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Fokus på balansräkningen 
och kortare ledtider 
 
MultiDocker erbjuder sina kunder lösningar inom last- och 
materialhantering och logistik. Bolaget säljer bland annat last-
hanteringsmaskiner med egenutvecklade hydrauliska kom-
ponenter, som vikarmskranar i olika storlekar. Utöver hemma-
marknaden Skandinavien är bolaget verksamt i bland annat 
Nordamerika och Brasilien. MultiDockers lösningar bidrar till 
kostnadseffektivitet och är utvecklade med ett hållbart perspektiv. 
MulitiDocker har sedan många år ett långtgående samarbete med 
amerikanska Caterpillar (CAT), där bolagets lösningar kan app-
liceras på CAT:s större anläggningsmaskiner. 
 
Efter att 2019 var ett utmanande år, med lägre orderingång, och 
intäkter än förväntat, så var inledningen av 2020 något bättre 
även om resultatet blev sämre än prognos. Bolaget har adres-
serat flera utmaningar för att kunna nå positivt kassaflöde och 
lönsamhet. Högt fokus ligger på att säkra orderböckerna och att 
förkorta leveranstiderna till kund, samtidigt som det finns ett 
behov att minska den höga rörelsekapitalbindningen. Arbetet om-
fattar också en generell kostnadsöversyn.  
 
Under senare delen av kvartalet kom Covid-19-pandemin att 
påverka verksamheten med lägre aktivitet från kunder. 
 
De kapitaltillskott som genomfördes under 2019 och inledningen 
av 2020 möjliggör för MultiDocker att stärka likviditeten och att 
fortsätta sitt strategiska arbete. Vår bedömning är dock att den 
finansiella ställningen fortsatt utgör en utmaning. Under våren 
upprättades en kontrollbalansräkning och styrelsen föreslår nu 
ägarna en nedsättning av aktiekapitalet. 
 
En pågående kapacitetsökning i produktionen väntas tillsammans 
med åtgärdsprogrammen ge positiva effekter i den underliggande 
verksamheten. 
 
Våra prognoser visar en relativt modest ordertillväxt under 2020 
även om en successiv förbättring väntas ske. Vi förväntar oss 
en mer väsentlig intäktsökning under 2021 och 2022. Vi 
prognosticerar ett EBITDA-resultat på -15,5 Mkr under 2020 
som förbättras till -11,1 Mkr under 2021 och -8,0 Mkr 2022.  

 

 

Resulaträkning, kSEK 2018 2019 2020p 2021p 2022p
Intäkter 138 619 74 322 95 100 125 000 145 000
EBITDA -17 583 -43 734 -15 473 -11 050 -8 000
EBIT -23 673 -52 058 -21 873 -17 500 -14 500
Resultat e. finansnetto -27 418 -56 848 -24 953 -20 580 -17 580
Skatt -1 -9 564  -  -  -
Resultat e. skatt -27 419 -66 412 -24 953 -20 580 -17 580

V/A, kr -0,14 -0,15 -0,04 -0,03 -0,03

Datum: 4 juni 2020 
Analytiker: Catarina Ihre, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: MultiDocker Cargo Handling AB (publ) 

Lista: Nordic SME Sweden 

Vd: Maria Bogren 

Styrelseordförande: Percy Österström  

Börsvärde 13 Mkr 

Kurs: 0,02 (2 juni) 

hållbarhetsk
rav 

MultiDocker utvecklar, producerar och säljer 
materialhanteringsmaskiner för bland annat ham-
nar, terminaler och skogsindustrin. Maskinerna 
karaktäriseras av lång livslängd, hög kapacitet och 
pålitlighet och byggs ofta på anläggningsmaskiner 
från Caterpillar som testats och använts i tuffa 
applikationer. MultiDockers kunderbjudande är till-
gängligt i många konfigurationer, exempelvis med 
larvfötter, på räls och på hjul. Bolaget, vars last-
hanterare är baserade på utveckling och lång 
erfarenhet, har sitt säte i Norrköping. 
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Investment case och prognoser 
 
En stor del av MultiDckers framtida värde bygger på förmågan 
att öka intäkterna genom ett starkare orderflöde, kortare ledtid 
för leverans till kund och en minskad rörelsekapitalbindning. 
MultiDockers orderingång är till stora delar projektbaserad vilket 
ger upphov till svängningar i intäktsgenerering vid jämförelser 
mellan rapportperioder. Verksamheten kännetecknas av förhål-
landevis långa cykler och ledtider. 
 
Utöver åtgärder för att öka orderingången är en stärkt 
kostnadskontroll med effektivare hantering av inköp av råvaror 
och material av stor betydelse. En ökad satsning mot 
eftermarknaden bedöms på sikt kunna bidra till högre 
marginaler och lönsamhet. Försäljningen drivs genom egen 
direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom 
värdeskapande återförsäljare. 
 
