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Lönsammare än väntat - igen 
 Cybercoms omsättning i Q1-rapporten kom in strax 

över förväntan och uppgick till 309 MSEK. EBIT och 

EBIT-marginalen på 16 MSEK respektive 5,1 procent 

överraskade återigen positivt jämfört mot väntade 8 

MSEK och 2,6 procent. 

 

 Bolaget har breddat fokus från lönsamhet och 

kostnadskontroll till att utöver detta satsa på tillväxt 

under 2014. Bolaget anger därför rekrytering som ett 

viktigt fokusområde. Nettorrekrytering började under 

Q1 i segmenten Finland och International och vi 

väntar oss samma sak i Sverige under året. 

 

 Vi höjer våra EBIT-estimat för 2014 marginellt, men 

DCF-värdet ligger kvar på 3,1 SEK/aktie, vilket ger en 

bra möjlig uppsida som även visar sig i 

relativvärderingen jämfört med branschkollegorna. 

5,0 poäng 8,0 poäng 4,0 poäng 4,0 poäng 5,5 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 2,6 

Antal aktier (milj) 180,4 

Börsvärde (MSEK) 473 

Nettoskuld (MSEK) -22 

Free float (%) 45 % 

Dagl oms. (’000) 450 

  
Analytiker:  
Viktor Westman  
viktor.westman@redeye.se  

  
  
  

 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning, MSEK 1 339 1 195 1 223 1 301 1 367 
Tillväxt -10% -11% 2% 6% 5% 

EBITDA 30 86 100 116 126 
EBITDA-marginal 2% 7% 8% 9% 9% 

EBIT -11 60 74 91 103 
EBIT-marginal Neg 5% 6% 7% 8% 

Resultat före skatt -28 53 69 88 99 
Nettoresultat -53 41 56 71 78 
Nettomarginal Neg 3% 5% 5% 6% 

 2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
VPA -0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 
P/E Neg 11,0 8,4 6,7 6,1 
EV/S 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 
EV/EBITDA 14,1 6,3 4,5 3,3 2,6 
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 

värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 

verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 

(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 

– Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 

hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 

antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 

Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 

storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 

aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 

kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 

– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 

Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 

har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 

De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 

ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Tillväxtutsikter 

Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 

vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 

god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 

– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – 

Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 

att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 

kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 

(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 

finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 – 

Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 

Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 
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Från klarhet till klarhet 

Under 2013 städade Cybercom upp och byggde en stabil finansiell plattform 

samtidigt som god kostnadskontroll ledde till att bolaget kunde vända 

lönsamhetsutvecklingen. Det är fortsatt långt kvar till bolagets finansiella 

mål om en tillväxt över en konjunktur, respektive en lönsamhet på 10 

procent vardera. Vi väntar oss emellertid att Cybercom tar ytterligare ett 

steg i rätt riktning under 2014. Under Q2 nettorekryterar bolaget och 

bygger för tillväxt, vilket väntas hålla ned marginalerna på kort sikt. Mot 

andra halvan av året väntar vi oss dock att tillväxten kommer och att detta 

succesivt leder till att bolaget går ur 2014 starkare än vad man gick ur 2013. 

Det finns klar uppsida kvar i aktien om bolaget skulle fortsätta att utvecklas 

år rätt håll. Vi tycker att Cybercom är intressant för den långsiktige 

placeraren.    

 

För Q1 rapporterar Cybercom en något starkare omsättning än väntat 

uppgående till 309 MSEK. Redeye räknade med 304 MSEK vilket också var 

i linje med förväntningarna hos konsensus. Förklaringen bakom differensen 

ligger i en 18-procentig omsättningstillväxt i Cybercom Finland. EBIT 

uppgick till 16 MSEK och överträffade konsensus med cirka 1 MSEK. 

Redeye hade räknat med nettorekrytering och därmed högre kostnader och 

lägre marginaler. Vi hade inte heller väntat oss att bolaget skulle lyckas 

fortsätta sänka overheadkostnaderna så pass mycket och våra förväntningar 

på EBIT låg därför på 8 MSEK. 

 

 

 

