
 

 

 



 

 består av 

en grupp underleve-

rantörsföretag som 

främst riktar sig mot 

fordonsindustrin, där Volvo och 

Scania är viktiga kunder. VA 

Components står för cirka 55 

procent av omsättningen, VA 

Tooling (tidigare Lidhs och 

Swepart Verktyg) med 40 procent 

samt ett ingenjörsföretag med 

cirka 5 procent av omsättningen.  

 

 i divisionen 

VA Components, som tillverkar 

plåtdetaljer till person- och last-

vagnar härstammar från Autoliv 

Mekan som förvärvades 2012. 

Kundkretsen har breddats med 

flera andra fordonstillverkare.    

Förutom Fiat och Scania är 

exempelvis Nevs (elbilar) och 

TechRoi Fuel Systems (bränsle-

tankar) kunder. Inom gruppen 

finns också en Hardmesch-teknik 

ger plåt ökad hållfasthet och lägre 

vikt, vilket är intressant för 

fordonsindustrin.  

 till fordons-

industrin ger ofta goda volymer, 

medan lönsamheten brukar vara 

pressad. Att produktmixen har 

förändrats jämte stigande råvaru-

priser gav en förlust på 10 miljoner 

kronor under andra kvartalet 

2017. Till det kommer ökade 

personalkostnader, avskrivningar 

med mera.  Men ledningen har 

redan identifierat besparings-       

åtgärder. En viss kompensation för 

de höga råvarupriserna bör också 

kunna erhållas mot slutet av 2017. 

I VA Component finns en 

potential i att fylla upp outnyttjad 

kapacitet i maskinparken, på cirka 

30 - 50 procent på ett par års sikt. 

 

upp mot en 

miljard kronor i omsättning inom 

två till fyra år. Omkring hälften av 

detta väntas adderas via förvärv. 

Efter den svaga rapporten för 

andra kvartalet 2017 tvingas vi 

sänka vår prognos för 2017 till en 

mindre helårsförlust. Men vi ser 

fortfarande möjlighet till en 

normaliserad vinst motsvarande 

45 öre per aktie för 2018. 

Efter kursfallet är nu aktien lågt 

värderad. Bolaget är dessutom 

nästan skuldfritt. Vi höjer vår 

rekommendation till Köp (Öka) 

med riktkurs 3,3 kronor (3,7). 

 

    

V



 

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. Långsiktighet 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 investerings-

åtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden 

respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som 

påverkar bolagets  

 

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 

framtidsutsikter 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. 

 

 



 

VA Automotive i Hässleholm AB (VA Automotive eller bolaget) består av 

dåvarande Verktygsalliansen i Hässleholm förvärvade bolag. Dessa bolag 

är underleverantörer av antingen verktyg eller komponenter med fordons-

industrin som dominerade kundgrupp. Vissa samarbeten inom gruppen 

har redan initierats, men än så länge är det i stor utsträckning 

självständiga dotterbolag som opererar enligt nedanstående diagram. 

Bolaget och affärsområdet VA Tooling bildades i början av 2017 genom 

fusion av Sweparts Verktyg med Lidhs Verktygsindustri till en gemensam 

Verktygsgrupp. Ambitionen är att ta fram ytterligare synergieffekter inom 

gruppen. Det gäller inte minst att lansera ett gemensamt kunderbjudande 

enligt ”One Stop Shop”-konceptet.  

 

 

 

VA Automotive-gruppens olika företag har och/eller levererar i dag till 

bland annat Volvo, Autoliv, Scania, Volkswagen, GM, Ford, Johnson 

Control och Electrolux. Koncernens intäkter kommer till två tredjedelar 

från kunder i Norden och ytterligare cirka 25 procent i övriga Europa. 

Bolaget har ett försäljningskontor i Tyskland, där förfrågningar från 

befintliga och potentiella kunder har ökat. 

 

Tillsammans bildar Swepart och Lidhs Verktygsindustri affärsområdet VA 

Tooling. Omsättningen för hela gruppen bedöms landa omkring 170 

miljoner kronor för helåret 2017.VA Tooling har numera en gemensam vd 

(tidigare VD för Lidhs Verktygsindustri). Övriga samordningsåtgärder 

mellan bolagen (främst administrativa) har börjat genomföras.  

