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UPPDRAGSANALYS 

Växer trots pandemin och 

står inför spännande år 

Återkommande intäkter ökar kraftigt   

Kollect on Demand inleder det nya året med tillväxt. Intäkterna ökade 

under kvartalet till 13,1 miljoner kronor (8,9), vilket innebär tillväxt 

på 47 procent på årsbasis. Det starkare fokuset mot BIGbin-verksam-

heten är tydlig på intäktsmixen, där återkommande intäkter nu utgör 

hela 63 procent av den totala omsättningen (47). Detta innebär att 

återkommande intäkter ökat hela 98 procent på årsbasis, från 4,2 mil-

joner kronor till 8,3 miljoner kronor. Bruttoresultatet kom in på 5,1 

miljoner kronor (3,4) och bruttomarginalen uppgick till 40 procent 

(38). Resultatet för kvartalet uppgår till -4 miljoner kronor (-2,9), vil-

ket innebär en marginal på -31 procent (-32,5).  

BIGbin-visar vägen  

Den tidigare utstakade strategin om ett större fokus mot återkom-

mande intäkter fortsätter att ge utdelning, mycket tack vare BIGbin-

verksamheten. Under kvartalet tillkännagav bolaget att avtalet med 

Circle K om utplacering av BIGbins förnyats ytterligare två år. Avtalet 

innebär att antalet platser kan utökas med ytterligare 260 inom Circle 

K:s återförsäljarnätverk. Detta är utöver de 160 anläggningar som 

Circle K äger och driver. BWTL, bolagets dotterbolag som driver BIG-

bin-verksamheten, har idag installerat enheter vid 12 Circle K-an-

läggningar. Totalt uppgår pipelinen av potentiella installationer på 

Circle K-anläggningar därmed till 420, vilket belyser den stora till-

växtmöjligheten här. Bolaget har under kvartalet lagt order på ytter-

ligare 10 enheter för leverans under tredje kvartalet. 

Står inför kraftigt förbättrad marknad  

Under kvartalet har bolaget fortsatt varit hårt drabbat av strikta Co-

vid-19 restriktioner, som främst påverkat olika typer av företagstjäns-

ter. Situationen bör dock ljusna nu och från och med den 12e april 

har samtliga bostadsbyggen återupptagits. Den 4 maj öppnade övriga 

byggarbetsplatser och många icke nödvändiga verksamheter och be-

räkningen är att uteserveringar och företag inom besökssektorn öpp-

nar i början av juni. Detta talar väl för tillväxten kommande månader 

för bolaget och skapar stor potential accelererad utveckling under 

året. Bolaget tar aktivt steg för att effektivisera och förbättra den ope-

rativa driften, där senaste exemplet är den smyglanserade företags-

appen. Möjligheterna är därmed många under året, där förbättrat 

marknadsklimat sammanfaller med en allt bättre utformad tjänst.  
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Investeringstes 

Stark guidning för april  

I sin guidning för april rapporterar bolaget intäkter på 5,5 miljoner 

kronor, vilket innebär tillväxt på 44 procent från föregående år. Ännu 

starkare är tillväxten av de återkommande intäkterna, som ökat hela 

107 procent under månaden. Den starka ökningen av återkommande 

intäkter är synlig även på bruttomarginalen, som uppgick till 38 pro-

cent under månaden (36). Sammantaget verkar bolagets momentum 

fortsätta in i det nya kvartalet och effekterna av de avtagande restrikt-

ionerna bör bli allt tydligare under maj. Ackumulerad omsättning un-

der året uppgår nu till 18,6 miljoner kronor och bolaget är därmed på 

god väg att uppvisa ytterligare ett tillväxtår.  