Den svenska verksamheten går fortsatt kräftgång, men den fina 

utvecklingen i Finland resulterade i att omsättningsminskningen från Q1 

under 2013 bara blev 3 procent. Detta kan jämföras mot den 15-procentiga 

nedgången för motsvarande period mellan 2012 och 2013. Cybercom 

International tappar något efter ett trögare kvartal inom Connectivity 

Management. Bolaget fortsätter att lyckas bra i sin strategiska 

portföljombalansering där man minskar andelen av de volatila 

telekomintäkterna. Ungefär 30 procent vardera av omsättningen finns idag 

inom telekom och offentlig sektor, vilket också är en del av bolagets 

Cybercom - Förväntat vs. Utfall
SEKm Q1'13 Q1'14E Utfall Diff

Försäljning 319,2 303,5 309,1 2%

EBITDA 22,8 14,4 22,1 54%

EBIT 15,7 8,0 15,8 98%

PTP 14,4 6,7 14,5 117%

VPA, SEK 0,06 0,03 0,06 127%

Försäljningstillväxt -14,8% -4,9% -3,2%

EBITDA marginal 7,1% 4,7% 7,1%

EBIT marginal 4,9% 2,6% 5,1%

VPA tillväxt (y/y) n/a n/a 0%

Källa: Redeye Research, Cybercom

Under 2013 städade 

Cybercom upp i bolaget, 

byggde en stabil finansiell 

plattform och vände 

utvecklingen 

Finland gav starkare 

omsättning än väntat 

medan sänkta kostnader 

drev EBIT 

Sverige går fortsatt trögt, 

men ett starkt Finland 

bromsar in den negativa 

tillväxten. Mindre 

nedgång inom 

International 
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målsättning. I media syns regelbundet artiklar om utrensning av IT-

konsulter, nu senast inom TeliaSonera. Bolaget bemöter dessa uppgifter 

med att inte ens neddragningar från den största kunden i dagsläget skulle 

påverka Cybercom märkvärt. En slutsats av detta påstående är att bolagets 

nuvarande segmentsandelar och kundsammansättning verkar göra 

ledningen optimistisk över framtiden. 

 

Marknadssignalerna är fortsatt blandade, men överlag beskriver bolaget 

marknaden som avvaktande men stabil, precis som under andra halvåret 

2013. Finland är fortfarande makroekonomiskt osäkert. I Sverige upplever 

bolaget en ökande efterfrågan, men beslutstiderna är fortsatt långa. 

Konkurrensen i Stockholmsområdet är fortsatt hård. I Öresundsregionen 

ser Cybercom ett märkbart starkare affärsläge. Marknadsmöjligheterna 

inom International är goda och här är det särskilt Connectivity 

Management och Polen som visar potential. Det bör också poängteras att 

IT-marknaden har en underliggande tillväxt på runt 4 procent enligt 

Gartner och att Cybercom agerar inom tjänstedelen av denna marknad som 

förväntas växa något snabbare. Cybercom aspirerar därför på att ta del av 

denna tillväxt, något bolaget hittils inte kan sägas ha lyckats med. 

 

Cybercom menar att bolaget med besparingsprogrammet bakom sig har fått 

arbetsro och därigenom bättre möjligheter att ta tillvara på 

affärsmöjligheterna. En indikation på detta kan ses i att bolaget fått flera 

nya kunder. De nya kunderna utgörs bland annat av operatören Cable & 

Wireless Communications inom connectivity management i Karibien, 4T i 

Sverige där uppdraget gäller betalningstjänsten WyWallet, samt Bravida 

Fire & Security angående nya säkerhetssystem. Andra nya avtal gäller bland 

annat biståndsorganisationen SIDA, ett franskt säkerhetsföretag, 

Karolinska Institutet, samt karttjänster för TomTom. Outsourcingaffärer 

ska dessutom genomföras för MTV Oy (finska TV4) och Volvo Group 

Trucks Technology.  Sony Mobile har också börjat utöka samarbetet igen 

efter flera kvartal av minskningar. 

 

Vi tolkade bolagets nettorekrytering under fjärde kvartalet som att bolaget 

såg en vändning på marknaden i antågande. Dessvärre fortsatte inte denna 

rekryteringstrend på koncernnivå in i Q1, även om vi uppfattar det som att 

nettorekryteringen åter är igång under andra kvartalet. I Finland och 

International (och då främst i bolagets uttalade framtida andra 

hemmamarknad Polen) nettorekryterade bolaget under första kvartalet, 

men antalet anställda i den svenska verksamheten sjönk. Cybercom önskar 

sänka snittåldern som idag ligger på 37 år, då yngre nyutexaminerade har 

bra kunskaper i den nya tekniken och leder till högre marginaler för 

bolaget. Tidigare har Cybercom kommunicerat att man får in många och 

bra ansökningar. Personalomsättningen var dock högre under Q1, vilket 

leder till frågeställningen om bolaget klarar av att behålla sin erfarna 

personal. Svängningar i rekryteringen på kvartalsbasis kan ske enligt 

bolaget och det finns ingen källa till oro i dagsläget, men vi kommer att följa 

Stabil men avvaktande 

marknad, som innan 

Nettorekryteringen från 

Q4 avtog i Q1, men 

fortsätter under Q2 
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denna utveckling noga framöver. Bolaget anger att fokus nu ligger på att 

stärka varumärket som arbetsgivare, vilket kan ske med en tydligare 

karriärtrappa och bättre marknadsföring av de spännande projekt man tar. 

Vi ändrar därför inte våra förväntningar om en succesiv nettorekrytering 

under 2014.  

