
 

 

  



är ett 

heltäckande kom-

petensförsörjning-

bolag vars erbjud-

ande innefattar bemanning och 

rekrytering inom tjänstesektorn, 

industri och elevhälsa. Två förvärv 

har genomförts under 2017: 

Magna konsoliderades per den 1 

juni 2017 och MultiEkonomerna 

per den 1 september 2017. 

Bolagets mål är att växa organiskt 

med 12 procent per år till en 

EBITDA-marginal om 8 procent 

över konjunkturcykeln.  

 

släppte bolagets 

andra kvartalsrapport (augusti – 

oktober) för det brutna räkens-

kapsåret 2017/18. Den redovisade 

tillväxten inkluderat förvärv 

uppgick till 55 procent. Som 

framgår i rapporten var tillväxten 

åter väl över marknadens tillväxt 

som under tredje kvartalet (juli till 

september) uppgick till 12,4 

procent. Trots överlappande 

integrationskostnader och 

engångsposter relaterade till en 

system-uppdatering kom 

EBITDA-marginalen in på 6,9 

procent, vilket var i linje med våra 

förväntningar.  

 

tillbaka och har enligt 

vår bedömning drivit iväg från 

fundamenta. Det framgår inte 

minst av att bolagets rabatt mot 

jämförbara bolag i sektorn ökat 

trots flera kvartal med god tillväxt 

och förbättrade marginaler. 

Möjligen finns ett säljtryck i 

marknaden orsakat av ägarna till 

nyemitterade aktier som användes 

som betalningsmedel vid förvärv.  

 

en DCF-

värdering med en jämförelse-

värdering beräknar vi ett motiverat 

pris per aktie om 10,2 (11) kronor. 

Det är en nedjustering från senaste 

uppdatering orsakad av fallande 

multiplar i sektorn. Dock kvarstår 

god uppsida relativt senast betalda 

kurs och vi behåller rekommenda-

tionen Köp.   

M



 

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. 

 

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 och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Lång-

siktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

  



 

Maxkompetens redovisade under räkenskapsårets andra kvartal stark 

tillväxt till bra rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, det trots 

engångskostnader för systembyte och temporära överlappande kostnader 

hänförbara förvärv. 

 

Trots en förvärvsintensiv period har bolaget nu flera kvartal i ryggen med 

god tillväxt till bra marginal. Dock kvarstår rabatten relativt jämförbara 

bolag inom sektorn. Vi misstänker ett säljtryck relaterat till de nya aktier 

som emitterades som betalningsmedel i samband med förvärv. 

 

Utöver den rörelsedrivande verksamheten har bolaget sedan tre år tillbaka 

arbetat med att utveckla verktyget WAP (Work and Passion) som avser 

effektivisera (snabbt identifiera rätt kandidat[er]) arbetet med att tillsätta 

uppdrag – bemanning liksom rekrytering. Verktyget har nu gått live i vissa 

regioner och frågan är om WAP på sikt kan ge Maxkompetens en 

konkurrensfördel. Verktygets utveckling skall bli intressant att följa. 

 

I tabellen nedan redovisas våra förväntningar inför kvartalsrapporten, 

relativt utfall för andra kvartalet. Som framgår redovisades en tillväxt, 

inkluderat förvärv, om 55 procent. Det var starkare än våra förväntningar. 

 

 

Marknaden för bemanning och rekrytering växte under tredje kvartalet 

(juli – september) 2017 med 12,4 procent. Som framgår i vd-kommentaren 

fortsätter Maxkompetens att växa snabbare än marknaden, både organiskt 

och inkluderat förvärv. Nedan följer tillväxtstatistik för bolaget relativt 

underliggande marknad och jämförbara branschkollegor. Tillväxtsiffrorna 

inkluderar förvärv. 

 

 

Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar (EBITDA-marginal) var i 

linje med våra förväntningar. Som tidigare nämnts pressades marginalen 

av engångskostnader men även av överlappande hyres- och 

systemkostnader. Kostnadssynergier från genomförda förvärv förväntas 

vara på plats från och med februari 2018.  



 

Relativt jämförbara bolag ligger bolagets EBITDA-marginal aningen under 

genomsnittet. Vår prognos för EBITDA-marginalen för räkenskapsåret 

2017/18 ligger på cirka sju procent. 

 

 

Vi lämnar våra prognoser för räkenskapsåret 2017/18P oförändrade. 

Intäktsprognosen ligger därmed kvar på 249 miljoner kronor och vi 

räknar fortsatt med ett EBITDA-resultat om 17,3 miljoner kronor.   

 

Sedan senaste analysen har DCF-värderingen justerats upp till följd av 

lägre långfristiga skulder. Multipelvärderingen är dock lägre. Genom att 

kombinera de både modellerna i ett genomsnitt beräknas ett motiverat 

pris per aktie till 10,2 kronor (11,0 kronor). Med en uppsida om drygt 55 

procent från senaste betalda kurs om 6,55 kronor behåller vi vår 

rekommendation Köp för de kommande sex månaderna. 