 

Tidigare Lidhs Verktygsindustri i Dalstorp (Västergötland) tillverkar 

verktyg för verkstadsindustrin. Storleken på verktygen är något mindre 

vilket gör att produktionssynergierna med VA Components pressar är 

ganska stora. Beläggningen av Lidhs maskinpark är idag ganska god och 

dessutom diversifierad till både fordons- och övrig verkstadsindustri, 

vitvaror med mera). Lidhs Verktygsindustri i Dalstorp AB (under 

namnändring till VA Tooling AB) omsatte cirka 78 miljoner kronor 

helåret 2016., varav cirka 40 procent gick på export. 

 

 



 

SwePart Verktyg med en omsättning om cirka 78 miljoner kronor helåret 

2016 säljer verktyg till fordonsindustrin med fokus på automatiserade 

medelstora pressverktyg ingående i serieproduktion av bland annat 

exteriöra paneler och delar av karosser. Verktygen är stora och kostar 

typiskt sett mellan två och tre miljoner kronor styck, produkter som det 

kan ta flera månader att ta fram.  

 

Swepart-delen har traditionellt varit en ”hovleverantör” till Volvo i 

Olofström, tillsammans med ett tiotal andra konkurrenter. Volvo står i dag 

för en basbeläggning motsvarande ungefär 50 procent av Sweparts möjliga 

omsättning vid fullt kapacitetsutnyttjande. De order som läggs från Volvos 

sida består typiskt sett av en handfull verktyg (fem till tio stycken) till en 

enskild bilmodell (Volvo XC60 var exempelvis aktuell under början av 

2017). 

 

Den trånga sektorn i att ta nya kunduppdrag är brist på utbildade 

verktygsoperatörer. Det beror på att det tar sex till sju år att lära upp nya 

operatörer i denna rätt hantverksmässiga hantering (maskinerna till trots). 

Kundens krav på kvalitet i verktygen, liksom dokumentation, är mycket 

höga. SwePart står även för underhåll samt reparation och säljer därmed 

även reservdelar.  

 

Beställningar till det gemensamma affärsområdet VA Tooling från den 

tyska fordonskunden Gedia värda knappt 16 miljoner kronor erhölls 

under första kvartalet 2017. Under andra kvartalet 2017 fick VA Tooling 

order värda totalt cirka 29 miljoner kronor. 

 

Detta bolag hette tidigare Autoliv Mekan (1996 till 2012), men grundades 

redan 1958 i andra ägares regi. Bolaget tillverkar och säljer komplexa 

stålstrukturer med lätt vikt som är av säkerhetskaraktär till exempel 

whiplashskydd inmonterat i bilbarnstolar (till Volvo) och airbagsenheter 

(till Fiat). Produkterna levereras antingen till fordonstillverkare, alternativt 

till bolagets tidigare ägare Autoliv eller systemunderleverantörer som 

Johnson Control. Den kund som växt mest i betydelse på senare tid är 

Scania, där VA Components ökat leveransinnehållet från tidigare broms-

pedaler till lastvagnarna till att nu omfatta ytterligare delar av driv-

kontrollfunktionen (lastbilens eller bussens styrenhet). Förhoppningsvis 

kan leveranserna till Scania ge ”ringar på vattnet” in mot flera andra 

lastvagnstillverkare. Kontakter finns idag bland annat med Volvo. 

Samtidigt så är förskjutningen av produktmixen mot lastvagnsindustrin en 

viktig förklaring till de kraftigt stigande råvarukostnaderna för VA 

Automotive under första halvåret 2017.   

 



 

Under andra kvartalet 2017 mottog VA Components order på cirka 15 

miljoner kronor, vilket dock sett till årsomsättningen är en ganska låg 

siffra. 