 

Fortsatt tuff marknad i Sverige men bra marginaler 

För hemmamarknaden Cybercom Sverige uppgick omsättningen till 223 

MSEK under det första kvartalet, vilket motsvarar en nedgång på 8 procent 

jämfört med motsvarande period 2013. Bolaget förklarar utfallet med 

neddragningarna inom ST Ericsson under 2013 och svag efterfrågan bland 

kunder i industrisegmentet. Vi noterar dock att bolaget i sin rapport för Q1 

förra året beskrev effekten från ST Ericsson-avtalet som marginell, vilket 

alltså inte kan förklara den 8-procentiga nedgången på årsbasis. Enligt våra 

efterforskningar handlar den minskade industriefterfrågan troligen till viss 

del om Volvo. Det märkbart starkare affärsläget som Cybercom sett i 

Öresundsregionen är dock glädjande, även om det inte kunnat kompensera 

för omsättningnedgången. Öresundsutvecklingen handlar enligt bolaget 

främst om utökade uppdrag från befintliga kunder, och då särskilt Sony.  

 

EBITDA i Cybercom Sverige uppgick till 13,5 MSEK, vilket är 2,7 MSEK 

sämre än föregående år. EBITDA-marginalen för perioden blev 6,1 procent, 

en försämring med ca 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Detta 

måste ändå ses som starkt mot bakgrund av omsättningens fall. Någon 

prispress verkar därför bolaget inte ha känt av, men det är svårt att dra 

slutsatser om detta. Vi utesluter inte prispress med tanke på 

konkurrenssituationen i Stockholm. För femte kvartalet i rad anges 

nämligen att konkurrensen i Stockholmsområdet är hårdnande eller hård. 

Detta inger viss oro eftersom Stockholmsregionen sysselsätter överlägset 

flest konsulter enligt årsredovisningen för 2012, även om man skulle kunna 

tänka sig att Stockholmskonsulterna numera är färre till antalet.  

 

Bilden på nästa sida relaterar EBITDA-marginalen till omsättningen på 

rullande 12-månadersbasis. 
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Cybercom Sverige Omsättning och EBITDA-marginal R12M 2009-2014 Q1                         

 

Källa: Cybercom, Redeye Research             

 

Cybercom Finland fortsätter att gå starkt framåt 

Cybercom Finlands omsättning blev 59 MSEK, motsvarande en ökning om 

18 procent från motsvarande kvartal ifjol. Detta trots en tuff makromiljö. 

Finlandssegmentet seglar därmed upp till nästan en femtedel av den totala 

omsättningen. Mediasektorn fortsätter att gå starkt, men vi uppfattar att 

tillväxten i Finland främst drivs av offentlig sektor. Anledningen till detta är 

att avtalet med den nya kunden Utbildningsstyrelsen utvecklas mycket bra 

och redan utgör en av hela Cybercomkoncernens största kunder. 

Omsättningsökningar i denna klass är dock inget att vänja sig vid under 

resten av året. Förutom positiva valutaeffekter härrör ökningen från avtal 

med en stor kund, där avtalen just nu peakar.   

Nylanserade Cybercom Cloud visar fortsatt god utveckling inom segmentet 

offentlig sektor. Ytterligare en trevlig signal från grannen i öst är att 

nettorekrytering har startat igen under Q1. 

 

EBITDA för Cybercom Finland har från Q1 2013 ökat från 4,3 till 6,2 

MSEK. EBITDA-marginalen uppgår till goda 10,4 procent. Bilden på 

följande sida visar EBITDA-marginalen i förhållande till omsättningen på 

rullande 12-månadersbasis. Cybercom Finland verkar ha lyckats behålla de 

låga kostnadsnivåerna som nåddes med besparingsprogrammet. Bilden 

visar tydligt hävstångseffekten på rörelseresultatet som nås när 

kostnadskontroll kombineras med en ökande omsättning. 
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Cybercom Finland Omsättning och EBITDA-marginal R12M 2009-2014 Q1                            

 

Källa: Cybercom, Redeye Research             

 

En fråga som läsaren säkert funderat över är varför det svenska 

affärsområdet fortsätter att utvecklas negativt medan den finska 

verksamheten går så bra. Vi återkommer till denna fråga i nästnästa avsnitt.  

 

International investerar för tillväxt 

Cybercom International nådde en omsättning om 28,7 MSEK och EBITDA 

på 2,7 MSEK, vilket resulterar i en EBITDA-marginal på 9,4 procent. Detta 

är en minskning från 2013 års omsättning på 29,9 MSEK och EBITDA på 

3,5 MSEK. Orsakerna bakom nedgångarna i omsättning och lönsamhet 

utgörs av något lägre beläggning inom connectivity management respektive 

investeringar i Polen. 

 

Cybercom Internationals Connectivity Management-uppdrag i Afrika har 

fortsatt att utvecklats väl. I vår förra update antog vi att dessa avtal kunde 

utgöra bra lärdomar och referenser för att få framtida uppdrag, med 

hänvisning till samarbetet med Smart Axiata, Kambodjas näst största 

teleoperatör (vilket för övrigt flyter på problemfritt). Detta har nu återigen 

skett i och med avtalet i Karibien med Cable & Wireless Communications.  

 

Bolagets nyligen lanserade erbjudande Customer Experience Management 

(CEM) inom connectivity management som mäter kundens subjektiva 

upplevelse av nätet har enligt bolaget mottagits väl. Telekombolagens tuffa 

konkurrenssituation och ängslighet över att förlora kunder till 

konkurrenterna gör dessa bolag benägna att vilja investera i dessa tjänster 

för att hålla sina kunder på bra humör. 