Under perioden har orderflöde och resultat utvecklats 
långsammare än vad som förväntades i inledningen av året. 
Även om de negativa effekterna av Covid-19 pandemin fått visst 
genomslag på MultiDockers aktiviteter har bolagets under-
liggande verksamhet påverkats i mindre utsträckning än i 
många andra branscher. Den pågående pandemin kommer 
sannolikt medföra en tidsförskjutning under åtminstone 2020 
innan orderingången väntas växa mer materiellt.  
 
MultiDocker har en fortsatt utmaning i att stärka balansräkningen 
och säkerställa den finansiella positionen. Bolaget har genomfört 
flera emissioner och andra åtgärder under senare år. Försälj-
ningen av entreprenadverksamheten i Brasilien slutfördes under 
perioden. Köpeskillingen utgick med en fast del och en resultat-
baserad del. Likviditetstillskottet från den fasta delen av 
köpeskillingen uppgick till cirka 20 Mkr. Som en del av avtalet har 
parterna kommit överens om att fördjupa samarbetet mot i första 
hand kunder inom skogsindustrin.  
 
Ytterligare tillskott för säkra den finansiella ställningen och för att 
möjliggöra en expansion av verksamheten är dock troliga. 
Styrelsen föreslår för stämman i juni att besluta om en nedsättning 
av aktiekapitalet. 
 
Under första kvartalet 2020 uppgick intäkterna till 17,3 Mkr 
jämfört med 32,2 Mkr motsvarande period 2019. Intäkterna 
påverkades av lägre försäljning än förväntat och sena leve-
ranser. Av intäkterna under perioden svarade entreprenad-
verksamheten i Brasilien för 2,4 Mkr (-).  
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EBITDA för perioden var fortsatt negativ och uppgick till -5,1 Mkr 
(-4,6 Mkr). En minskad kostnadsnivå kompenserade delvis den 
negativa effekten från lägre utleveranser. Resultatet före skatt 
uppgick till -8,4 Mkr (-6,6 Mkr). Periodens kassaflöde från 
verksamheten uppgick till -7,0 Mkr (-1,8 Mkr). 
 
MultiDocker genomför en rad åtgärder för att möta marknads-
efterfrågan och investerar bland annat i ökad produktions-
kapacitet. Efterfrågan bedöms vara fortsatt god i både Europa och 
Nordamerika, mot kundspecifika, komplexa lösningar kring 
exempelvis effektivitet och hållbarhet. 
 
Våra prognoser indikerar att försäljningen under resterande 
2020 kommer att vara förhållandevis stabil i jämförelse med 
utvecklingen under årets första kvartal, men flaggar för 
orderbaserade variationer. Vi räknar med att orderingången, 
och därmed intäkterna, ökar mer väsentligt under 2021 och 
2022, då bolaget står rustat för att möta marknadsefterfrågan. 
På EBITDA-nivå räknar vi med att resultatet kommer att vara 
negativt under perioden. 
 
I spåren av ett lägre orderinflöde än förväntat, sena utleveranser 
och hög kapitalbindning under 2019 och början av 2020 har 
MultiDocker haft det motigt på börsen under det en längre tid. 
Utvecklingen har delvis spätts på av externa faktorer som 
Corona-pandemin under våren. Kursutvecklingen speglar 
också bolagets svaga finansiella ställning och utspädnings-
effekter från de kapitaltillskott som tillförts bolaget genom 
primärt företrädesemissioner. 
 
Den underliggande marknaden för MultiDockers lösningar och 
produkter är väl etablerad och visar tillväxt. Om bolaget lyckas i 
sin satsning att nå ut till kund med ökad orderbeläggning, och 
strukturellt reducerad kostnadsnivå finns en god potential för en 
uppvärdering av aktien från dagens nivåer. För en mer lång-
siktig vändning är vår bedömning att bolaget måste uppnå en 
mer tillfredsställande finansiell ställning – ett arbete som har hög 
prioritet hos ledning och styrelse.  
 
Risknivån i aktien bedöms som hög. Ur ett marknadsperspektiv 
är den primära risken att efterfrågan för materialhantering och 
logistiklösningar försvagas vid en eventuell konjunkturell 
nedgång i global industriproduktion. Den bolagsspecifika risken 
innefattar främst en lägre orderingång än prognosticerat, 
förseningar i leveranser till kund och osäkerhet kring den finan-
siella ställningen. 
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Finansiell ställning 
 
Under andra halvåret 2019 och första kvartalet 2020 genomförde 
MultiDocker en rad olika åtgärder för att stärka bolagets likviditet 
och för att säkerställa leveranser till kund under 2020. Genom 
företrädes- och riktade emissioner tillfördes bolaget cirka 33 Mkr 
(före kostnader) 
 
För att bedöma moderbolagets kapitalsituation analyserades den 
finansiella ställningen under första kvartalet 2020 och en 
kontrollbalansräkning upprättades utifrån regelverket kring s.k. 
kapitalbrist. Vid beaktande av övervärden, bland annat varu-
märke, fann styrelsen dock att det egna kapitalet inte vid någon 
tidpunkt understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. För 
att stärka MultiDockers framtida position har styrelsen föreslagit 
för ägarna att besluta om nedskrivning av aktiekapitalet med 27 
Mkr. 
 
