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Nya mål att 

överträffa    

 

Nobina har genom att utveckla både anbudsprocessen och sin 

fleet management blivit avsevärt stabilare resultatmässigt. Efter att 

ha sålt den udda rörelsen Swebus samt förvärvat Samtrans 

förändras förutsättningarna och ett osäkerhetsmoment försvinner.  

Nobina är den ledande kontraktsoperatören inom 

kollektivtrafik med bussverksamhet i Norden. Marknaden 

präglas av långa kontrakt som vinns genom anbuds-

förfarande. Tidigare har några av marknadens aktörer 

inte alltid lämnat anbud som har varit ekonomiskt försvarbara vilket har pressat 

lönsamheten i sektorn. Nobina har under ett antal år utvecklat och förfinat sin 

anbudsprocess vilket har visat sig i en god resultatutveckling. De långa kontrakt-

en (åtta år i snitt) gör att det är extremt viktigt att anbuden blir rätt, annars kan 

bolaget bli sittande med ett olönsamt kontrakt under flera år. 

Då skuldsättningen till största del direkt matchas mot tillväxt och investeringar i 

nya bussar genom finansiell leasing är skuldsättningen under kontroll. Bolagets 

försäljning av Swebus har givit positiva effekter då en förlustbringande rörelse 

liksom att ett orosmoment som har tagit mycket fokus nu försvinner. Utöver detta 

har bolaget under 2018 förvärvat Samtrans. Med detta köp ger sig Nobina in på 

ny mark som vi tror kan ge positiva effekter både genom förfinade anbuds-

metoder samt expansion av konceptet på andra marknader på litet längre sikt. I 

samband med bolagets välbesökta kapitalmarknadsdag den 9 oktober 

publicerades även uppdaterade finansiella mål för bolaget. Tillväxtmålet är nu 5 

procent i genomsnitt per år, visserligen nu inräknat eventuella förvärv men en 

höjning från det tidigare målet att växa snabbare än marknadens 3 procent. EBT 

marginalen höjs också till 5 procent efter att bolaget har nått sitt tidigare mål om 

4,5 procent. Skuldsättningsmålen kvarstår som tidigare liksom utdelningen om 

minst 75 procent som dock nu räknas på resultat efter skatt.  Vi räknar med ett 

bättre resultat under innevarande år, baserat på att Swebus negativa andel 

försvinner samt ett positivt bidrag från Samtrans. Då en del av de kontrakten som 

kommer att avslutas hade sämre lönsamhet kommer det ha en mindre påverkan 

än normalt. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

            

MSEK  16/17 17/18 18/19P 19/20P 20/21P 

Omsättning 8 858 9 094 9 602 10 342 10 549 

EBT 355 355 446 502 517 

EBT-marginal 4,0% 3,9% 4,6% 4,9% 4,9% 

Vinst/aktie 5,9 3,1 3,9 4,4 4,6 

Källa: Nobina, Jarl Securities 
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Datum: 15 november 2018 

Analytiker: Mats Hyttinge, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: Nobina AB 

Lista: NASDAQ OMX NORDIC MID CAP 

Vd: Magnus Rosén 

Styrelseordförande: Jan Sjöqvist 

Marknadsvärde: 5 323 MSEK 

Senast: 60,3 SEK 

Kort om Nobina: Nobina är den ledande kontraktsoperatören 

inom kollektivtrafik med buss i Norden. 

Bolaget bedriver den operativa verksam-

heten genom dotterbolag i de olika länderna. 

Sverige representerar den största mark-

naden. Kontrakten är långa med ett snitt på 

cirka åtta år. Kontrakten vinns genom ett 

anbudsförfarande i konkurrens med andra 

aktörer på marknaden.    

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Nobina har en stark ställning på den 

nordiska marknaden för kollektivtrafik. 

Bolaget har förfinat sitt anbudsförfarande 

under de senaste åren, vilket har tagit ned 

risken för att bolaget tar på sig långa 

olönsamma kontrakt. Bolaget är dessutom 

bäst på fleet management bland sina 

konkurrenter vilket ger både bättre flexibilitet 

och lönsamhet över tid.  