Balansräkningen stärks i augusti  

Kassaflödet för det första kvartalet, innan finansiering, uppgår till -

3,2 miljoner kronor och bolaget lämnar kvartalet med 6,9 miljoner 

kronor i likvida medel. Bolaget har kassaflöde från finansiering under 

kvartalet på 7,9 miljoner kronor, där förändring av banklån bidragit 

med cirka 8,5 miljoner kronor. Givet en liknande burnrate innebär 

det att bolaget står finansiellt stabilt inför teckningsoptionernas inlö-

senperiod i augusti. Inlösenpriset är satt till 70 procent av ett volym-

viktad genomsnittspris mellan 26 juli och 6 augusti eller 15 kronor, 

beroende på vilket som är lägst. Bolagets aktie har utvecklats starkt 

de senaste månaderna och teckningsoptionerna kan vara en intres-

sant möjlighet att investera i bolaget till en rabatt.  

Mycket talar för ytterligare tillväxt  

Året har startat starkt för bolaget och utsikterna framåt ser ljusa ut. 

En öppnande marknad kommer inte bara innebära högre aktivitet 

hos kunder men även att den internationella expansionen åter kan ta 

fart. Bolaget har stärkt balansräkning genom att utöka överbrygg-

ningskrediten från Formue Nord Fokus A/S till 6,5 miljoner kronor 

och har därmed säkrad likviditet fram till utfallet på teckningsoption-

erna blir tydligt.  

Sammantaget står vi fast vid våra tillväxtantaganden efter första kvar-

talsrapporten, där vi räknar med 25 procents genomsnittlig tillväxt 

över prognosperioden 2021–2026. Vi justerar upp antagen brut-

tomarginal till följd av den högre andelen återkommande intäkter och 

ser en långsiktig bruttomarginal kring 50 procent som tänkbar. Ge-

nom en exit-multipel på 4–6 gånger sista årets EBITDA, ett evighets-

värde samt en säkerhetsmarginal på mellan 0 och 20 procent justerar 

vi upp det motiverade värdet till 17–21 kronor (9,7–13), på 12–18 

månader sikt. Tydligast triggers i närtid ser vi som framgångsrikt ut-

fall på teckningsoptionerna och fortsatt tillväxt inom BIGbin-verk-

samheten.  

47 procents tillväxt första kvartalet 
Omsättning Q1 2020 – Q1 2021, i miljoner kronor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolag 

Återkommande intäkter ökar snabbt 
Återkommande och icke återkommande intäkter, Q1 2020-Q1 

2021, i miljoner kronor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Lönsamhet från 2023  
Resultat i miljoner kronor, 2020-2023P.    

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  
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Prognoser och värdering 

Nettoomsättning 

2020 landade helårsomsättningen för Kollect on Demand på 46,1 

miljoner kronor, vilket motsvarar 57 procent tillväxt från året innan. 

Våra estimat talar om en helårsomsättning 2021 på 62,2 miljoner 

kronor, vilket innebär en tillväxt på 35 procent från fjolåret. Givet ut-

fallet på första kvartalet, på 13,1 miljoner kronor, innebär det att 

kommande tre kvartal i genomsnitt behöver innebära 16,4 miljoner 

kronor i omsättning vardera. Givet tilltagande marknadsförhållanden 

och expansionen inom BIGbin-verksamheten så ser detta inte otroligt 

ut. En accelererande expansionstakt, eventuellt möjliggjort av kapita-

lanskaffningen från teckningsoptionerna, kan innebära en ännu 

högre tillväxttakt kommande åren. Bara pipelinen för potentiella Cir-

cle K installationer uppgår till hela 420 i dagsläget och med omkring 

30 installerade enheter idag är potentialen enorm. Tillväxtantagan-

dena innebär en omsättning 2026 på kring 188 miljoner kronor.  

Kostnader 

Bruttomarginalen har legat mellan 37 och 38 procent de senaste två 

åren och uppgick till 40 procent under första kvartalet. Givet tillväx-

ten från högmarginalsområdet BIGbin så antar vi stadigt ökande 

bruttomarginaler som långsiktigt går mot 50 procent. Övriga kostna-

der uppgick under fjolåret till kring 27 miljoner kronor. Första kvar-

talet kom kostnaderna in kring 8,6 miljoner kronor. Vi antar att kost-

naderna växer kring 5 procent årligen, där den i stort skalbara orga-

nisationen möjliggör tillväxt utan större ökningar i kostnadsmassan. 