Ytterligare extern finansiering, eller andra finansieringslösningar, 
är sannolik för att säkerställa likviditet och en planerad expansion 
av verksamheten när marknaden växer, tills dess att bolaget egna 
kassagenerering är tillräcklig. 

Per den 31 mars 2020 uppgick koncernens likvida medel till 0,5 
Mkr (2,4 Mkr). Kortfristiga skulder uppgick till 70,4 Mkr (75,1 Mkr) 
och långfristiga skulder uppgick till 6,7 Mkr (8,4 Mkr). Det egna 
kapitalet uppgick vid slutet av perioden till -19,1 Mkr (13,3 Mkr), 
med en negativ soliditet om -32% (13%)  
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Aktien 
 
MultiDocker är noterad på NGM Nordic MTF. Generellt bedöms 
risknivån vara högre vid en notering på en oreglerad handelsplats 
än vid notering på reglerad marknad. MultiDocker har inte för 
avsikt att föreslå utdelning under de närmaste åren utan even-
tuella vinstmedel återinvesteras i verksamheten 
 
MultiDocker har omkring 2 500 aktieägare. Ägarbilden domi-
neras av privatpersoner. Percy Österström är via bolag 
(Skärgårdshavet). MultiDockers största ägare med drygt 16 
procent av aktiekapital och röster. Dividend Sweden och 
Grangärde Innovation & Konsult är idag näst största respektive 
tredje största aktieägare i bolaget.  
 
Antal aktier per 31 mars 2020 uppgick till 611 138 229. 
 
 

Verksamhet och strategi 
 

MultiDockers affärsmodell bygger på bred kunskap inom effektiv 
materialhantering, optimerat logistikflöde och spetskompetens i 
teknikfrågor. Utöver hemmamarknaden Skandinavien är bolaget 
verksamt i Baltikum, Benelux, Nordamerika och Brasilien. Viktiga 
kunder utgörs bland annat av lasthamnar och lastterminaler inom 
bland annat olika tillverkningsindustrier. Utbudet är till stora delar 
miljöanpassat med tydlig ekoprofil - anpassat efter kundens 
behov. 

Försäljningen drivs genom direktförsäljning mot strategiskt viktiga 
kunder och genom värdeskapande återförsäljare Bolaget har 
etablerade samarbeten med olika partners inom utveckling och 
tillverkning. Samarbetsavtalet med amerikanska Caterpillar, där 
MultiDockers lösningar appliceras på CAT-maskiner, är av 
särskild betydelse för tillgången till kunder och projekt genom 
Caterpillars återförsäljare. 

För att nå en långsiktigt högre bruttomarginal arbetar MultiDocker 
mot en modulbaserad produktion som tillåter flexibilitet och en 
ökad skalbarhet i tillverkning och försäljning. Bolaget har fokus på 
positiv kassaflödesgenerering inom några års räckhåll. 
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Resultaträkning 
 

 
 
 
Kvartalsdata 
 

 

 
 
  

Resulaträkning, kSEK 2018 2019
Intäkter 138 619 74 322
Övriga intäkter 2 521 2 861
Kostnader -158 723 -120 917

EBITDA -17 583 -43 734
Avskrivningar -6 090 -8 324
EBIT -23 673 -52 058
Finansnetto -3 745 -4 790
Resultat e. finansnetto -27 418 -56 848
Skatt -1 -9 564
Resultat e. skatt -27 419 -66 412

Balansomslutning 110 512 67 443
Soliditet, % 23 -26
V/A, kr -0,14 -0,15

Kvartalsdata, kSEK Q1-19 Q1-20 Helår 2019
Intäkter 32 197 17 349 77 183
EBITDA -4 606 -5 131 -43 734
Avskrivningar -1 276 -1 594 -8 324
EBIT -5 882 -6 725 -52 058
Finansnetto -673 -1 675 -4 790
Resultat e. finannetto -6 555 -8 400 -56 848
Skatt 0 -177 -9 564
Resultat e. skatt -6 555 -8 577 -66 412
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Balansräkning i sammandrag 
 

 
 
 
 

Ägare* 
 

 
 
* Per 31 mars, 2020 

 
  

Balamsräkning, kSEK 2018 2019
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 25 546 24 596
Materiella tillgångar 116 456
Finansiella tillgångar 9 218 75
Summa Anl. tillgångar 34 880 25 127

Omsättningstillgångar 75 633 41 316
Summa Tillgångar 110 513 66 443

EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital 25 350 -17 381
Avsättningar 2 856 2 726
Långfristiga skulder 4 523 6 010
Kortfristiga skulder 77 783 75 088

Summa Eget kapital och Skulder 110 512 66 443

Ägare %
Skärgårdshavet AB 26,3%
Dividend Sweden 10,6%
Meus Liberi Tripudium 9,4%
Formue Nord Markedsneutral 5,7%
Avanza 5,5%
City Capital Partners 3,4%
Övriga 39,1%
Totalt 100%
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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 Catarina Ihre äger inte och får heller inte äga aktier i det 
analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Catarina Ihre 

 

 


