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Turbulensen fortsätter 
 Q2-rapporten kom in markant under våra estimat eftersom 

bokföringsfel uppmärksammats. Försäljningen blev 66,3 

miljoner kronor (förväntat 86 miljoner kronor) och EBIT 

blev 0,3 miljoner kronor (förväntat 16,8 miljoner kronor). 
 

 Bolaget är i en övergångsperiod där fokus kommer vara att få 

ordning på verksamheterna. Förändringar i styrelsen och 

ledningen ser vi positivt på och förhoppningsvis är det ett 

steg till att bolaget blir en optimerad verksamhet. Vi räknar 

med att emissionslikviderna under Q3 kommer tillföra totalt 

57 MSEK som kommer stärka bolagets förmåga att 

genomföra åtgärdsprogrammet. 
 

 Vi har sänkt vår rating ytterligare vilket bidrar till att 

diskonteringsräntan nu uppgår till 17 procent mot tidigare 

15,3 procent. Sänkta förväntningar på omsättningstillväxten 

samt marginaler gör att det motiverade värdet i vårt base 

case sänks till 14 kronor per aktie (bear case: 8 kronor, bull 

case: 25 kronor). En sum of the parts-värdering indikerar ett 

värde mellan 11-15 kronor per aktie. 

2,0 poäng 4,0 poäng 4,5 poäng 2,0 poäng 4,5 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 13,1 

Antal aktier (milj)* 17,1 

Börsvärde (MSEK) 224 

Nettoskuld (MSEK) 67,4 

Free float (%) 45 % 

Dagl oms. (’000) 55 

  
Analytiker:  
Philip Skogby  
Philip.skogby@redeye.se  

  
  
  

 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning, MSEK 149 217 266 285 305 
Tillväxt -9% 46% 22% 7% 7% 

EBITDA 1 44 19 37 43 
EBITDA-marginal 1% 20% 7% 13% 14% 

EBIT -101 15 10 27 33 
EBIT-marginal Neg 7% 4% 9% 11% 

Resultat före skatt -117 2 1 19 24 
Nettoresultat -114 32 0 19 24 
Nettomarginal Neg 15% 0% 7% 8% 
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2012  2013  2014E  2015E  2016E  

P/E 0,0 12,8 569,9 11,9 9,1 

EV/S 0,4 1,9 0,9 0,8 0,5 
EV/EBITDA 41,7 9,3 12,6 5,8 3,7 

 

 

 

 

2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,33 0,72 
VPA -19,36 4,9 

 
0,02 1,10 1,43 

 

* Inkl. 5,2 miljoner aktier 
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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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Fortsatt turbulent i Q2 

Bolaget har genomgått ett svårt kvartal med många förändringar och 

organisationsmässigt har det hänt ett par viktiga händelser under de 

senaste månaderna. 

 

Bolaget har nu en styrelse som tar ansvar och försöker räta ut felen och 

samtidigt har de rensat ut den tidigare koncernledningen. Bolaget har även 

satt upp mål för respektive segment för att kunna optimera 

verksamheterna. Anders Aleborg som är chef för webbhostingsegmentet ser 

vi som ett steg i rätt riktning för att kunna hantera de processer som måste 

genomgås för att leverera lönsam tillväxt. 

 

Det blev även ett turbulent kvartal med bokföringsfelen som en större nyhet 

för bolaget som inte alls uppnådde våra förväntningar intäktsmässigt. Som 

vi tidigare var medvetna om fanns det indikationer på att något i 

resultaträkningen inte stämde eftersom kassaflödet inte var i paritet med 

resultaträkningen. Bokföringsfelen var i form av otillräckliga reserveringar 

för förutbetalda intäkter och bokförde helt enkelt för mycket intäkter inom 

framförallt webbhostingssegmentet i jämförelse med vad som borde ha 

redovisats. Effekten var signifikant på båda intäkter och resultat med 22,8 

miljoner kronor under första kvartalet och 25,7 miljoner kronor under 

fjärde kvartalet. Även rörelsekostnader hade underskattats som resulterat i 

en överskattning av rörelseresultatet. Det utreds nu om bolaget utfört 

bokföringsfelen medvetet eller inte och det kan bli tal om rättsliga åtgärder. 

 

Vi är nu försiktigt positiva till att bokföringsfelen är nu borta men utesluter 

inte att fler betalningsinställningar av kundfordringar kan komma påverka 

rörelseresultatet. Fortsatta kundfodringsnedskrivningar kan vara ett 

problem då endast 6 MSEK skrivits av under kvartalet, samt eventuella 

goodwill-nedskrivningar. Vi utesluter därför inte fler nyemissioner då 

åtgärdsprogrammet kan komma påverka kostnaderna mer än förväntat. Det 

är något tidigt att hävda att bolagets omsättning kommer vara på liknande 

nivåer som i de två senaste kvartalen eftersom avtalen inom 

onlinemarknadsföringssegmentet behöver nödvändigtvis inte vara jämnt 

spridda över året. Enligt bolaget är kontrakten jämnt spridda över året för 

båda segmenten. Det bör dock noteras att churnen är mer intressant än 

kontraktspridningen då vi ser att onlinemarknadsföringsegmentets 

försäljning kommer antagligen variera kraftigt om företag ändrar sin 

marknadsföringstrategi samtidigt som marknadstrender pekar mot att 

företag marknadsför sig mer på sociala medier och Google Adwords. 
 