 

En order som ligger litet längre fram i tiden är pressade komponenter till 

elbilsföretag Nevs i Trollhättan (kontrollerat av kinesiska ägarintressen) 

till ett värde av omkring 90 miljoner kronor under perioden 2017 till 

2020. I maj och juli 2017 fick VA Components ytterligare order från 

NEVS värd cirka 15 respektive drygt 8 miljoner kronor. Den första avser 

tillverkning av karossdetaljer som sträcker sig över tre år. En annan order 

som sannolikt kommer att hanteras tillsammans med VA Tooling (Lidhs-

delen) är Techroi Fuel Systems i Trollhättan som beställt verktyg samt 

tillverkning av plåtdetaljer för bränsletankar till ett ordervärde av cirka 

120 miljoner kronor över en period på sex år.  

 

Föregångaren till dagens VA Components noterade ett större 

försäljningstapp från en topp på 291 miljoner kronor 2011 ned till endast 

156 miljoner 2015, för att öka till 258 miljoner kronor 2016. Den tidigare 

dominerande produkten XC90-stolen för Autoliv produceras inte längre 

av företaget. Detta frånfall innebär att press- och maskinkapaciteten i den 

stora anläggningen i Hässleholm (cirka 16 000 kvadratmeter lokaler) för 

närvarande endast utnyttjas till mellan 30 och 50 procent.  

 

Det tidigare affärsområdet VA Automation som konstruerar och tillverkar 

automationslösningar för verkstadsindustrin har till följd av bristande 

lönsamhet integrerats med VA Components. De båda tidigare bolagen 

huserar i samma lokaler i Hässleholm där även VA Engineering sitter. 

 

Hardmesch är en metod för att öka hållfastheten i plåt och därmed kunna 

tillverka komponenter i mindre vikt, vilket är ekonomiskt intressant för 

kunderna inom fordonsindustrin. Företaget kommer sannolikt att 

applicera denna teknologi på någon eller några av de produkter som 

redan idag levereras till kund.  

VA Engineering består av ett antal teknikkonsulter i främst Hässleholm, 

men även i Eriksberg, Göteborg i anslutning till Volvo Personvagnar. 

Bolaget hade intäkter på19 miljoner kronor med 15 anställda helåret 

2016). De först anställda och ursprungligen ledande personerna kom från 

Swepart Verktyg. Bolaget har växt stadigt sedan 2011 då endast fyra 

anställda fanns. Årsomsättningen ligger på mellan 1,2 och 1,3 miljoner 

kronor per anställd, vilket ger en rörelsemarginal omkring 15 till 20 

procent. Bolaget bedriver processbredning, simulering och konstruktion 

av verktyg och dess kringutrustning. Genom att bolagets ingenjörer 

arbetar i hela produktionskedjan utgör de också en viktig länk i 

koncernens ”One Stop Shop”-koncept, innebärande att de förutom att dra 

in egna konsultintäkter även har möjlighet att generera produktionsjobb 

åt VA Automotive-gruppens olika enheter ute hos fordonskunderna.  

 



 

VA Automotive har ett organiskt tillväxtmål om minst fem procent per år 

under de närmaste åren. Givet en omsättning om 411 miljoner kronor år 

2016 motsvarar det omkring 500 miljoner kronor år 2020. Eftersom 

koncernen vill nå en omsättning om minst en miljard kronor inom två till 

fyra år kommer bolaget behöva köpa till sig en omsättning som är ungefär 

i paritet med den befintliga.  

 

Förvärvskriterierna är att målbolagen skall bära sina egna kostnader, det 

vill säga gå med vinst och inte belasta koncernen resultatmässigt. Det skall 

helst också finnas synergier med VA Components som har överlägset mest 

ledig produktionskapacitet inom nuvarande företagsgrupp. Även om 

förvärv kan ske inom samtliga affärsområden är det endast inom 

komponenter som tillräckligt stora volymer för att nå målet om en miljard 

kronor i omsättning kan nås med någon högre grad av sannolikhet. När 

väl bolaget flyttar sin aktie till en större börslista och förhoppningsvis når 

en högre värdering än dagens kan den egna aktien komma att användas 

som betalningsmedel vid förvärv.  

 

Att genom förvärv komma upp i hierarkin mot slutkunder inom 

fordonsindustrin är en del av företagets ambition. Det är också en del i 

VA Automotives ”One Stop Shop”-koncept. 