 

  

 

Maxkompetens grundades 2003. Vid detta tillfälle låg fokus främst på 

bemanning av studentarbetare till industrisektorn. Sedan dess har 

verksamhetens erbjudande utvecklats och breddats, delvis genom förvärv.  

 

Förvärven av MultiEkonomerna J&M AB och Magna AB är det två 

senaste förvärven. MultiEkonomerna konsoliderades per den 1 september 

2017. Intäktsbidraget för räkenskapsåret 2017/18P uppskattas till cirka 10 

miljoner med ett EBITDA-bidrag om cirka två miljoner. Magna 

konsoliderades per den 1 juni. Vi prognostiserar det icke-justerade 

försäljningsbidraget till cirka 60 miljoner kronor under räkenskapsåret 

2017/18 och EBITDA-bidraget till cirka 7,5 miljoner kronor.  

 

Bolagets verksamhet består i dag av tre områden. Blue-collar (verkstad 

och industrisektorn) och White-collar (tjänstesektorn) ligger under 

verksamhetsområdet Maxkompetens Bemanning & Rekrytering. Under 

varumärket MultiEkonomerna J&M ligger främst White-collar. Skolpool, 

aktiva inom elevhälsa, är ett separat verksamhetsområde. Se bild nedan.  



 

 

Lokalkontoren inom respektive verksamhetsområde är självgående under 

egen ledning för att själva kunna styra balansen (tjänstemix och 

rekryteringsgrad) i verksamheten beroende på konjunktur samt snabbt 

kunna agera på lokala förändringar. Vidare är all affärsverksamhet 

auktoriserad. Det innebär bland annat årliga externa kontroller av diverse 

funktioner, såsom ekonomi, system för kandidathantering, uppföljning 

och resultatmätning. Detta är en kvalitetsstämpel och avser ge en trygghet 

hos uppdragsgivaren. 

 

Bild nedan visar marknadsaktörer indelade i grupper efter 

nettoomsättning. Givet våra prognoser om en nettoomsättning om cirka 

249 miljoner kronor för Maxkompetens räkenskapsåret 2017/18 hamnar 

Maxkompetens i gruppens 93:e percentil. Med andra ord – cirka sju 

procent av populationen företag hade under 2016 en högre 

nettoomsättning. 

  

 

 

72 procent av alla aktörer inom branschen har en omsättning under 50 

miljoner kronor. Med andra ord är marknaden alltså relativt 

fragmenterad. Antalet aktörer stiger och under 2016 fanns 530 

auktoriserade (av Bemanningsföretagen) bemanning och rekryteringsbolag 

aktiva på den svenska marknaden. Antalet nyetablerade auktoriserade 

aktörer har i snitt ökat med 7,2 procent mellan åren 2013 och 2016. Den 

fragmenterade marknaden skapar förutsättningar för Maxkompetens att 

fortsätta förvärvsstrategin.  

 

Från kvartalsdata presenterad av Bemanningsföretagen går det att tyda att 

det första kvartalet (januari till mars) är branschens svaga kvartal. Det 

fjärde kvartalet (oktober till december) är generellt branschens starkaste.  

 

Nedan visas kvartalsvariationen där första kvartalet (det svaga kvartalet) 

representeras av siffran ett. Det andra kvartalet brukar generellt vara cirka 

1,28 gånger starkare än det första kvartalet. Det tredje kvartalet tenderar 



 

att vara cirka 1,27 gånger starkare än det första kvartalet. Årets sista 

kvartal är generellt 1,56 gånger starkare än första kvartalet.  

 

 

Maxkompetens har ett brutet räkenskapsår. Räkenskapsårets första 

kvartal innefattar månaderna maj till juli. 

 

 

Marginaler under bolagets första kvartal kommer överlag, relativt övriga 

kvartal, vara låga. Detta eftersom dotterbolaget Skolpool under det långa 

sommarlovet saknar intäkter men ligger kvar med löpande 

personalkostnader. Skolpool adderar dock till förutsägbarhet i koncernen 

då denna verksamhet generellt är mindre känslig för svängningar i 

konjunktur.  

 

Nedan visas nåbara marginaler som ett välmående företag inom 

bemanning och rekrytering bör kunna uppnå under normala förhållanden. 

Således påverkas marginalen av mixen Blue/White-collar och rekrytering. 

Som bekant har de senaste förvärven förflyttat produktmixen mot white-

collar. Potentiella förvärv inom rekrytering kan höja marginalerna 

ytterligare. Den negativa sidan med rekrytering är dess känslighet för 

konjunktur. 

 

Då Maxkompetens gjort flertalet förvärv och ej redovisar i enlighet med 

IFRS tyngs vinsten av goodwillavskrivningar. Dessa är inte 

kassaflödespåverkande. Därför är det mer rimligt att fokusera på 

rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA). Koncernens mål är 

att växa organiskt med 12 procent till en EBITDA-marginal om åtta 

procent. Bolaget avser dela ut 50 procent av vinsten. Tillväxtmålen är 

rimliga och kan motiveras av försäljningssynergier från förvärv inom 

koncernen samt en stark underliggande marknad. Intjäningsmålet på 

EBITDA-nivå ser på pappret ut att kunna nås efter kostnadssynergier och 

försäljningssynergier hänförbara förvärven av Magna och 

Multiekonomerna realiserats. 



