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UPPDRAGSANALYS 

Investerarna lär belöna 
brittiskt jätteförvärv 
Förvärv av Roper Rhodes fördubblar omsättningen 
Svedbergs aviserade efter börsens stängning på onsdagen ett stort 

förvärv i Storbritannien. Roper Rhodes, en välskött leverantör och de-

signer av badrumsmöbler och badrumsprodukter, förvärvas för näs-

tan 1,1 miljarder kronor på skuldfri basis och inklusive tilläggs-

köpeskilling. Svedbergs finansierar förvärvet med en företrädes-

emission på 500 miljoner under första kvartalet 2022 och 400 mil-

joner i ökad upplåning. Under den senaste tolvmånadersperioden 

omsatte Roper Rhodes ungefär 826 miljoner kronor med ett ebita-

resultat på cirka 135 miljoner. Det ger en rörelsemarginal på 16,3 

procent, vilket är strax över Svedbergs-koncernen vid knappt 15 

procent. Roper Rhodes uppges ha en stark marknadsposition och öv-

er 40 års historik på den brittiska marknaden. Svedbergs ledning ser 

möjliga synergier på bland annat produktionssidan då Roper Rhodes 

köper in sina produkter från tillverkare och då Svedbergs svenska 

fabriker har produktionskapacitet. 

Höjer riktkursen till 78 kronor (66) 
Efter förvärven av Macro Design 2016 och Cassøe 2020 är det tydligt 

att Svedbergs växlat upp rejält med det betydligt större förvärvet av 

Roper Rhodes. Förvärvsmultipeln på ungefär ev/ebita 8 är klart un-

der Svedbergs egen värdering kring ev/ebita 12, vilket talar för en 

tydligt positiv kursreaktion på torsdagen. Å ena sidan går det att ar-

gumentera för att risken i Svedbergs ökar med det stora förvärvet och 

att investerarna inte känner Roper Rhodes tillräckligt väl för att 

omedelbart värdera upp förvärvsobjektet till Svedbergs värderings-

multipel. Å andra sidan går det att argumentera för att Svedbergs led-

ning, som hittills gjort allt rätt, nu ser ut att göra ett prisvärt förvärv i 

ett läge där aktiemarknaden verkligen premierar förvärvsbolag. Rela-

tivt förvärvsintensiva bolag på börsen värderas Svedbergs väldigt 

försiktigt – och då har Svedbergs dessutom en god organisk tillväxt. 

Lägg slutligen till att koncernens större storlek kommer göra aktien 

mer intressant för institutioner, vilket över tid lär innebära en min-

skad småbolagsrabatt. På nästa sida har Analysguiden gjort en grov 

förvärvskalkyl. Utifrån en i våra ögon försiktig värdering på cirka 12 

gånger årets ungefärliga ebita-resultat för den nya koncernen erhålls 

ett motiverat värde på 78 kronor per aktie, vilket också blir vår nya 

riktkurs. Ytterligare multipelexpansion kan samtidigt inte uteslutas. 
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Tidigare analyser 
Initieringsanalys – 25 november 2020 (kurs 27,80 kr) 

Riktkurs 36 kr (uppnådd 18 januari 2021) 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

svedbergs-undervarderad-100-aring-gar-fran-klarhet-till-klarhet  

Grov förvärvskalkyl - Roper Rhodes
Roper Rhodes R12M Svedbergs innan förvärvet Värdering nya koncernen pro-forma

Omsättning, Mkr 826 Aktiekurs, kr 57,60 kr Börsvärde, Mkr 1 701

Ebita, Mkr 135 Antal aktier, milj. 21,2 Nettoskuld, Mkr 727

Källa: Svedbergs pressrelease Börsvärde, Mkr 1 221 EV, Mkr 2 428

Nettoskuld (ex. leasing), Mkr 143 EV/sales 2021P ~ 1,49

Svedbergs 2021P EV/ebita 2021P ~ 9,6

Omsättning, Mkr 804 Svedbergs efter förvärvet P/e 2021P ~ 9,7

Ebita, Mkr 118 Aktiekurs, kr 57,60 kr

Källa: Analysguidens prognoser Antal aktier, milj.* 29,5 Motiverad kurs:

