
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSANALYS 
11 mars2020 

Eurocon Consulting, Q4 2019 
ANALYSGUIDEN 

 
 



 

1 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

Eurocon Consulting  
11 mars 2020 

Innehållsförteckning 
    

    

Sammanfattning 2 

    

Analys 3 

 

Värdering 
 

4 

  

Om Eurocon Consulting  6 

  
 

   
 
  



 

2 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

Eurocon Consulting  
11 mars 2020 

 
 

Motigt avslut på  
året 

 

Eurocon ökade försäljningen med tre procent under 2019, 

men hade en motig avslutning på året. En svagare marknad 

än väntat påverkade både försäljning och resultat negativt.  

 

Under det fjärde kvartalet 2019 redovisade teknikkonsulten en 

försäljning på 65,3 miljoner kronor, jämfört med 66,6 miljoner 

kronor motsvarande period 2018, en minskning på 2 procent. 

För helåret blev försäljningen 261 miljoner kronor, 3 procent 

högre än de 253 miljoner kronor som redovisades för 2018. 

 

För det fjärde kvartalet 2019 redovisade Eurocon ett 

rörelseresultat på minus 2,4 miljoner kronor, mot en rörelsevinst 

föregående år på 5,2 miljoner kronor. Nedskrivningar av 

trefastprisuppdrag har påverkat resultatet negativt. En 

återhämtning i marknaden och ett ökat fokus på lönsamhet från 

bolagsledningen kan vända trenden under 2020.   

 

Mot bakgrund av att efterfrågan från marknaden återhämtar sig 

långsammare än väntat justerar vi emellertid ner våra 

lönsamhets- och tillväxtestimat. I vår värdering utgår vi från ett 

scenario där Eurocons försäljningstillväxt är fortsatt låg fram till 

2021. Vår tro är däremot att bolaget når försäljningsmålet på 10 

procents tillväxt under resterande delen av prognosperioden. 

Våra prognoser bygger också på att bolagets lönsamhet 

återhämtar sig till nivåer något under den finansiella 

målsättningen på 10 procent under 2021. Vi justerar ner vårt 

motiverade värde till 4,70–5,20 kronor per aktie.  
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 UPPDRAGSANALYS 

Analytiker: André Netzén Örn, Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Eurocon Consulting AB 

Lista: Spotlight 

Vd: Peter Johansson 

Styrelseordförande: Richard Hellekant  

Marknadsvärde: 174,51MSEK 

Senast: 3,99 kr (11 mars 2020)  

Kort om bolaget: Koncernen grundades i Örnsköldsvik 1990 

med ambitionen att öka konkurrenskraften 

inom skogsindustrin genom tekniska 

lösningar. Idag erbjuder bolaget 

konsulttjänster inom samtliga 

ingenjörsområden.    

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Eurocons affärsidé fokuserar på hållbarhet 

och genomsyras av ett effektivare nyttjande 

av naturresurser. Bolaget jobbar utifrån tre 

dimensioner - miljö, socialt och ekonomiskt. 

Det handlar om att leverera hållbara och 

lönsamma lösningar som effektiviserar 

kunden och som förbättrar för 

medarbetarna. Eurocon optimerar 

resursanvändningen och minskar 

energiförbrukningen för kunden. 

         

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

Finansiella mål: 

Bolaget är ännu relativt beroende av skogs- 

och pappersindustrin. Intäkterna är starkt 

kopplade till att denna industri kontinuerligt 

genomför investeringar. Bolaget är också 

litet i förhållande till de största 

industrikonsulterna på marknaden. 

 

Försäljningstillväxt på 10 % per år varav 5 

% organiskt och 5 % via förvärv. 

Rörelsemarginal som uppgår till 10 %.  
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Försäljning 

Eurocon redovisade en nettoomsättning för fjärde kvartalet 

2019 på 65,28 miljoner kronor, jämfört med 66,62 miljoner 

kronor för fjärde kvartalet 2018. Det ger en negativ tillväxttakt på 

2 procent. För helåret uppgick försäljningen till drygt 261 

miljoner, en tillväxt på drygt 3 procent från 2018 års försäljning 

på 253 miljoner.  

 

Framförallt ligger en svag marknad under kvartal tre och fyra till 

grund för den sämre försäljningsutvecklingen, där ett antal 

investeringsbeslut hos kunder har dragit ut på tiden. Även inom 

produktsegmentet har fördröjda investeringsbeslut påverkat 

försäljningen negativt, där större investeringar fortsätter att 

skjutas fram. Vidare har den svagare marknaden också 

försvårat överlappningen från de två större avslutade projekten 

över till nya uppdrag, varför dessa tagit längre tid än väntat. 

Detta har haft ytterligare negativ inverkan på Eurocons 

utveckling.  

 

Det finns dock indikationer på en återhämtning i marknaden. 