 

 

Vi prognostiserar en nettoomsättning om 249 miljoner kronor för 

räkenskapsåret 2017/18. Prognosen är rimlig men möjligen aningen 

konservativ. Det konservativa ställningstagandet avser avspegla 

osäkerhetsmoment hänförbara bland annat pågående integrationsprocess 

av nya bolag i koncernen.  

 

 

 

För samma period modellerar vi med 17,3 miljoner kronor i 

rörelseresultat före av- och nedskrivningar, vilket motsvarar en EBITDA-

marginal om sju procent. Prognoserna för lönsamhet på EBITDA-nivå är 

också aningen konservativ men av samma anledning som tidigare nämnts. 

 

 

 

För att värdera Maxkompetens har vi kombinerat en traditionell DCF-

modell med en jämförelsevärdering baserat på multiplarna; EV/EBITDA 

och EV/Sales. Sedan senaste analysuppdateringen är DCF-värderingen 

upp aningen men multipelvärderingen är ned. Det motiverade värdet per 

aktie efter antagen utspädning beräknas till 10,2 kronor (11,0).  

 

  

 

En värdering om 10,2 (11,0) kronor per aktie motsvarar multiplar nedan: 

 



 

Diskonteringsräntan beräknas till 11,6 procent med en antagen långsiktig 

belåningsgrad om 40 procent. Genom att nuvärdesberäkna 

prognostiserade kassaflöden beräknas ett motiverat pris per aktie till 8,9 

kronor (8,4 kronor). Det är upp sedan senaste analysen och förklaras av 

lägre långfristig skuld. Se tabell nedan: 

 

 

I jämförelsegruppen har vi inkluderat SJR, NGS Group och Wise Group. 

Välkända Poolia Sverige är exkluderade då bolaget har haft en svag 

tillväxt till låga marginaler och är således inte jämförbart med 

Maxkompetens som växer både organiskt och genom förvärv. Uniflex har 

ett tydligt fokus på blue collar, ett segment som bolaget avsiktligt vill göra 

sig mindre beroende av. Multipelvärderingen visas i tabell nedan. I 

modellen landar vi i ett värde om 149,2 miljoner kronor hänförbart 

aktieägarna. Det motsvarar ett pris per aktie om 11,5 (13,5) kronor. 

 

 

PMI inköpschefsindex industrisektorn (PMI) är ett vedertaget mått på 

konjunkturen. Värden över 50 indikerar en tilltagande konjunktur medan 

värden under 50 indikerar en fallande konjunktur. Som framgår i graf 

nedan har PMI på kvartalsbasis backat de senaste två avläsningarna. Den 

senaste avläsningen i december visar dock att den fallande trenden kan ha 

vänt.  

 

 



 

Vikande konjunktur är en risk som verksamheten tvingas leva med. 

Mindre svängningar bör bolaget kunna hantera relativt väl då bolaget 

arbetar för en ökad stabilitet i intäkterna genom ett ökat fokus på white 

collar-segmentet. Här skall även åter nämnas att varje enskilt kontor 

verkar självständigt och kan därför snabbt agera på förändringar i den 

lokala konjunkturen. Vidare har bolaget stärkt sin position i 

Stockholmsområdet där det mindre konjunkturkänsliga 

tjänstemannasegmentet är betydande. 

 

Bolaget hade per den 31 oktober en soliditet om 19 (24) procent vilket 

kan komma att hämma bolagets möjligheter till ytterligare 

bankfinansiering. En sådan situation begränsar i sin tur förvärvsstrategin. 

Kassalikviditeten ligger på låga 0,7 (0,7) vilket är underkänt. Vidare är 

aktien relativt illikvid vilket skapar förutsättningar för stora rörelser, upp 

liksom ner. 

 

Vd Ronny Siggelin har varit aktiv inom bemanningsbranschen sedan 1999 

och anslöt till Maxkompetens som vd i juni 2011. Dessförinnan jobbade 

Ronny på Manpower AB där han bland annat var affärsområdeschef.  

Thomas Wiberg är styrelseordförande sedan 2012 och är advokat på Cross 

Advokater med fokus på bland annat arbetsrätt och affärsjuridik. Thomas 

sitter även i styrelsen för bolagets dotterbolag. 

 

Som framgår i tabellen nedan är styrelseledamot Mikael Norberg bolagets 

största ägare. Tidigare styrelseledamot, Martin Ohlsson, och bolagets vd, 

Ronny Siggelin, är bolagets andra respektive tredje största ägare. I april 

2017 köpte även styrelseledamot Andreas Björklund en post och är i dag 

bolagets sjätte största ägare. Personer med beslutsfattande roller har 

således stort ägande vilket ökar deras finansiella incitament att agera i 

linje med aktieägarnas intresse.  

 



 

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 kom-

binationer 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 inne-

bära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller 

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/

	MK framsida 2017-12-18.pdf
	Maxkompetens 2017-12-18_2.pdf