 

Polen fortsätter att visa bra tillväxt och väntas växa även i fortsättningen 

efter de investeringar som gjorts under kvartalet. Den polska affären står 
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för en stor del av segmentets 11-procentiga ökning av antalet anställda från 

Q1 2013. Rekryteringen ger dock inte samma utväxling på rörelseresultatet 

som exempelvis bilden över den finska verksamheten i föregående avsnitt, 

vilket beror på att prisnivån i Polen är lägre. Polska verksamheten förväntas 

nu efter investeringarna bidra till att rörelseresultatet ökar igen. 

 

Sammanfattningsvis så fortsätter utvecklingen inom International i rätt 

riktning, även om lönsamheten tillfälligt tyngs av investeringar. 

 

Finsk framgång kan spridas till Sverige 

Koncernens rörelsemarginal för Q1 blev 5,1 procent. I Q4 skrev skrev vi att 

vi trodde att den nedåtgående trenden i Cybercoms svaga lönsamhet hade 

bottnat ur och att marginalerna successivt kommer att visa klara 

förbättringar framöver. Rapporten visar nya tecken på att detta möjligen 

kan ha skett. 

 

Den finska verksamheten visar som sagt en fin hävstångseffekt på 

rörelseresultatet när omsättningstillväxt kombineras med god 

kostnadskontroll. Kan då detta koncept överföras till Cybercom Sverige? 

Kostnadsdisciplin efter neddragningar i allmänhet har enligt vad Redeye 

erfarit historiskt ofta visat sig svårt. Cybercom bör dock ha en fördel i 

lärdomar från den finska verksamheten. Den främsta frågan blir kanske 

därför om bolaget kan få fart på tillväxten i Sverige.  

 

Vi upplever att Cybercoms svenska branschkollegor överlag har helt 

motsatta problem jämfört med Cybercom. De flesta IT-konsulterna har haft 

svårt att lyckas i Finland men talar å andra sidan inte om svenska 

marknaden som lika tuff som Cybercom gjort under det senaste året. Att 

kunna växa i den tuffa finska makromiljön är onekligen starkt. Dessa 

faktorer talar för att den finska tillväxten skulle kunna spridas till Cybercom 

Sverige. 

 

En komplicerande omständighet är dock att marknaderna och kundernas 

verksamheter skiljer sig. Finlandsverksamheten har idag 0 procent telekom 

så även om man skulle räkna med att hela International bestod av telekom 

betyder det ändå att runt 25 procent av den totala omsättningen alltjämt är 

beroende av svensk telekom. I sammanhanget är det intressant att HiQ som 

ofta utsetts som stjärnan bland de svenska IT-konsulterna tappade 23 

procent i telekomsegmentet mellan 2012 och 2013. Tillväxten för Cybercom 

Sverige bör nog därför även i fortsättningen komma från offentlig sektor. 

De avtal som bolaget tagit inom denna sektor på senare tid är därför 

högintressanta och beror kanske på kunskaper eller refenser från Finland. 

 

Vår uppfattning är att EBITDA-marginalen räknat på rullande 12 månader 

kommer att nå drygt 8,2 procent vid årsskiftet 2014-2015. En EBITDA-

marginal om 11-12 procent krävs sannolikt för att Cybercom ska kunna nå 

Cybercoms 

rörelsemarginal står 

stark 

 

Cybercom Sverige bör 

kunna dra lärdom av 

finsk kostnadsdisciplin 

 

Tillväxt i Finland kan 

spridas till Sverige  
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bolagets målsättning om en EBIT-marginal på 10 procent. Vi bedömer 

fortfarande att det kan vara utmanande för Cybercom att nå 10 procent i 

EBIT-marginal på medellång sikt med tanke främst på bolagets 

konkurrenssituation. Omsättningstillväxt krävs dessutom enligt bolaget för 

att nå rörelsemarginalmålet, men Cybercom är konfidenta med att 

marknadstillväxt inte krävs för att nå 10 procents EBIT-marginal.  

 

Vi justerade efter Q4 upp våra långsiktiga antaganden något då Cybercom, 

förutom sitt primära lönsamhetsfokus, även signalerade att bolaget ämnar 

nettorekrytera och satsa på tillväxt under 2014. Vi gör ingen annan 

bedömning nu, även om nettorekryteringen inte tagit fart under Q1 på 

samma sätt som vi hade hoppats. Från bolagets ledning förstår vi dock att 

möjligheterna för nettorekrytering under Q2 är goda. Vi hyser fortfarande 

en viss tillförsikt i prognoserna och räknar med att Cybercom kommer att 

ha svårt att nå över 7 procent i EBIT-marginal inom de närmaste åren, men 

vi kan komma att ompröva denna bedömning beroende på hur bolagets 

lönsamhet utvecklas framöver. 