 

Nobina ligger även långt framme när det 

gäller introducerandet av både el-bussar 

samt andra mer miljövänliga alternativ. 

Detta gör att de har ett visst försprång vid 

upphandlingar då de kan ge de mer och 

mer krävande kunderna rätt erbjudande till 

rätt pris. 

  

Risker och 

svagheter: 

Konkurrenterna har förbättrat sina 

processer och säljer inte längre in enbart på 

pris vilket har givet en mer realistisk prisbild i 

marknaden. Volatiliteten i lönsamheten 

kommer från kontraktsmigrering. Detta kan 

påverka negativt om ett flertal större 

kontrakt förnyas eller startas samtidigt.  

  

Värdering: Bear 

61,4 kr 

Bas 

68,5 kr 

Bull 

76,9 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Nuvarande vd Magnus Rosén har varit på plats sedan 

mitten av 2017. Han har tidigare varit bland annat vd för 

Ramirent, BE Group Sverige samt för Cramo Sverige. 

Under sin tid på Nobina har mycket gjorts och nu senast 

har den av marknaden efterfrågade avyttringen av 

Swebus genomförts för att få en mer renodlad 

verksamhet.  

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. 

Ägare  

 

Nobina har attraherat stora och välkända institutionella 

investerare baserat på den stabila och förutsägbara 

intjäningen vilket ger utrymme för en hög 

direktavkastning. 

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 samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Den finansiella risken är hanterbar. På ytan kan den låga 

soliditeten samt en hög skuldsättning vara negativt. Dock 

är matchningen av skulden direkt hänförlig till vunna 

kontrakt och ökande kostnader i kontrakten är indexerade 

för att täcka ökande kostnader, däribland räntekostnader 

samt ökande bränslepriser.   

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. 

Potential  

 

Potentialen i aktien kan i absoluta tal vara minde än många 

andra. Dock har aktien några styrkor som marknaden 

underskattar. Långa kontrakt med finansiellt stabila kunder 

samt en hög direktavkastning är aptitligt. 

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. 

Risk  

 

Den låga risken baseras främst på en väl utarbetad 

affärsmodell. Kunderna är stabila och tecknar normalt 

sett kontrakt som i snitt sträcker sig över åtta år. 

Bolaget har en väl utarbetad riskmodell och en fleet -

management som radikalt minskar den operationella 

risken. Den finansiella risken är klart hanterbar då all 

finansiering är matchad mot kontrakt som tages. 

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. 
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Nobina  
Nobina AB (Nobina eller bolaget) grundades 1911 och är en operatör och 

kontraktsförvaltare inom kollektivtrafik med buss, främst på uppdrag av lokala 

kollektivtrafikmyndigheter. Nobina har landstingsägda bolag som uppdragsgivare 

med produktions- eller incitamentskontrakt (mer om kontraktsformerna nedan) 

med löptider på mellan fem till tio med ett snitt på cirka åtta år. De långa 

kontrakten och de stabila uppdragsgivarna ger stabila intäkter och en viss 

förutsägbarhet av intäkterna under lång tid. Då upphandlingen sker på 

marknadsmässiga villkor genom bolagets anbudsprocess genererar kontrakten 

även stabila kassaflöden. 

Med fokus på aktiv och proaktiv förvaltning av kontraktsportföljen, selektiva anbud 

samt ett effektivt resursutnyttjande genom bolagets fleet management 

(metod/system för effektivt nyttjande av bussflottan) avser bolaget att maximera 

aktieägarnas avkastning. Nobina har överlag blivit bättre i att välja bort kontrakt 

med för hög risk som kan leda till pressade marginaler. 

Lokal verksamhet i Norden 
Bolaget bedriver den operativa verksamheten genom totalt fyra dotterbolag lokalt 

belägna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Fördelningen i antal bussar per 

land enligt nedan. 