Enligt Eurocon själva ökade orderingången något under slutet 

av året och inom flera av bolagets uppdrag kan 

investeringsbeslut ske redan under första halvåret 2020. Att 

bolaget kommer att öppna kontor i Luleå och Umeå under första 

kvartalet 2020 är ytterligare en faktor som kan driva på 

försäljningen. Vi ser dock en potentiell risk i att coronaviruset 

påverkar bolaget, genom en negativ generell påverkan på 

konjunkturen, vilket kan resultera i fler uppskjutna 

investeringsbeslut. Eurocons starka kundbas består och vi tror 

fortfarande att omställningen mot ett mer hållbart nyttjande av 

resurser kommer att driva investeringarna inom industrin på 

lång sikt. Eurocon är väl positionerade mot denna nisch med ett 

tydligt fokus på hållbart nyttjande av naturresurser. Det skapar 

förutsättningar för en fin långsiktig tillväxtresa.  Sammantaget 

ser vi möjlighet till viss återhämtning i marknaden under 2020 

och att tillväxten återkommer på längre sikt. Det kommer dock 

att ta längre tid för Eurocon att närma sig de finansiella målen 

än vad vi bedömde i vår inledande analys.  
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Negativ rörelsemarginal 

Det fjärde kvartalets stora besvikelse var den fortsatt vikande 

lönsamheten. Under kvartalet redovisades ett rörelseresultat på 

minus 2,4 miljoner kronor. Det kan jämföras med 

rörelseresultatet för motsvarande period 2018 som uppgick till 

en vinst på 5,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen för bolaget 

uppgick till -3,6 procent, vilket kan jämföras med 7,8 procent 

under samma period 2018. För helåret blev rörelsemarginalen 

2,0 procent. Det var klart sämre än 2018 års rörelsemarginal på 

7 procent.  

 

Utvecklingen förklaras framförallt av högre personalkostnader i 

relation till försäljningen än tidigare. Detta beror till stor del på 

en svag beläggningsgrad hos konsulterna. Nedskrivningar på 

tre fastprisuppdrag inom infrastruktur har också påverkat 

försäljning och resultatet negativt. Eurocon bedömer att 

beläggningen kommer att öka redan under de kommande 

kvartalen, vilket skapar förutsättningar för en högre lönsamhet 

redan tidigt under 2020.  

 

Värdering 
 

Utfall mot prognos för 2019  

Fjärde kvartalets försäljning kom in något sämre än vår prognos. 

Sett över helåret levererade Eurocon en försäljning på 261 

miljoner kronor, jämfört med vårt estimat på 263 miljoner kronor. 

Försäljningstillväxten uppgick till 3,3 procent jämfört med vår 

prognos på 3,6 procent. Rörelseresultatet blev klart sämre än 

väntat. För helåret redovisades ett rörelseresultat på 3,6 miljoner 

kronor, jämfört med vårt estimat på 12,8 miljoner kronor.  Det ger 

en lägre rörelsemarginal än vad vi räknat med, 1,8 procent jämfört 

med förväntade 4,9 procent.  En svagare marknad än väntat, som 

resulterat i uppskjutna investeringsbeslut är den huvudsakliga 

anledningen till avvikelsen. Detta har lett till en lägre 

beläggningsgrad och till nedskrivningar av tre fastprisuppdrag. 

 

Prognos 2020–2024 

Vår bedömning är att bolaget kommer att prioritera lönsamhet 

och marginalåterhämtning, framför försäljning under 

innevarande år. Återhämtningen i marknaden ser däremot ut att 

ta längre tid än väntat. Dessutom ser vi viss risk i att effekterna 
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av coronaviruset drabbar Eurocons verksamhet under 2020, 

både omsättnings- och resultatmässigt. Vi reviderar därför ner 

våra försäljningsestimat till 272 miljoner kronor 2020 och 288 

miljoner kronor 2021. Det ger en tillväxttakt på 4 respektive 6 

procent. Eurocons positionering mot effektivt nyttjande av 

resurser skapar bra förutsättningar för långsiktig tillväxt. Vår 

prognos bygger därför på att Eurocon kommer att nå sitt 

försäljningsmål efter 2021 och levererar en försäljningstillväxt 

på 10 procent per år för resterande delen av prognosperioden, 

fram till 2024. Vår förväntan är att försäljningstillväxten till viss 

del drivs av en högre beläggningsgrad till följd av en starkare 

efterfrågan från marknaden. Prognosen bygger också på att 

Eurocon fortsätter att rekrytera konsulter i hög takt även i 

framtiden. I rapporten för fjärde kvartalet 2019 kommunicerade 

bolaget återigen att man aktivt letar efter intressanta bolag att 

förvärva. Våra tillväxtestimat utgår därför från både organisk och 

förvärvad tillväxt.  