 

Vi uppfattar från bolagets information att utrymmet till att ytterligare 

förbättra rörelseresultatet genom sänkta kostnader nu är ganska litet. Den 

första och troligen enklare delen i strategin är således nu genomförd, och 

det är nu arbetet på allvar börjar för bolaget. Från att ha minskat sin 

personalstyrka mest av alla IT-konsulter ska Cybercom nu istället övertyga 

potentiella rekryter om att välja att arbeta för bolaget. 

 

Bilden nedan över omsättning och rullande EBITDA-marginal reflekterar 

hur väl bolaget lyckats med sitt effektiviseringsprogram. Grafen är mycket 

lik bilden över den finska verksamheten och det är vår bedömning att 

Cybercom som koncern kan lära av och ta efter den finska framgången. 

Omsättning och underliggande EBITDA-marginal R12M 2006-2014E                            

 

Källa: Cybercom, Redeye Research             
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Prognosjusteringar 

Q1-rapporten leder till vissa marginella ändringar av våra estimat. Vi 

justerar inte upp något av de övriga kommande kvartalen under 2014, men 

vi låter det oväntat fina rörelseresultatet för kvartalet få fullt utslag på 

prognosen för helåret. Ny vinst per aktie (VPA) för 2014 och 2015 beräknas 

uppgå till 0,31 kronor per aktie (0,26) respektive 0,39 kronor per aktie 

(0,34).  

 

 

Förändring estimat

SEKm 2014E 2015E

Omsättning Gamla 1 217,5 1 294,7

Nya 1 222,9 1 300,7

% förändring 0% 0%

EBITDA Gamla 92,5 110,4

Nya 100,1 116,4

% förändring 8% 5%

EBIT Gamla 66,8 85,0

Nya 74,5 90,9

% förändring 12% 7%

Resultat före skatt Gamla 61,6 81,6

Nya 69,3 87,8

% förändring 12% 8%

Vinst per aktie Gamla 0,26 0,34

Nya 0,31 0,39

% förändring 22% 16%

Källa: Redeye Research

Vinstestimaten för 2014 

och 2015 uppgår till 0,31 

respektive 0,39 kronor 

per aktie  

 



Cybercom Group 

 

Bolaganalys 
11 

Värdering 

I vår värdering av Cybercom använder vi oss av en diskonterad 

kassaflödesmodell (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika 

svenska konsultbolag värderas. 

 

DCF-värdering 

Den riskfria räntan har satts till 3,5 procent. Vi har använt en 

diskonteringsränta (WACC) om 14 procent, vilket inkluderar ett 

riskpremietillägg som reflekterar en småbolagsrabatt, en ökad 

marknadsrisk samt den något svaga likviditeten i aktien. För perioden 

2014-2016 räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxt om 4,5 procent 

samtidigt som EBIT-marginalen antas förbättras till 7 procent 2015 

(tidigare 6 %). Under perioden 2017-2023 har vi räknat med en 

genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 4 procent och en genomsnittlig 

EBIT-marginal om 6,5 procent. Vi räknar således inte med att Cybercom 

kommer att nå de finansiella mål som bolaget satt upp, vilket är en 

reflektion av vår försiktiga ansats. För år 2014-2015 räknar vi med en något 

lägre skattesats tack vare bolagets uppskjutna skattefordringar. Vi har 

därefter använt en skattesats om 22 procent för samtliga år, vilket vi anser 

speglar skattesituationen i de länder där bolaget har verksamhet. 

 

Vår DCF-värdering indikerar fortfarande ett motiverat värde om 3,1 SEK 

per aktie, vilket motsvarar en uppvärderingspotential om 25 procent från 

nuvarande nivå. Som vi skriver ovan finns det dock en god potential för 

bolaget att överaska positivt givet vår konservativa linje i prognoserna.  

 

 

 

  

DCF-värdering Per aktie Totalt

Nettokassa -0,5 -88

FCFF 2014 - 2017 1,6 281

FCFF 2018 - 2022 0,8 149

FCFF 2023- 1,2 218

Noplat at 2023: 86

Value 2024- (EOY): 0

DCF-värde: 3,1 559

WACC på 14 procent har 

använts 

 

DCF-värderingen 

indikerar ett värde om 3,1 

SEK/aktie 
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Relativvärdering 

Cybercoms vinst- och försäljningsmultiplar är lägre än median och 

medelvärde för konsensusprognoserna över de svenska konsultbolagen. 

Jämfört med Redeyes prognoser är rabatterna ännu större. Cybercom 

handlas till P/E 8,4x och EV/EBITDA 4,5x på våra prognoser för 2014. 