Detta innebär slutligen en långsiktig bruttomarginal kring 50 pro-

cent, en EBITDA-marginal runt 30 procent och en rörelsemarginal 

kring 20–25 procent.  

Värdering 

 Vi värderar slutligen Kollect on Demand med en DCF-analys över 

prognosperioden 2021–2026 samt med ett slutvärde. Terminalvärdet 

beräknas både på ett evighetsvärde, med 5 procents antagen tillväxt, 

samt genom en exit-multipel på 4–6 gånger sista årets EBITDA-re-

sultat. Vi har justerat marginalantagandena från senaste analysupp-

dateringen samt justerat säkerhetsmarginalen ned något, för att re-

flektera den starka tillväxten främst inom BIGbin-verksamheten. 

Detta innebär ett motiverat värde på 17–21 kronor, på 12–18 måna-

ders sikt. Givet tillväxtantagandena innebär det en P/S värdering 

2023 på kring 1,5, vilket beaktande tillväxttakten och antagen lön-

samhet ser något lågt ut. Tydligast triggers i närtid blir teckningsopt-

ionerna, internationell expansion och fortsatt utrullning av nya BIG-

bin-enheter. Störst risk ser vi i ökande kostnadsmassa, utebliven åter-

hämtning i de andra affärsområdena efter Covid-19 samt ett svagt ut-

fall på teckningsoptionerna som innebär behov för mer kapital.  

Genomsnittlig tillväxt 25 procent  
Omsättning 2020-2023P, i miljoner kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Tilltagande marginaler  
Bruttoresultat och bruttomarginal, 2020-2023P, i miljoner kro-

nor och procent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Höjer riktkursen  
DCF-värdering för Kollect on Demand.    
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Om Kollect on Demand  

Kollect on Demand Holding (bolaget eller Kollect) är ett bolag baserat 

på Irland verksamt inom teknologiska lösningar för avfallshantering. 

Bolaget grundades 2016 och är noterat på First North Growth Market 

sedan slutet på 2019. Affärsidén grundar sig i att erbjuda en teknolo-

gisk plattform som kopplar samman slutkunder med företag verk-

samma inom sophantering på Irland och inom Storbritannien. Till 

skillnad från Sverige är denna marknad helt privatiserad och mark-

naden är i stort fragmenterad geografiskt utan enskilda större aktö-

rer. Denna marknad har i hög grad inte digitaliserats, varav Kollect 

identifierade behovet av sina tjänster. Bolag har idag ett börsvärde på 

omkring 91 miljoner kronor med 5,9 miljoner utestående aktier. Bo-

laget grundades i slutet av 2015 av entreprenörerna John O’Connor, 

Robbie Skuse och John Hegarty. John O’Connor är idag vd och övriga 

grundare har operativa roller i företaget. 

Bolagets erbjudande kan i grova drag delas in i två huvudsakliga af-

färsområden; avfallsupphämtning och avfallsinlämning. Inom upp-

hämtningsområdet så erbjuder Kollect fyra olika huvudsakliga tjäns-

ter; soptunnstömning, uthyrning av sopcontainrar, bortforsling av 

skräp och möbler samt uthyrning av större sopsäckar. Utöver de be-

skrivna affärsområdena ovan erbjuder Kollect också avfallsinlämning 

genom sina BIGbin containrar. En BIGbin är en fullt automatiserad 

avfallskompaktor där kunder kan lämna av sitt hushållsavfall. Enhet-

erna är strategiskt utplacerade antingen i närheten av exempelvis ga-

rage, större parkeringar vid shoppingcenter och lägenhetskomplex. 

Kollect är idag etablerade i stora delar av Irland, med störst marknad-

spenetration i Waterford där bolaget grundades. Bolaget har dock en 

ambitiös tillväxtplan och har redan inlett etablering i Storbritannien 

med Manchester som första stad. Lanseringsstrategin utgår från att 

först etablera samar-bete med lokala operatörer som kan området och 

staden och sedan kraftigt satsa på en stark digital närvaro och sökmo-

toroptimering. Detta innebär initialt höga etableringskostnader som 

successivt sjunker i takt med att den digitala närvaron stärkts och bo-

laget tar marknadsandelar.  