 

Under början av 2017 förvärvades Noco AB i Uddevalla genom ett 

inkråmsförvärv (samtliga tillgångar och varunamn) vilket väntas tillföra 

10–15 miljoner kronor i årlig omsättning.  

 

 

VA Automotive-koncernen hade en räntebärande nettoskuld på måttliga 8 

miljoner kronor per 30 juni 2017. Bolagets räntekostnader ligger på fyra 

till fem miljoner kronor i årstakt, motsvarande omkring en procent av 

koncernens omsättning. Skulle bolaget lyckas nå 5 procent rörelse-

marginal innebär det att räntekostnaderna tar cirka 20 procent av 

rörelseresultatet i anspråk.  

 

Vid sidan av det har VA Automotive tidvis kämpat med ansträngda 

kassaflöden där dock fjärde kvartalet 2016, men även första kvartalet 

2017 var starka med plus 18 respektive 7 miljoner kronor. Utfallet under 

andra kvartalet 2017 var mer måttfullt, plus 898 tusen kronor i operativt 

kassaflöde. Underleverantörer till fordonsindustrin brukar få finna sig i 

långa betaltider på kundfakturorna. Detta är mest påtagligt för tidigare 

Swepart med långa produktionstider uppåt åtta månader för stora och 

kostsamma verktyg och där beställaren (fordonstillverkare) numera inte 

betalar någonting förrän dessa är helt färdiga. VA Automotive har dock 

lyckats hitta kostnadseffektiva factoringlösningar som eliminerar 

merparten av dessa finansiella utmaningar.  Dessa grundar sig på att 

företaget bedömts som verksamhetskritiskt av några av de större kunderna 

och därmed kommit in på deras finanseringsplattformar.  

 



 

Lars Thunberg (född 1966), Civilekonom. Styrelseordförande i 

CombiGene AB, styrelseledamot i Högskolan Kristianstad Holding AB 

och M&L Industriförvaltning AB.  

 

Lars-Åke Grundmark (född 1959), Maskingenjör. Lars-Åke har tidigare 

bland annat varit Produktionschef på Volvo Car Body Components samt 

utvecklingschef på Alde International Systems AB. 

 

Anni Acs (född 1972). Kandidatexamen i ekonomi. CFO/Controller på 

Faac Nordic AB, controller på Seven Summits AB och Atos Medical AB.  

 

Sofia Josephson (född 1982). Civilekonom, tidigare revisor på Pwc. 

 

Richard Blomdahl (född 1975) är VD för VA Engineering i Hässleholm 

AB. Teknisk Gymnasieexamen och yrkesskola. Grundare av VA 

Engineering och tidigare konstruktionschef på Swepart Verktyg. 

 

Harriet Lidh (född 1965) är VD för Lidhs Verktygsindustri AB samt 

Swepart Verktyg AB i Tyringe (VA Tooling). Maskiningenjör, 

marknadsekonom vid IHM i Göteborg.  

 

Anders Andersson (född 1957) är VD för VA Components i Hässleholm 

AB. Anders har närmare 40 års erfarenhet från svensk verkstadsindustri. 

Tidigare kvalitets- och miljöchef på Hammarverken (ansvar mot Volvo), 

projektansvarig mot Scania på Autoliv och teknisk chef Autoliv Mekan. 



 

 
Styrelseordförande Lars Thunberg är klart största ägare i bolaget där han 

via bolag och närstående kontrollerar strax över 30 procent av aktierna. I 

övrigt är det ett ganska spritt ägande med många privata ägare, vilket får 

betecknas som ganska normalt för ett mindre, men växande bolag som VA 

Automotive.  

 

Styrkor:  
• Upparbetade kundrelationer med exempelvis Autoliv och Volvo. 

• Nya kunder som Scania adderar volym och tillväxtmöjligheter. 

• En befintlig maskinpark med gott om extra kapacitet. 

• Hardmesch-metoden som ger komponenter med lägre vikt.  

• Början till ett gemensamt kunderbjudande (”One Stop Shop”). 