Fördelning i antal bussar per land 

 

Källa: Nobina och Jarl Securities 
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Bolaget har en total marknadsandel i Norden på drygt 16 procent mätt i antal 

bussar. I koncernen har även Swebus ingått som ansvarar för expressbusstrafiken 

med destinationer i Sverige, Norge och Danmark. Då denna verksamhet under 

senare år har varit starkt konkurrensutsatt har det drivit ned lönsamheten. Swebus 

har dock sålts under andra kvartalet 2018, vilket renodlar verksamheten ytterligare 

mot offentlig kollektivtrafik. Verksamhetsområdet Nobina Fleet ansvarar för 

bolagets gemensamma bussflotta. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  

Mål – tillväxt, marginaler och utdelning 
Nobina har som mål att ha en ackumulerad tillväxt på 5 procent per år med 

2018/19 som startpunkt samt att nå en EBT-marginal (vinst före skatt) på minst 5,0 

procent.  

EBT – marginal historiskt och prognos mot mål 

 

Källa: Nobina (utfall), Jarl Securities (prognos9 

 

I ovanstående graf visas resultat före skatt utfall och prognos relativt målet. Givet 

ett sunt kassaflöde samt en väl fungerande och stabil löpande verksamhet har 

bolaget satt en utdelningspolicy om minst 75 procent av vinst efter betald skatt. 

Detta är möjligt då bolaget skuld finansierar hela sin busflotta genom finansiell 

leasing och därmed inte behöver använda sin kassa för bussinvesteringarna. 

Kontrakt för kollektivtrafik med buss 
Kontrakt skrivs mellan operatör och uppdragsgivare i offentliga upphandlingar. 

Dessa upphandlingar är väl kända av aktörerna på marknaden relativt långt i 

förväg. Då de tidigare kontrakten är offentliga ger det en bra grund för beräkningar 

av prisbild. Priset sätts genom budgivning och vanliga kontraktsformer är till 

exempel incitamentskontrakt och produktionskontrakt. Trenden är dock att de två 

kontraktstyperna flyter samman till en kombination av båda typer.  

Kontraktets lönsamhet 

Anpassning av bussdepåer och integrering av ny personal är exempel på 

uppstartskostnader som eroderar kassaflödet liksom marginaler 
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under kontraktets uppstartsfas. Genom att bussarna finansieras genom finansiell 

leasing kringgår Nobina ett större pengautflöde i samband med inköp av nya 

bussar. Detta upplägg jämnar ut kassaflödet under kontraktets livslängd. Detta 

illustreras i grafen nedan.  

Kontraktsportföljens mognadsgrad påverkar kassaflöde och lönsamhet 

 

Källa: Nobina 

 
Kontraktsportföljens genomsnittliga ålder 

Generellt löper ett kontrakt mellan fem och tio år, inräknat nyttjande av den vanligt 

förekommande förlängningsoptionen om ett till tre år. Snittet ligger för närvarande 

på cirka 8 år. Antaget en väl sammansatt kontraktsportfölj innebär den långa 

kontraktstiden att bolagets intäkter är förhållandevis förutsägbara. Nedsidan är att 

Nobina kan bli dragandes med olönsamma kontrakt vilket var vanligare under 

tidigare år.  

Som tidigare nämns stiger lönsamheten med kontraktets ålder. Samtidigt som 

bolaget har för avsikt att maximera marginalerna finns även planer för tillväxt. 

Tillväxt innebär att portföljen föryngras och marginalerna reduceras. Följaktligen 

ger förändringar i portföljens genomsnittliga ålder en viss insikt i kommande 

lönsamhet på kort sikt. Den optimala åldern för att ha balans mellan lönsamhet och 

fortsatta kontraktsintäkter ligger runt 4 år. 

Som framgår i grafen ovan (kontraktets lönsamhet) var den genomsnittliga åldern 

på kontraktsportföljen vid senaste rapporttillfälle 4,5 år.  

En väl utvecklad anbudsprocess 
För Nobina är anbudsprocessen den i särklass viktigaste faktorn för långsiktig 

lönsamhet. Blir bolaget sittande med ett dåligt underbyggt anbud kan det bli 

dyrbart givet de långa kontraktstiderna. Bolaget för kontinuerlig dialog med 

kommuner och myndigheter vilket ger bolaget möjlighet att påverka utformningen 

av framtida kollektivtrafik. Det ger även tillfälle att kartlägga och utvärdera en 

upphandling innan den offentliggörs, vilket klart underlättar i 

utvärderingsprocessen. 
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Bolaget utvärderar ett kontrakt mot bakgrund av en noga genomförd riskjusterad 

kostnadskalkyl. Under utvärderingsprocessen identifieras villkorsrisker liksom 

operationella risker. Bolaget analyserar även effekten av indexeringsstrukturen. 