Börsvärde, Mkr 1 701 BEAR

Nya koncernen 2021* Nettoskuld (ex. leasing), Mkr** 727 EV/ebita 11 2021P 70 kr

Omsättning, Mkr ~ 1 630 *Vi uppskattar en emissionskurs på 60 kr P/e 11 2021P 66 kr

Ebita, Mkr ~ 253 i nyemissionen våren 2022, vilket BASE

Vinst per aktie, kr** 6,0 kr ger 8,33 miljoner nya aktier EV/ebita 12 2021P 78 kr

*Pro-forma, utifrån siffror ovan **Adderar 400 Mkr i kreditlina P/e 13 2021P 77 kr

**Räknat efter nyemissionen  & full tilläggsköpeskilling ~184 Mkr BULL

EV/ebita 13 2021P 87 kr

P/e 15 2021P 89 kr
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Q4-uppdatering 2020 - 10 februari 2021 (kurs 36,60 kr) 

Riktkurs 48 kr (uppnådd 16 april 2021) 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

svedbergs-tillvaxtbolag-till-pe-10-mer-potential-i-aktien  

Q1-uppdatering 2021 - 29 april 2021 (kurs 47,75 kr) 

Riktkurs 55 kr (uppnådd 24 augusti 2021) 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

svedbergs-stark-rapport-motiverar-hojd-riktkurs  

Q2-uppdatering 2021 - 22 juli 2021 (kurs 49,50 kr) 

Riktkurs 60 kr (uppnådd 30 augusti 2021) 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

svedbergs-stark-rapport-motiverar-hojd-riktkurs  

Q3-uppdatering 2021 - 29 oktober 2021 (kurs 59,80 kr) 

Riktkurs 66 kr 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

svedbergs-levererar-pa-alla-fronter-upplagt-nya-forvarv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risker 

Offensivare kapitalstruktur och ny förvärvsstrategi 
Svedbergs har historiskt agerat som ett typiskt familjeföretag: skuld-

sättningen har varit låg och bolaget har inte genomfört några förvärv. 

Huvudägarbytet, strategiförändringen och förvärven av Macro 

Design 2016 och Cassøe 2020 förändrade Svedbergs riskprofil i grun-

den. Skulle Svedbergs göra något större, lånefinansierat, förvärv som 
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sedan utvecklas svagt finns en risk att balansräkningen kan bli ett 

problem. 

Tuff konkurrens på cyklisk marknad 
Svedbergs verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Ökad nät-

handel har inneburit ökad pristransparens och mer kampanjdriven 

försäljning, vilket riskerar sätta press på lönsamheten. Som aktör i 

mellanpris-/premiumsegmentet måste Svedbergs leverera ett tydligt 

mervärde för att kunna motivera sina högre priser. Efterfrågan på 

Svedbergs produkter är också cyklisk. Ökad osäkerhet kring ekono-

mins utveckling kan göra att kunder skjuter på renoveringar och att 

efterfrågan på nybyggda bostäder minskar. 

Valuta- och råvarurisker kan pressa lönsamheten 
Svedbergs köper in råvaror och vissa produkter i framför allt ameri-

kanska dollar och euro. Om den svenska kronan försvagas mot dessa 

valutor ökar Svedbergs kostnader och det är inte säkert att bolaget 

kan kompensera det via högre priser mot kund. Priset på råvaror och 

insatsvaror, som exempelvis trä och glas, fluktuerar också. Om pri-

serna på dessa stiger riskerar Svedbergs lönsamhet att tyngas. 

Risk för efterfrågesvacka efter pandemin 
Många företag inriktade på produkter till hemmet, såsom badrums-

leverantörer, har gynnats under pandemin då folk spenderat mer tid 

och pengar på hemmet, när de inte kunnat lägga pengar på exem-

pelvis resor. Risken finns att det blir en svacka i efterfrågan när pan-

demin lättar och konsumtionsmönstren eventuellt normaliseras. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 Johan Högberg äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Johan Högberg 
 