Viktigt att komma ihåg är dock att vi räknar med en stark Q4’14 så på 

rullande 12m basis ser det inte lika billigt ut ännu, vilket möjliggör en 

succesiv kursuppgång under året. Cybercoms historia motiverar en viss 

rabatt och vi anser därför att aktiens DCF-värderig i dagsläget ser mer 

prisvärd ut än relativvärderingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsensusvärdering

Company 2014E 2015E 2014E 2015E 2014E 2015E

Sverige

HIQ INTERNATIONAL AB 16,7 14,4 11,3 9,6 1,4 1,3

KNOW IT AB 13,2 8,6 8,7 6,4 0,7 0,7

SEMCON AB 8,5 7,6 5,3 4,8 0,5 0,5

ACANDO AB 12,6 10,8 8,3 7,1 0,7 0,6

ADDNODE AB 13,5 12,6 6,4 6,2 0,7 0,7

CYBERCOM GROUP AB 10,4 9,7 6,6 5,9 0,5 0,5

Medel 12,5 10,6 7,8 6,7 0,8 0,7

Median 12,9 10,3 7,5 6,3 0,7 0,7

Källa: Bloomberg

PE/E EV/EBITDA EV/S

Relativvärdering 

indikerar att Cybercom 

handlas med rabatt mot 

peers 
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Investeringsslutsats 

Cybercom är ett IT-konsultföretag som specialiserat sig på att för kunders 

räkning utveckla tjänster, system, produkter och programvara. Cybercom 

har alltid haft starkt fokus mot telekom som svarar för drygt 30 procent av 

omsättningen och flera faktorer talar för att det kommer att kvarstå som ett 

av de viktigaste segmenteten för bolaget. Cybercoms mål är att inom ett par 

år ha 30 procent av omsättningen från telekom, 30 procent från offentlig 

sektor och 30 procent från tillverkande industri. 

 

Telekom leder teknikutvecklingen, vilket innebär att den 

kompetensutveckling som bolaget tillgodogör sig inom detta område kan 

överföras till andra marknader. Telekomsegmentet är därmed av stor 

strategisk betydelse för bolagets verksamhet och framtida tillväxt. Bolaget 

har etablerade kontor i 7 länder, men de nordiska marknaderna är alltjämt 

prioriterade. 

 

Cybercom har tre finansiella mål; 1) organisk tillväxt som i snitt uppgår till 

10 procent per år över en konjunkturcykel 2) en långsiktig rörelsemarginal 

om 10 procent 3) nettoskulden får över tid inte överstiga 30 procent av det 

egna kapitalet. Nyckeln till att nå dessa mål anser vi är att bolaget lyckas 

effektisera säljorganisationen och förbättra beläggningsgraden. Men även 

att bolaget ligger långt fram vad gäller utveckling av erbjudandet och 

innovation samt att Cybercom bygger organisationen rätt. Med den nya 

finansieringslösningen på plats uppnås det tredje finansiella målet med bra 

marginal varför vi räknar med en god utdelning 2016. 

 

Redeyes räknar i sina omsättningsestimat för 2015 och 2016 med en årlig 

tillväxt på cirka 6 procent. Vi räknar med att Cybercom kan nå 7 procent i 

rörelsemarginal 2015 samt 8 % 2016. Våra beräkningar inkluderar således 

inte att Cybercom lyckas nå det finansiella lönsamhetsmålet. Trots det 

anser vi att det finns en god potential för bolaget att överraska marknaden 

då en lönsamhetsförbättring till dessa nivåer inte reflekteras i dagens 

aktiekurs.  

 

Våra försiktiga antaganden till trots ger vår DCF-värdering en indikation 

om att aktien handlas med en viss rabatt. Baserat på vår DCF-värdering och 

relativvärdering anser vi att det finns en uppvärderingspotential på 12 

månaders sikt och att det motiverade värdet är 3,1 kronor per aktie. 

 

 

 

 

 

 

 



Cybercom Group 

 

Bolaganalys 
14 

Detaljerade estimat
Cybercom Group

SEKm 2012 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013 Q1'14 Q2'14E Q3'14E Q4'14E 2014E 2015E

Försäljning 1339,2 319,2 313,3 249,3 313,4 1195,2 309,1 313,4 263,1 337,2 1222,9 1300,7

Personalkostnader -925,8 -211,2 -209,8 -167,0 -205,9 -793,9 -212,4 -219,3 -172,4 -218,1 -822,2 -870,3

Övriga externa kostnader -383,2 -85,2 -83,0 -67,7 -78,9 -314,8 -74,6 -79,0 -68,0 -79,0 -300,6 -314,0

EBITDA 30,2 22,8 20,5 14,6 28,6 86,5 22,1 15,1 22,7 40,1 100,1 116,4

   varav Avskrivningar & amorteringar -29,8 -7,1 -6,7 -6,0 -6,4 -26,2 -6,3 -6,4 -6,4 -6,4 -25,6 -25,5

   varav Nedskrivningar av goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBIT -11,4 15,7 13,8 8,6 22,2 60,3 15,8 8,7 16,3 33,7 74,5 90,9

Finansnetto -16,4 -1,3 -2,4 -2,2 -1,1 -7,0 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -5,1 -3,2