En indexeringsstruktur medför att ersättningen justeras efter förändringar i 

samhällets inflationsnivå som speglar ändrade kostnadsförhållanden. 

Indexeringsstrukturer fungerar därför generellt som skydd/hedge mot stigande 

drivmedels- och personalkostnader. Indexeringens inflationskomponent som finns i 

alla kontrakt utgör en hedge mot inflation och indirekt mot rörelser i räntan vilket 

gör att även om det är viss eftersläpning i räntekompensation så får bolaget ett 

skydd mot häftiga ränterörelser. Dessutom finns det i många kontrakt en ren 

ränteklausul som ger ytterligare skydd. Givet en avsevärt förbättrad 

anbudsprocess jämfört med för ett par år sedan och skyddet som indexeringen 

ändå ger bidrar det till en lägre risk än tidigare. 

Indexeringseffekt per år 

 

Källa: Nobina, Jarl Securities 

 

Förvaltning av kontrakt maximerar lönsamhet 
Analys samt utvärdering av bolagets kontrakt och utförande av detta sker löpande 

för att identifiera effektiviseringsmöjligheter. Till detta tar Nobina även egna initiativ 

till gemensamma förbättringar.   

Det är vanligt att uppdragsgivaren vill införa ändringar inom ramarna för kontraktet 

som förändrar förutsättningarna. Vid sådana händelser formar Nobina 

genomtänkta motbud för att bibehålla eller förbättra kontraktets lönsamhet i 

kombination med att tillgodose uppdragsgivarens önskemål.  

God kontraktsförvaltning är också nyckeln till att behålla och skapa kontinuitet i 

portföljens marginaler.  

Förnyelsegrad, tillväxt och marginaler 
En positiv förnyelsegrad innebär att antalet tillkommande bussar överskrider 

antalet bussar tillhörande kontrakt som löper ut. Under de senaste sju åren har 

förnyelsegraden i snitt legat på 121 procent. Baserat på de för innevarande års 

annonserade uppstarter och avslutade kontrakt kommer förnyelsegraden att bli 

sämre under innevarande år, då 53 bussar förväntas startas och 98 avslutas under 
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de närmaste 12 månaderna. Dock har vi förstått att några av de kontrakt som skall 

avslutas är av något sämre kvalitet, vilket då kommer att ge en mindre negativ 

effekt än vad som är normalfallet vid kontraktsavslut.  

Genom att titta på det historiska sambandet mellan Nobinas kvartalsvisa EBITDA-

marginal och sex månaders tillväxt påvisas att en tillväxttakt på mellan två och fyra 

procent ger en optimal balans mellan tillväxt och marginaler. Vad vi upplever är att 

bolagets upphandlingar och processer har förbättrats markant under de senaste 

åren. Kontraktportföljens snittlängd bestämmer marginalen men bolagets egna 

avkastningskrav bestämmer till sist vilken lönsamhet som uppnås. Detta 

tillsammans med att även konkurrenterna har förbättrat sina processer har gjort att 

marknaden inte längre är lika utsatt för dåligt genomräknade anbud som generellt 

sänker lönsamheten i marknaden.  

Bussflottan 
Nobina Sverige har störst andel i bussflottan med ett genomsnitt om 68 procent, 

räknat på de senaste åtta åren.  

Under räkenskapsåret 2017/18 investerades 712 miljoner kronor i bussar varav 

cirka 76 procent finansierades genom finansiell leasing och resterande genom 

kontant betalning, främst hänförligt till utköp av bussar ur utgående 

leasingkontrakt. Bussarna bokförs därmed som anläggningstillgångar och 

finansieringen bokförs som skulder. En ung bussflotta som är en konsekvens av 

tillväxt medför därför att bolagets finansiella ställning försämras. Fördelen är, som 

tidigare nämns, att kassaflödet jämnas ut över kontraktets löptid.  