 

 

Ändringar i ledning och 

styrelse är ett steg i rätt 

riktning 

Bokföringsfelen fick 

signifikant effekt på 

intäkter och resultatet 

Fortsatta nedskrivningar 

möjliga och potentiella 

goodwill nedskrivningar 
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Samtliga estimat under förväntan för Q2 

Försäljningen kom in på 66,3 miljoner kronor mot förväntade 86 miljoner 

kronor som kan förklaras av bokföringsfelen. Samtidigt kom EBIT in på 0,3 

miljoner kronor mot förväntade 16,8 miljoner kronor som blev även 

påverkat av nedskrivningar och tekniska plattformsbyten för 

webbhostingsegmentet. Även merkostnader relaterade till åtgärder via 

konsulter kan ha blivit genomförda under kvartalet som kan ha påverkat 

EBIT. 

 

 

 

Webbhostingsegmentet stärker försäljningstillväxten med 2,2 miljoner 

kronor under kvartalet men kompenseras delvis av försäljningstappet för 

onlinemarknadsföringsegmentet om 0,9 miljoner kronor. 

Webbhostingssegmentet stärkte även EBIT med 3,1 miljoner kronor i 

förhållande till onlinemarknadsföringsegmentet som utförde 

nedskrivningar av kundfordringar om 6 miljoner kronor under kvartalet. 

 

 
 

Kassaflödesförbättring under kvartalet 

Kassaflödet har även återhämtat sig med inbetalda kundfordringar men 

som är kompenserat av snabbare betalningar av sina leverantörsskulder. 

Det resulterade i ett kassaflöde om -7,9 miljoner kronor. Vi är försiktigt 

positiva nu till att bolaget kan få bättre ordning på sina kundfordringar och 

därmed kassaflödet. 

 

Tabell: Faktiskt utfall vs. prognos

SEKm Q1'14* Q2'14E Utfall Diff

Försäljning 65,0 86,0 66,3 -23%

EBITDA 10,1 19,0 2,5 -87%

EBIT 8,7 16,8 0,3 -98%

VPA, SEK -0,3 0,8 -0,2 -128%

Försäljningstillväxt (QoQ) 24% 2% -23%

*Korrigerad 

Segmentsiffror

SEKm 2013 Q1'14 Q2'14

Försäljning 216 65,0 66,3

Webbhosting 94 31,4 33,6

Onlinemarknadsföring 123 33,6 32,7

EBIT 15 -0,80 0,30

Webbhosting 19 7,4 3,1

Onlinemarknadsföring 6 -1 -2,5

Koncerngemensamt -10 -7,0 -0,3

Källa: Redeye research

Bokföringsfelen gav 

upphov till 

prognosmissarna 

Webbhostingsegmentet 

kompenserar för 

försäljningstappet av 

onlinemarknadsföringseg

mentet 

Inbetalningar av 

kundfordringar bidrog till 

ett starkt kassaflöde 

under Q2 
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Nettoskulden är fortsatt hög om 67,4 miljoner kronor i utgången av 

kvartalet där svagt kassaflöde bidrog och bolaget ser över skulderna nu för 

att förhoppningsvis få sänkta räntekostnader.  Vi räknar som tidigare 

nämnt att under kvartal tre kommer bolaget emittera 5,2 miljoner nya 

aktier som där alla emissioner är garanterade. Emissionerna resulterar i en 

utspädning till 17,1 miljoner aktier vilket estimeras tillföra cirka 57 miljoner 

kronor efter emissionskostnader. Vi ser viss risk i att den riktade 

nyemissionen kan leda till press på aktiekursen då en fond fick teckna för 

ett lägre pris än marknadspriset. Detta utfördes för att bibehålla 

likabehandlingsprincipen eftersom fonden tecknade för ett högre pris än 

företrädesemissionen i den initiala emissionen. I emissionsvilkoren har 

fonden heller ingen ”lock-up” period innan försäljning vilket öppnar upp för 

denna möjlighet. Det föreligger även viss risk för att garanterna under 

företrädesemissionen kommer sälja ner aktien ytterligare i de fall aktien 

befinner sig fördelaktigt läge som idag. 

 

Nedskrivningsprövningar för onlinemarknadsföringssegmentet? 