Resultat före skatt -27,8 14,4 11,4 6,4 21,1 53,3 14,5 7,4 15,0 32,4 69,3 87,8

Skatt -10,2 -0,9 -2,6 -3,3 -6,4 -13,2 -1,2 -1,6 -3,3 -7,1 -13,3 -16,8

Uppskjuten skatt -15,1 -2,4 0,5 1,7 1,6 1,4 -1,9 0,7 0,7 0,7 0,2 0,0

Nettoresultat -53,1 11,1 9,3 4,8 16,3 41,5 11,4 6,5 12,4 26,0 56,3 71,0

VPA, SEK -0,67 0,06 0,05 0,03 0,09 0,23 0,06 0,04 0,07 0,14 0,31 0,39

Försäljningstillväxt -10% -15% -7% -9% -11% -11% -3% 0% 6% 8% 2% 6%

VPA tillväxt -74% -62% -109% -122% -137% -134% 3% -30% 158% 60% 36% 26%

EBITDA marginal 2,3% 7,1% 6,5% 5,9% 9,1% 7,2% 7,1% 4,8% 8,6% 11,9% 8,2% 8,9%

EBIT marginal -0,9% 4,9% 4,4% 3,4% 7,1% 5,0% 5,1% 2,8% 6,2% 10,0% 6,1% 7,0%

Antal medarbetare 1 335 1 258 1 244 1 243 1 243 1 243 1 257 1 272 1 287 1 302 1 302 1 342

Nettoskuld 155 88 -21 -96

Källa: Redeye Research, Cybercom
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 

Ratingförändringar i denna rapport: 

Här kommenterar vi manuellt förändringarna av värderingsnycklarna. Max 

3 rader 
Ledning 5,0p

 

Cybercom har haft en knackig utveckling under en längre tid. Sedan 
bolagets management, med VD Niklas Flyborg i spetsen, kom på plats för 
omkring 2 år sedan så har dock bolaget satt en ny strategi och fokuserat 
om verksamheten. Än så länge syns inte resultatet fullt ut och bolaget når 
inte sina finansiella mål som det är nu. 

Ägarskap 8,0p 

 

Bolaget har en tydlig namnkunnig huvudägare. Vidare finns det ett par 
institutioner på listan av ägare och de som sitter i styrelsen har överlag 
ett större innhav i bolaget. Om VD ökade sitt innehav i bolaget vore det 
ett ytterligare styrketecken. 

Tillväxtutsikter 4,0p 

 

Bolaget vänder sig visserligen mot en intressant nisch som både ligger 
rätt i tiden och som gör bolaget intressant. Konkurrensen är dock hög 
vilket begränsar potentialen. 

Lönsamhet 4,0p 

 

Lönsamheten har varit sämre under en längre tid. Studerar man bolagets 
utveckling på rullande 12-månader ser det dock ut att ljusna. Skulle 
konjunkturen och efterfrågan för bolagets tjänster öka bör vi snabbt 
kunna se en klart högre lönsamhetsnivå vilket kommer innebära att vi 
justerar upp denna paramter. 

Finansiell styrka 5,5p 

 

Cybercom har idag en klart bättre finansiell stabilitet än vad man haft 
under en längre tid. Innan denna paramter justeras upp kommer det 
dock krävas att bolaget levererar under en tid så att osäkerheten kring 
den framtida intjäningen blir lägre. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 1 339 1 195 1 223 1 301 1 367 
Summa rörelsekostnader -1 309 -1 109 -1 123 -1 185 -1 241 

EBITDA 30 86 100 116 126 

      

Avskrivningar materiella tillg -18 -17 -13 -15 -17 

Avskrivningar immateriella tillg. -12 -10 -12 -10 -7 
Goodwill nedskrivningar -12 0 0 0 0 

EBIT -11 60 74 91 103 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto -16 -7 -5 -3 -3 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -28 53 69 88 99 

      

Skatt -25 -12 -13 -17 -22 

Net earnings -53 41 56 71 78 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 1 339 1 195 1 223 1 301 1 367 

Sum rörelsekost. -1 309 -1 109 -1 123 -1 185 -1 241 
Avskrivningar -42 -26 -26 -25 -24 

EBIT -11 60 74 91 103 

Skatt på EBIT 3 -13 -14 -17 -23 

NOPLAT -11 47 60 74 80 

Avskrivningar 42 26 26 25 24 
Bruttokassaflöde 30 73 86 98 104 

Föränd. i rörelsekap -96 17 45 -2 -9 

Investeringar -21 -19 -16 -18 -28 

      
Fritt kassaflöde -87 71 115 78 68 

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Soliditet 60% 70% 69% 72% 74% 

Skuldsättningsgrad 22% 13% 8% 3% 0% 

Nettoskuld 155 88 -22 -97 -141 
Sysselsatt kapital 965 944 880 867 879 

Kapit. oms. hastighet 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 
 
Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Försäljningstillväxt -10% -11% 2% 6% 5% 

VPA-tillväxt (just) -93% -178% 36% 26% 9% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

ROE -7% 5% 6% 8% 8% 
ROCE -1% 6% 8% 9% 10% 

ROIC -1% 5% 6% 8% 9% 

EBITDA-marginal 2% 7% 8% 9% 9% 

EBIT-marginal -1% 5% 6% 7% 8% 

Netto-marginal -4% 3% 5% 5% 6% 
 
Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

VPA -0,29 0,23 0,31 0,39 0,43 

VPA just -0,23 0,23 0,31 0,39 0,43 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,12 0,22 
Nettoskuld 0,86 0,49 -0,12 -0,54 -0,78 