Leasingavtal löper i genomsnitt på tio år. Vid denna tidpunkt har bussen ett 

restvärde på ungefär tio procent av inköpspriset. Eftersom Nobina avser att nyttja 

bussarna i minst fjorton år innebär det att bussen måste refinansieras eller betalas 

kontant vid leasingavtalets slutdag. Detta sker i stor utsträckning idag. 

Det pågår ett teknikskifte där både elektrifiering och självkörande bussar är i fokus. 

För Nobinas del är teknikskiften inget nytt, då det har skett kontinuerligt med 

införandet av de olika miljöklasserna som senast EURO6. Bolaget har om cirka 18 

månader cirka 140 elektrifierade bussar i drift vilket kan jämföras med de cirka 300 

dieselbussarna och totalen på 3600 bussar. Det är troligt att det inom ett par år 

finns minst lika många elektriska bussar som diesel i bolaget. Elektriska bussar är 

något dyrare i inköp men har vad vi erfar lägre underhållskostnader och en 

hållbarhet i paritet med vanliga bussar. Elbussarna skrivs av på 10 år med ett 

restvärde på 10 procent. Med Nobinas stora erfarenhet från fleet-management tror 

vi inte att övergången till elektriska bussar kommer att skapa några större problem. 

Det kan till och med vara en konkurrensfördel gentemot andra aktörer med mindre 

förfinande verktyg. Autonoma bussar är ännu i ett tidigt stadium även om bolaget i 

oktober kommer att starta en riktig busslinje efter de tidigare pilotprojekten som 

genomförts. Inom några år kommer det definitivt att vara något som kommer vara 

en del av kollektivtrafikvardagen. 
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Ledning, styrelse och ägarstruktur 
Magnus Rosén är VD för Nobina sedan i juni 2017.  Magnus har bland annat varit 

VD för Ramirent samt har varit senior rådgivare till Nordstjernan. Han sitter i 

styrelsen för Llentab. 

Per Skärgård är CFO sedan 2004 och vice vd sedan 2009. Per har tidigare 

erfarenhet som CFO på bland annat DHL Nordic AB.  

Styrelseordförande och Ägarstruktur 
Styrelseordförande Jan Sjöqvist har lång erfarenhet från näringslivet, bland annat 

som tidigare vd på NCC. Jan är sittande ordförande för Aditro Logistics och 

tidigare styrelsemedlem för bland annat SSAB. JP Morgan Asset Management har 

ökat sitt ägande under året till drygt 10 procents andel vilket gör dem till största 

enskilda ägare. Brittiska Invesco är numera bolagets näst största ägare med 5,6 

procents andel av aktiekapitalet Ägarlistan domineras annars av fonder som 

antagligen lockas av den höga direktavkastningen samt en viss förutsägbarhet i 

intjäningen genom de långa kontrakten.  

Tio största ägare, 2018-10-31 

    

  %, Kapital 

JP Morgan Asset Mgm 10,0% 

Invesco 5,6% 

Otus Capital Mgm  2,9% 

SEB Fonder 2,6% 

Tredje AP-fonden  2,5% 

Danske Invest Fonder 2,5% 

Swedbank Robur Fonder 2,0% 

Artemis 1,9% 

Öhman Fonder 1,9% 

Dimensional Fund Advisors 1,8% 

Källa: Holdings.se 

 

Marknad och konkurrens 
Som nämns tidigare är Nobina verksamt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

Marknaden i de olika länderna är förhållandevis likartade rörande konkurrens och 

med landstingsstyrda uppdragsgivare.  

Under perioden 2009 till 2014 har marknaden i snitt vuxit med tre procent per år. 

Enligt bolagets marknadsstudie värderas den totala nordiska marknaden till cirka 

47 miljarder kronor. Sverige är den avsevärt största marknaden och står för drygt 

40 procent. Näst störst är den norska marknaden, tätt följt av Danmark. Den 

finländska marknaden är minst. De största delmarknaderna på respektive marknad 

är förstås främst de största städerna. I Sverige representerar tex Stockholm dryg 

30 procent av marknaden. Marknaden förväntas växa med en årlig genomsnittlig 
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tillväxttakt (CAGR) om tre till fyra procent. Sedan räkenskapsåret 2010/11 har 

motsvarande siffra för Nobina hamnat på 4,5 procent. Marknaden domineras av 

några större aktörer som samtliga har en marknadsandel om fem procent eller 

mer, räknat till omsättning. Nobina är störst följt av Keolis och Nettbus.  