 

Svagheter: 

• Konjunkturkänslig verksamhet. 

• Av fordonstillverkarna hårt konkurrensutsatt verksamhet. 

• Känslighet för höjda råvarupriser på komponenter.  

• Även i övrigt krävande kunder (dokumentation och kvalitet.). 

• Konsolideringen bland underleverantörerna har pågått länge. 

Möjligheter: 
• Samordning av dotterbolagen bör ge positiva resultateffekter.  

• Förvärvade bolag som kan addera affärer främst inom 

komponentsidan ger hävstångseffekt på lönsamheten.  

• Automatiseringen inom industrin gynnar lokal produktion och 

reducerar känsligheten för personalkostnader. 

• I högkonjunktur ökar beställningarna från fordonstillverkarna. 

Hot: 
• Eventuella dåliga förvärv kan bli dyrbara för bolaget. 

• Globaliseringen bland vissa kunder, där till exempel beslut i Kina 

får en ökad betydelse. 

• En lågkonjunktur riskerar att drabba VA Automotive hårt. 

• Prispress inom produktionsdelen från andra aktörer och kunder. 



 

VA Automotives verksamhet är i grunden volymberoende för sin 

lönsamhet. Fordonskunderna lägger order på produkter till sina person-

bilar som baserar sig på prognoser för fordonsförsäljningen. Dessa kan 

sedan justeras beroende på faktiskt försäljningsutfall. I så fall påverkar VA 

Automotives beläggning i beställningar från de olika fordonskunderna. 

Nedanstående siffror från ACEA illustrerar att det skett en volymökning 

under hela 2016 när det gäller sålda personbilar i Europa. Ökningen på 

helåret 2016 uppgick till 7 procent och nådde den högsta volymen sedan 

2007. För VA Automotive är Volvos försäljning och mer specifikt just nu 

försäljningen av modellen XC60 mycket viktig. Denna bilmodell har fram 

till och med hösten 2016 sålt relativt sett bäst inom sin kategori; premium 

mellanklass suv & crossover.  

 

Nästa fråga är givetvis hur bilförsäljningen framförallt i Europa kommer 

att se ut de närmaste åren. Vi tror på en fortsatt tillväxttakt på mellan 2 

och 5 procent per år, vilket bör vara tillräckligt bra för att ge goda 

förutsättningar för VA Automotive. Risken är kopplad till 

konsumentförtroendet och i Sveriges fall även en stark bostadsmarknad 

(som ger ökat låneutrymme till annan konsumtion). Samtidigt har VA 

Automotive börjat diversifiera sin försäljning mot lastvagnsindustrin, där 

nyttofordon säljs i andra cykler (normalt cirka åtta år) jämfört med 

personbilsmarknaden. Scania har också noterat ökad orderingång för sina 

lastfordon såväl under helåret 2016 liksom första halvåret 2017. 

 

 

 

Långa order och effektiv samordnad produktion mellan dotterbolagen, 

liksom effektiva inköp lägger grunden för lönsamheten i VA Automotives 

fall. Vi uppskattar att bruttomarginalen på bolagets produkter normalt 

ligger omkring 50 procent, vilket innebär att en så stor andel av en extra 

försäljningskrona i teorin skall landa på sista raden i företagets 

resultaträkning. Med nuvarande intäktstruktur motsvarar dock 

personalkostnaderna omkring 30 procent, vilket innebär att det efter 

övriga externa kostnader inte blir mycket kvar i rörelseresultat. För att 

uppnå detta krävs ökade volymer. Här har vi räknat med att det effektiva 

genomslaget blir 15 procent i rörelseresultat på varje ny försäljningskrona. 

Det inkluderar effekten av att nya projekt tillkommer (som skall startas 

upp) och en del gamla försvinner, anpassningar ska ske för varje ny 

produkt etc. Under första halvåret 2017 ökade omsättningen med 31 



 

miljoner kronor jämfört med 1 januari-30 juni 2016, samtidigt som 

kostnaden för råvaror och förnödenheter ökade med dryga 41 miljoner 

kronor (!) Förhandlingar pågår med kunderna om kompensation för detta, 

i en del fall i enlighet med råvaruprisklausuler i respektive kund-kontrakt. 