Bolaget noterades i slutet av 2019 på First North Stockholm till en 

kurs på 14 kronor. 2019 uppgick intäkterna till 29,4 miljoner kronor 

och tillväxten till fjolåret blev 57 procent, där intäkterna landade på 

46,1 miljoner kronor. Den senare tiden har bolaget fokuserat på att 

öka intäkterna på högmarginalområden som ger återkommande in-

täkter, exempelvis BIGbin-enheterna. Kollect on Demand lämnar det 

första kvartalet med en kassa på 6,9 miljoner kronor och hade ett 

kassaflöde under kvartalet på 4,6 miljoner kronor, där 7,9 miljoner 

kronor inkom från finansieringsverksamheten. Ägandet i ledning och 

styrelsen är högt, där grundarna tillsammans äger kring 51 procent 

av bolaget.     

Digitaliserar avfallssektorn 
Bolagets tekniska plattform kopplar samman kunder och före-

tag inom den privatiserade avfallssektorn på Irland och inom 

Storbritannien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget 

 

Adresserar två viktiga problem 
Bolagets tjänst löser två identifierade problem på avfallsmark-

naden, nämligen utmaningen att lätt hitta licenserade opera-

törer och bristen på flexibilitet i hämtningsscheman.  

 

Källa: Bolaget 

Automatiserad avfallskompaktor 
Bolaget växer kraftigt inom avfallsinlämning till BIGbin-en-

heter, där avtal för utplacering med Circle K har utökats un-

der kvartalet.    

 

Källa: Bolaget 
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Risker 

Bolaget står inför ett antal risker både långsiktigt och i närtid. Kollect 

on Demand är ännu inte lönsamt och det fria kassaflödet för 2020 

uppgick till -6,4 miljoner kronor. Resultatet för helåret blev -12 mil-

joner kronor. Teckningsoptionerna som förfaller i augusti har pot-

ential att inbringa totalt 55,5 miljoner kronor vilket ser ut att kunna 

finansiera bolaget fram till dess att lönsamhet nås. En låg tecknings-

grad här kan innebära att bolaget tvingas ta ytterligare lån för att 

säkra fortsatta driften av verksamheten, alternativt genomföra emiss-

ioner som innebär en utspädning av aktieantalet. 

Bolaget befinner sig också i en expansiv fas med fokus på att snabbt 

ta allt större marknadsandelar. Detta innebär ofta en hög investe-

ringstakt vilket kan innebära att kapitalbehovet ökar över tid. Verk-

samheten är tydligt skalbar och vi räknar inte med större kostnads-

ökningar men risken existerar att kostnaderna drar i väg i samband 

med detta arbete. 

Bolaget är i huvudsak verksamma på Irland idag och trots begyn-

nande expansionsplaner så är Kollect on Demand än så länge i stort 

en irländsk historia. Trots att bolaget ännu har gott om utrymme att 

växa inom Irland så finns risken att det internationella expansionen 

inte tar fart, vilket skulle innebära tuffare tillväxtmöjligheter framö-

ver.   

Kopplat till att bolaget ännu är relativt tidigt i sin utveckling och den 

snabba tillväxten innebär stor osäkerhet i våra beräkningar. Skulle ut-

fallet bli avsevärt annorlunda än våra prognoser kan det få stor effekt 

på värderingsantagandena.  

Marknaden för sophantering kännetecknas av stor fragmentering och 

bolaget är relativt ensamma med det tydliga teknologifokuset. Dock 

existerar fortsatt risken att större leverantörer utnyttjar sin ställning 

för att erbjuda liknande tjänster som Kollect on Demand och därmed 

skapar tuffare marknadsförhållanden. Slutligen är bolaget aktivt i ut-

landet vilket innebär en valutakursrisk, där intäkter i huvudsak är i 

euro.  
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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. 

Analytikerna Nils Hellström & Johan Hellström äger inte och får heller inte 

äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Nils Hellström & Johan Hellström  

 