Marknadsandel räknat på antal bussar i Norden 

 

Källa: Nobina och Jarl Securities 

 

Förändrad konkurrenssituation 
Den till synes generella tendensen på bolagets samtliga marknader är att 

konkurrenter med olönsamma verksamheter är mindre aggressiva i sina bud om 

upphandlade kontrakt, det är därmed delvis en ny verklighet. Kunderna har i 

många fall börja lära sig att pris utan kvalitet inte är mycket värt. Det är klart att 

stora spelare som tex SL i Stockholm har en väl fungerande process med de stora 

volymer som alltid finns där. Detta är givetvis bra för Nobina som framöver därmed 

kan antas ha en större sannolikhet att vinna hem fler lönsamma kontrakt.  

Konkurrenternas storlek och lönsamhet (2016/17) 

 

Källa: Nobina och Jarl Securities 
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Investment Case 
Nobina är en välsmord organisation som fått upp momentum i både tillväxt och 

lönsamhet. Vi bedömer dock att tillväxten kommer att avta det kommande året 

men att marginalerna kan fortsätta förbättras, delvis som en effekt av avyttringen 

av den förlustbringande expressbussrörelsen, Swebus, men även på grund av 

förbättrad effektivitet. I vårt prognostiserade bas-scenario beräknas det motiverade 

värdet per aktie till 68,5 kronor per aktie. Försäljningen av Swebus har ökat 

intresset i aktien då marknaden gillar renodlingen av verksamheten. Förvärvet av 

Samtrans har även det höjt intresset för aktien då det är ett intressant tillägg till 

verksamheten. Detta även om det ännu råder en viss osäkerhet på vilken nivå den 

normala lönsamheten för denna rörelse ligger över tid. Rörelsemarginalen var runt 

14 procent föregående år men har historiskt varit avsevärt lägre. Nobinas 

affärsmodell kommer troligen att generera positiva effekter för Samtrans. Detta då 

Nobinas expertis kring upphandlingar ökar möjligheterna för positiva utfall i 

anbudsprocesser. Bolaget har även indikerat att man kommer att försöka 

expandera Samtrans affärsmodell till andra orter utöver Stockholm, vilket ger 

ytterligare potential för tillväxt.  

Vårt investment case bygger på att Nobina genom god portföljförvaltning över tid 

kan uppnå och bibehålla god balans mellan tillväxt och marginaler kring uppsatta 

mål. Vi bevakar tecknandet av nya kontrakt och genomsnittsåldern på bussflottan 

liksom på kontraktsportföljen för att de ska ge oss en indikation om vart 

marginalerna är på väg. Nobina har de senaste två åren uppvisat god 

portföljförvaltning liksom effektiv finansiering och brukande av bussflottan vilka 

utgör nyckeln till lönsamhet.  

Marginalerna befinner sig i en stigande trend och det finns anledningar att 

marginalerna fortsätter förbättras: (i) Fortsatta effektivitets-aktiviteter (ii) Utan 

expressbussrörelsen ökar fokus på kärnverksamheten. (iiI) Förvärvet av Samtrans 

har potential att öka rörelsemarginalerna för koncernen. 

I samband med bolagets kapitalmarknadsdag passade bolaget på att 

kommunicera ut sina nya finansiella mål. De nya målen kommer i spåren av att 

bolaget har levererat på sina mål som kommunicerades i samband med 

börsintroduktionen 2015. På det tidigare tillväxtmålet om en tillväxt bättre än 

marknaden dvs över 3 procents tillväxt per år blev utfallet 6,4 procent per år för de 

tre senaste åren. 