Vår bedömning är att positiva effekter av det bör kunna lyfta 

rörelseresultat först mot slutet av året (troligen från fjärde kvartalet 2017). 

 

Samtidigt bygger VA Automotive centrala koncern-funktioner som inte 

funnits tidigare under 2017, vilket belastade resultatet under första 

halvåret 2017. Totalt sett är samtidigt ökningen av personalkostnaderna 

modest i sammanhanget. Nyckeln till förändrad lönsamhet sitter just nu i 

råvarukostnaderna för komponenterna i kombination med vissa 

produktivitetsproblem som VA Tooling hade under andra kvartalet 2017. 

 

Koncernens omsättning blev 411 miljoner kronor helåret 2016. Givet de 

order som rapporterats och de som vi tror kommer framöver, 

prognosticerar vi att intäkterna ökar med 11 procent 2017 och 10 procent 

2018., vilket överstiger den generella tillväxten för hela sektorn. Men 

enbart de två senaste orderna från Nevs och TechRoi motsvarar en årlig 

omsättningsökning om cirka 50 miljoner kronor. Till det kan läggas 

Scania-affären som verkar växa och där ytterligare volym kan tillkomma 

framöver både från dem och andra liknande kunder.  Efter det 

resultatmässigt mycket svaga andra kvartalet 2017 (med en förlust på 

omkring 10 miljoner kronor) sänker vi vår prognos till en mindre förlust 

(5,1 miljoner kronor) avseende resultat efter finansnetto för helåret 2017. 

För helåret 2018 räknar vi med 15 miljoner kronor i lägre råvaru-

kostnader (allt annat lika) plus 15 procent resultateffekt på förväntade 

ökade intäkter. Det leder fram till en vinst per aktie-prognos om 45 öre 

för helåret 2018, som är 29 procent lägre än vårt senaste estimat för tre 

månader sedan. 

 

Värderingsmässigt kan vi jämföra med Hanza Holding vars aktie handlas 

till ett p/e-tal på knappt 15 gånger bedömt resultat för 2017 och där 

EV/Sales-multipeln på skuldfri basis ligger omkring 0,3 gånger. Det senare 

nyckeltalet indikerar en aktiekurs på omkring 4,70 kronor för VA 

Automotive-aktie. VA Automotive till ungefär 1,3 ggr sitt bokförda egna 

kapital, jämfört med Hanza Holding som handlas till knappt 0,9 ggr sitt 

egna kapital. Det går att hitta väsentligt högre värderade bolag i sektorn 

också. Ett sådant exempel är Beijer Alma vars aktie handlas omkring p/e 

21 gånger och till strax över 2 gånger årliga intäkter på skuldfri basis.  

 

I kassaflödesvärderingen av VA Automotive överst på nästa sida kommer 

vi givet våra prognoser fram till ett motiverat DCF-värde om 3,3 kronor 

per aktie. I den följande känslighetsanalysen har vi antagit att koncernens 

intäkter förändras med +/-15 miljoner 2017, +/-20 miljoner kronor 2018 

samt +/-30 miljoner kronor 2019 jämfört med våra grundantaganden. Vi 

ser då att DCF-värdet på VA Automotive-aktien hamnar på 1,5 kronor i 

det försiktiga och 5,1 kronor i det optimistiska. Det illustrerar tydligt hur 

viktigt ökade volymer är för lönsamheten och därmed värdet på aktien. 

 

Vår riktkurs med grundscenariot ger 3,3 kronor per aktie (3,7). Förvärv 

eller någon större order skulle snabbt kunna förändra det motiverade 

värdet för aktien. Det finns en betydande hävstångseffekt där befintlig 

produktionskapacitet inom koncernen skulle kunna utnyttjas bättre. Vi 

höjer vår rekommendation i aktien till Köp (Öka). 
 



 

      

      

     

    

   

   

   

      

   

   

 
 

   

   

   

   

   

   

 



 

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. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering a v 

intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

 

http://www.jarlsecurities.se/
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