 

Även lönsamhetsestimaten för 2020 justeras ned något, från 11 

procent till 8 procent i rörelsemarginal före avskrivningar 

(EBITDA-marginal). Det ger en rörelsemarginal på 4,2 procent. 

För resterande år i prognosperioden är vår bedömning att 

bolagets rörelsemarginal kommer att återhämta sig till ungefär 8 

procent. Detta ligger i linje med det historiska snittet och är något 

lägre än Eurocons uttalade målsättning om en rörelsemarginal på 

10 procent. 

 

Avkastningskrav 

Vi gör ingen ändring av vårt avkastningskrav. 

 

Motiverat värde 

I den inledande analysen var vår bedömning att det fanns en 

uppsida i aktien från den dåvarande kursen på 5,40 kronor. Vårt 

motiverade värde uppgick till 5,9 – 6 kronor per aktie. Mot 

bakgrund av att återhämtningen i marknaden tar längre tid än 

väntat justerar vi ner vår riktkurs. Vi ser ett motiverat värde på 

4,50–5,00 kronor per aktie. Lyckas Eurocon uppnå den 

prognostiserade tillväxten och en förbättrad lönsamhet finns det 

viss uppsida från dagens aktiekurs.   

 

Ansvarig analytiker: André Netzén Örn 
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Om Eurocon Consulting 
 

Koncernen grundades i Örnsköldsvik 1990 med ambitionen att 

var bäst i sin nisch - att öka konkurrenskraften inom 

skogsindustrin genom tekniska lösningar. Idag erbjuder bolaget 

konsulttjänster inom samtliga ingenjörsområden och bolaget har 

vuxit kraftigt sedan starten. Antalet anställda 2019 uppgick till 

250 personer. Kundbasen finns inom ett brett spektrum av 

industrier, alltifrån livsmedelsindustri, energisektorn, 

verkstadsföretag, skogsindustrin och flera andra. Rörelsen är 

baserad i Sverige och de senaste tolv månaderna vid utgången 

av september 2019 var försäljningen 263 miljoner kronor.  

  

Produkter och tjänster 

Eurocons verksamhet har två ben - Engineering och 

Produktförsäljning. Genom att kombinera båda kan bolaget 

leverera en helhetslösning innefattande programvara, tjänster, 

utbildning, support, i syfte att nå maximal effektivitet. Det 

handlar om att leverera hög kompetens och rätt typ av resurser 

till kunder som står inför en ombyggnad, nybyggnad eller 

expansion av en anläggning. Både Engineering och 

Produktförsäljning redovisar positiva resultat under tredje 

kvartalet 2019. Tjänsteverksamheten har dock en högre 

rörelsemarginal och en högre lönsamhet, samtidigt som den 

står för den övervägande delen av försäljningen. Utöver dessa 

båda finns också en viss övrig verksamhet, främst fokuserad på 

forskning och utveckling.  

 

Engineering 

Tjänsteportföljen består dotterbolagen: Eurocon Regenerering, 

Pidab och KLT Konsult. Bolagens erbjudanden utgörs av ett 

brett utbud av tekniska konsulttjänster, framförallt mot industrin. 

Tjänsterna omfattar hela livscykeln för kundens investering, 

alltifrån förstudie till genomförande och underhåll. De erbjuds 

inom alla ingenjörsområden och fokuserar på att optimera och 

effektivisera både kundens befintliga anläggningar, liksom nya 

projekt. Bolaget erbjuder effektiva lösningar för att höja kundens 

konkurrenskraft, lönsamhet och hållbarhet.   

 

Produktförsäljning 

Produktförsäljningen utgörs av Site Base, en programsvit som 

används vid informationshantering. Produkten både 
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kvalitetssäkrar och effektiviserar informationshanteringen i ett 

projekt, liksom kring en anläggning. Det kan användas genom 

hela processen, alltifrån förprojekt, driftsättning och 

underhållsarbete. Under byggfasen kan programmen användas 

för att skapa ritningar och integrera mot 3D-modeller, liksom för 

att hantera dokument, specifikationer och regelverk. När 

anläggningen sätts i drift övergår programmet i ett 

underhållsläge och levererar rapporter gällande anläggningens 

tillstånd och behov av underhåll.  

 

Övrig verksamhet 

Eurocon äger 30 procent av MoRe Research Ö-vik AB, 

fokuserat på forskning och utveckling av produkter och 

processer inom främst skogsindustrin. Genom detta bolag är 

Eurocon involverat i intressant projekt, vilka syftar till att 

utveckla lösningar och produkter som tar tillvara på 

skogsråvaran, ersätter fossilbaserade material och minskar 

användandet av plast. Forskningsprojekten riktar sig också mot 

analysservice och utbildning.  
 

 

  



 

8 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

Eurocon Consulting  
11 mars 2020 

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 André Netzén Örn äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget.  

 

http://www.aktiespararna.se/