I relation till detta ser det nya målet på 5 procent årlig tillväxt inklusive förvärv inte 

så aggressivt ut. Bolaget har under de senaste 12 månaders perioden även 

levererat på marginal målet för vinst före skatt på 4,5 procent. Det nya målet sätts 

till 5,0 procent för vinst före skatt (EBT). Skuldsättningsmålet ändras inte på ytan 

utan nettoskulden är fortsatt satt till ett spann på 3-4x EBITDA. Nu inkluderas 

emellertid strategisk skuldsättning vilket inte ingick tidigare.  

För utdelningspolicyn har det skett en förändring då minst 75 procent av vinsten 

efter betald skatt ska delas ut, mot tidigare vinst innan skatt. Med tanke på bolaget 

skatteunderskottsavdrag kommer det på kort sikt inte innebära någon förändring 

av utdelningsnivån.    

Som synes i grafen nedan är marginalutvecklingen över kvartalen 
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slagig beroende på både säsongseffekter samt uppstarter/avslut. 

Kvartalsvis marginalutveckling 11/12 – 17/18P 

 

Källa: Nobina (utfall), Jarl Securities (prognos) 

 

En troligtvis viktig faktor för de större investerarnas intresse i Nobina aktien är dess 

höga direktavkastning samt dess förväntade stabila intjäning givet de långa 

kontraktstiderna. Nobinas direktavkastning står sig som väntat väl i jämförelse med 

andra bolag med långa kontrakt och som tex konjunkturokänsliga Swedish Match.  

Direktavkastning jämförelsebolag 

    

  % 

Swedish Match 3,6 

Loomis 3,2 

Securitas 2,6 

G4S (London) 3,9 

Nobina 6,1 

Coor 5,9 

Källa: ThomsonReuters, Jarl Securities 

 

Prognoser  
Vi räknar inte med några större rörelser efter justeringen för avyttringen av Swebus 

under innevarande år. Vi hade räknat med att Swebus fortsatt skulle göra en 

förlust på cirka 25 miljoner kronor för 2018/19. Vi räknar med att tillväxten under 

året är två procent (exkluderat bortfallet från Swebus omsättningen) Vi har även 

lagt till Samtrans från det tredje kvartalet i år. Vi räknar med att detta kommer att 

påverka positivt under det andra halvåret 2018/19 och hjälper till att hålla 

rörelsemarginalerna uppe även under de följande två åren.  
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Prognoser för Nobina 

              

  15/16 16/17 17/18 18/19P 19/20P 20/21P 

Omsättning 8317 8 858 9 094 9 602 10 342 10 549 

EBITDA 879 1 161 1 162 1 258 1 400 1 430 

EBITDA % 10,6% 13,1% 12,8% 13,1% 13,2% 13,2% 

EBIT 258 494 490 576 633 648 

EBIT % 3,1% 5,6% 5,4% 6,0% 6,1% 6,1% 

Finansnetto -256 -139 -135 -131 -131 -131 

EBT 2 355 355 446 502 517 

EBT % 0,0% 4,0% 3,9% 4,6% 4,9% 4,9% 

Skatt 2 163 -77 -98 -110 -114 

Resultat efter skatt 4 518 278 348 392 403 

Vinst/aktie 0,0 5,9 3,1 3,9 4,4 4,6 

       

Källa: Nobina, Jarl Securities 

 

Nobina har som nytt mål att marginalen på resultatet före skatt ska uppgå till minst 

5,0 procent. Vi prognosticerar att bolaget kommer att hamna nära detta mål under 

det två kommande åren 19/20 – 20/21.  

 

 

Risker 
Kontraktsportföljen har en förhållandevis god spridning och intäktsflödet är stabilt. 

På kort sikt påverkas verksamheten förhållandevis litet av systematiska risker. 

Dock är inget system vattentätt. Tidigare har bolaget dragits med lågpresterande 

kontrakt, ett i Norge och ett i Danmark. Det berodde på felaktiga kostnadskalkyler 

och på ineffektivt management.  

Oförutsägbara händelser kan förändra förutsättningarna för genomförandet och 

därmed skapa olönsamhet. Till exempel kan hastigheten på en viss körsträcka 

sänkas, vilket ökar körtiden och därmed även chaufförens arbetskostnad, dock har 

risken för detta minskat med tiden då anbudsprocessen har förfinats. 

