet Vatten & 

Avlopp.  

 

Lönsamheten  

Vårt scenario ger en prognostiserad avkastning på eget kapital 

mellan 10,4–10,7 procent under prognosperioden mellan 2020–

2023. Det är en bättre lönsamhet än bolagets historiska snitt, 

vilket i allt väsentligt förklaras av högre rörelsemarginal än 

tidigare. 

 

Relativvärdering 

Vår kassaflödesvärdering ger ett p/e-tal för prognos 2020 på 11 

gånger, samt en EV/EBIT på 9 gånger. Vi har jämfört detta  

en jämförelsegrupp, som är Instalco, Bravida och till viss del 

Sdiptech. Samtliga är verksamma inom infrastruktur. Ytterligare 

en betydande faktor är att bolagen är förvärvsintensiva, samt att 

sn betydande del av den historiska tillväxten kommer via 

förvärv. Vi har jämfört bolagen på de tre nyckeltalen: ev/ebitda, 

ev/ebit samt p/e-tal. 
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Slutsats 

Det vi konstaterar i denna jämförelse är att Infreas förväntade lönsamhet- 

och resultattillväxt snabbt kommer få ned bolagets multiplar i jämförelse 

med sin jämförelsegrupp, vilket inträffar redan under 2020. Vi 

prognostiserar att Infrea kommer värderas med en kraftig rabatt mot sina 

konkurrenter, en rabatt som vi anser är för stor givet de antaganden vi 

belyser.  

 

Motiverat värde 

Vi bedömer att Infrea har potential att exekvera på bolagets 

senaste förvärv samt lyckas förbättra lönsamheten under 2020. 

Det gör att vi ser ett motiverat värde på 32,5 kronor per aktie. 

Vilket indikerar på en betydande uppsida från dagens nivåer.  
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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 Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga inte aktier 

i det analyserade bolaget. 

http://www.aktiespararna.se/
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