Antal aktier 180,44 180,44 180,44 180,44 180,44 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Enterprise Value 425,9 542,7 450,3 376,2 332,3 

P/E -5,1 11,0 8,4 6,7 6,1 

P/S 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 
EV/S 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 

EV/EBITDA 14,1 6,3 4,5 3,2 2,6 

EV/EBIT -37,4 9,0 6,0 4,1 3,2 

P/BV 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

JCE GROUP AB 38,7 % 38,7 % 

Swedbank Robur funds 8,2 % 8,2 % 
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 4,1 % 4,1 % 

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 3,9 % 3,9 % 

SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE 3,9 % 3,9 % 

JCE SECURITIES AB 2,6 % 2,6 % 

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2,4 % 2,4 % 
HASSBJER DEVELOPMENT AB 2,0 % 2,0 % 

GRANIT SMÅBOLAG 1,2 % 1,2 % 

SUNDMAN, DAG OLOFSSON 1,2 % 1,2 % 
 
Aktien   

Reuterskod  CYBC.ST 

Lista  Small cap 
Kurs, SEK  2,6 

Antal aktier, milj  180,4 

Börsvärde, MSEK  472,8 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Niklas Flyborg 

CFO  Camilla Öberg 

IR  Kristina Cato 

Ordf  Hampus Ericsson 
   

Nästkommande rapportdatum   

Q2 report  July 15, 2014 

Q3 report  October 24, 2014 
FY 2014 Results  February 13, 2015 

   

   

Analytiker  Redeye AB 

Viktor Westman  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
viktor.westman@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

   

   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 7,8 % NPV FCF (2013-2015) 231 
Betavärde 1,6 NPV FCF (2016-2022) 219 

Riskfri ränta 3,5 % NPV FCF (2023-) 197 

Räntepremie 3,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 24 

WACC 14,3 % Räntebärande skulder -112 
  Motiverat värde MSEK 559 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 4,1 % Motiverat värde per aktie, SEK 3,1 

EBIT-marginal 6,6 % Börskurs, SEK 2,6 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  20 24 93 128 141 
Kundfordringar 365 250 269 286 301 

Lager 0 0 0 0 0 

Andra fordringar 75 75 77 82 82 

Summa omsättn. 460 348 439 496 523 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 26 23 27 31 33 

Finansiella anl.tillg. 1 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 

Goodwill 785 789 789 789 789 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 57 49 35 25 26 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 869 861 851 844 848 

Uppsk. skatteford. 25 20 10 0 0 
      

Summa tillgångar 1354 1229 1300 1340 1371 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 90 90 110 117 123 

Kortfristiga skulder 67 41 26 12 0 

Övriga kortfristiga skulder 260 162 208 221 221 

Summa kort. skuld 418 293 344 350 344 

Räntebr. skulder 108 70 44 20 0 
L. icke ränteb.skulder 18 9 9 7 7 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 543 373 397 376 351 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 811 856 903 963 1020 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 811 856 903 963 1020 

      

Summa skulder och E. Kap. 1354 1229 1300 1340 1371 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån -1,5 % Omsättning -4,4 % 

3 mån 8,3 % Rörelseresultat, just n/a 

12 mån 22,4 % V/A, just n/a 

Årets Början 7,8 % EK 5,5 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Produktområden  Geografiska områden 

 

 

  

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

 

Viktor Westman äger aktier i Cybercom Group: Nej 

 

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 
ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Cybercom är ett IT-konsultföretag som för kunders räkning utvecklar 

tjänster, applikationer, system, produkter och programvara. 

Uppdragen som Cybercom åtar sig är helhetsåtaganden i form av 

projekt och service management eller som specialister inom 
rådgivning, test och utveckling. Bolaget har drygt 1250 anställda och 

är verksam i tre geografiska segment; Sverige, Finland och 

International. Telekom utgör under 30% av bolagets omsättning. De 

största kunderna är Ericsson, H&M, Sony, TeliaSonera och Volvo. 

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E

Omsättning Försäljningstillväxt

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-150

-100

-50

0

50

100

150

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E

EBIT just EBIT just-marginal

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E

VPA VPA (just)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E

Soliditet Skuldsättningsgrad

 Telecom  Public sector  Industry  Media  Other period  Sverige  Finland  International period



Cybercom Group 

 

Bolaganalys 
18 

 

DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 

sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 

investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 

kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 

finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 

finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 

med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 

finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 

källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 

baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 

kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 

investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 

investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 

av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 

analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

 För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 

investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 

för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

 En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 

direkt kopplad till sådan verksamhet. 

 Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 

emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 

att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 

överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 

anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 

händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 

ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 

möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 

teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2013-12-12) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 18 14 8 9 16 

3,5p - 7,0p 39 46 27 41 41 

0,0p - 3,0p 9 6 31 16 9 
Antal bolag 66 66 66 66 66 

 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 

eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 
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