Bolagets stora konkurrenter är till största delen statligt ägda och är därför inte lika 

känsliga för lönsamheten som Nobina. Historiskt har detta medfört att konkurrenter 

pressat priser till olönsamma nivåer i desperation för att bevara verksamheten. 

Dock skall det noteras att aggressiviteten bland konkurrerande budgivare kommit 

ner och de har även de börjat fokusera på långsiktig lönsamhet. 

Som tidigare nämns har Nobina en soliditet omkring arton procent även om det i 

detta fall inte är ett så relevant mått då rörelsen inte är särskilt beroende av 

storleken på det egna kapitalet. Bolaget har indikerat på sin CMD att det kan gå 

ned till 15 procent här utan problem. 

Dock skall det nämnas att bolagets intäkter liksom marknad påverkas i mycket 
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liten utsträckning av rådande konjunktur.  

Skuldsättning och soliditetsutveckling 

 

Källa: Nobina (utfall), Jarl Securities (prognos) 

 

Värdering 

DCF-värdering 
För den prognostiserade perioden i DCF-modellen räknar vi med en genomsnittlig 

årlig tillväxt om 3 procent, vilket är något under marknadens tillväxt. Bolagets nya 

mål om EBT-marginal 5,0 procent nås med våra prognoser nästan under 21/22 

och 22/23 för att sedan falla tillbaka mot slutet av prognosperioden. Med våra 

antaganden i vårt bas - scenario beräknas det motiverade priset per aktie till 68,5 

kronor. Vi har även gjort två alternativa scenarion med ett mer negativt utfall (Bear) 

och positivt utfall (Bull).  
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DCF-värdering, Bas scenario 

                      

mnkr 18/19P 19/20P 20/21P 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P TV 

Omsättning 9 602 10 342 10 549 10 813 11 050 11 272 11 497 11 727 11 961 12 201 

Rörelseresultat 576 633 648 667 673 666 687 693 709 715 

Rörelsemarginal % 6,0% 6,1% 6,1% 6,2% 6,0% 5,9% 6,0% 5,9% 5,9% 5,9% 

Fria Kassaflöden (FCF) 413 242 200 293 289 272 283 282 287 329 

                      

Nuvärde kassaflöde 2 561                   

Nuvärde, restvärde 7 207                   

Rörelsevärde 9 768                   

Nettoskuld -3 717                   

Summa värde eget kapital 6 051                   

Antal aktier (miljoner) 88                   

Motiverat pris per aktie 68,5                   

Källa: Jarl Securities 

 

I våra alternativa scenarion är antagandena främst justerade rörande tillväxten. 

Givet en lägre tillväxt i både prognosperioden (CAGR 2,5 %) och evighetstillväxten 

1,0 procent blir aktievärdet i Bear – scenariot 59,3 kronor per aktie. I Bull scenariot 

med 3,3 procents CAGR över prognosperioden och en evighetstillväxt på 3,0 

procent blir aktievärdet 76,9 kronor per aktie. Givet att marknad förväntas att växa 

mellan 3 till 4 procent över tid finns det potential för positiva överraskningar 

rörande tillväxten för Nobina. 

DCF-värdering, tre scenarion 

        

  BEAR BASE BULL 

wacc 6,7% 6,7% 6,7% 

CAGR, 2017/18P - 2026/27P 2,5% 3,1% 3,3% 

Tillväxt, evighet 1,0% 2,0% 3,0% 

Rörelsevärde (EV) 9 237 9 759 10 610 

Restvärde, % 73,8% 73,8% 74,8% 

Kassa, feb -2018 823 823 823 

Räntebärande skulder, feb -2018 4540 4540 4540 

Nettokassa, feb -2018 -3812 -3812 -3812 

Aktievärde 5425 6051 6798 

Antal aktier, miljoner 88,4 88,4 88,4 

Motiverat värde per aktie, SEK 61,4 68,5 76,9 

Nuvarande aktiekurs 60,3 60,3 60,3 

Upp/Nedsida 2% 13% 24% 

    

Källa: Jarl Securities 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

GRUNDANALYS 

NOBINA 
15 november 2018 

Disclaimer 
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 kombinationer 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 innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Mats Hyttinge äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