Det finns en överhängande risk för annonsering av goodwill-nedskrivningar 

inom båda segmenten. Enligt IAS 36 bör en nedskrivningsprövning utföras 

när det finns en indikator för nedskrivningsbehov, vilket de uppblåsta 

intäkterna mycket väl kan utlösa i framtiden. Intäkterna som ledningen och 

sedan revisorerna styrkt är felaktiga och enligt årsredovisningen för 2013 är 

marginalerna i intäkterna ”relativt stora innan ett behov av nedskrivning 

aktualiseras”. Med tanke på att effekten av uppblåsningen är signifikant i 

kombinationen med den stora prognosförändringen bör 

nedskrivningsprövning ske i dotterbolagen. Rörelsemarginalerna bolaget 

använt i sin tidigare nedskrivningsprövningar är mellan 15 – 35 procent för 

båda segmenten och det är högt baserat på årets prognos och tämligen 

osäkra intjäningsförmågan, speciellt inom 

onlinemarknadsföringssegmentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoskulden fortsatt hög 

men nyemissionen öppnar 

upp möjligheter för 

bolaget men är även en 

kortsiktig risk 

Goodwill nedskrivningar 

kan bli aktuellt i och med 

uppblåsningen av 

intäkterna 
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Utsikten för segmenten divergerar 

Webbhostingsegmentet – Goda möjligheter för optimering 

Inom webbhosting är vi försiktigt positiva till både Binero och Space2u som 

får god tillväxt ifrån det privata segmentet och SME respektive. Vi tror att 

bolaget måste börja med att fokusera på segmenten och kombinera de 

befintliga resurserna. Bolagets administration ligger nu för de flesta 

webbhostingdotterbolagen på samma plats. Personaloptimering blir därför 

viktigare för bolaget genom att driva dotterbolagen med mindre personer. 

Exempelvis kan Levonline med Space2u drivas tillsammans och Crystone 

delas mellan Binero och Space2u. Därutöver kan man tillägga att det är 

viktigt att samordna den tekniska utvecklingen för att öka 

standardiseringen och lönsamheten. Eftersom inträdesbarriärerna inte är 

särskilt höga kan prispress på marknaden förekomma i framtiden, vilket 

kan öka den nuvarande churnen och i konsekvens kan det bli en 

intäktsminskning för segmentet. Enligt bolaget har webbhostingsegmentet 

en stark marknadsandel om 50 procent i Sverige. 

 

Onlinemarknadsföringsegmentet – Oviss framtid 

För onlinemarknadsföringsegmentet kan vi inte förvänta oss någon större 

organisk tillväxt då vi upplever att tjänsterna är lätta att reproducera med 

relativt låga inträdesbarriärer såsom webbdesign och utveckling och SEO 

(search engine optimization). Segmentet är även hårt konkurrensutsatt av 

SME:s som har kompetens för IT och Adwords samt marknadsföring av 

sociala medier. Marknadsföring av sociala medier växer starkt men det 

finns fortfarande stora möjligheter för bolag som säljer industriella 

produkter att få hjälp med medieplanering. Segmentet har även ett brett 

utbud men där många tjänster inte behöver vara större marginaldrivare till 

exempel som webbdesign/utveckling samt SEO. Marknadssegmentet har 

under en längre period haft minskad försäljning. Att öka sin position på 

SERP (search engine results page) är heller ingen större marginaldrivare då 

det oftast behövs god kompetens (höga löner) och är även hårt 

konkurrensutsatt. Vi ser gärna att onlinemarknadsföringssegmentet 

centraliserar sin organisation till färre kontor. En trend inom 

onlinemarknadsföring är att Google Adwords får mer plats i sökfälten, men 

vi tror inte att det organiska sökfältet kommer försvinna då det handlar om 

relevans till slutkund. Det blir dock värt att nämna i sammanhanget att 

Google fortsätter öka sina Adwords intäkter markant på årsbasis vilket 

sannolikt betyder att fler annonsörer väljer att marknadsföra sig på det 

viset. Google fokuserar även mycket på funktionaliteten för att företag ska 

lätt kunna marknadsföra sig direkt utan mellanhand. Churnen om ca 10 

procent behöver enligt bolaget är hög och det blir därför svårt att uppnå 

organisk tillväxt och att bolaget behöver fokusera sina tjänster som har 

lägre churn och högre lönsamhet. 

 

Många möjligheter för att 

optimera 

webbhostingsegmentet 

Onlinemarknadsföringsse

gmentet har flera bolags 

och marknadsutmaningar 
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Finansiella prognoser 

Vi ställer oss frågasättande till att bolaget ska kunna producera en 

omsättningstakt om 280 miljoner kronor och en EBITDA på 30 MSEK för 

2014, då vi tror att onlinemarknadsföringssegmentet kommer fortsätta 

dränera det fortsatt växande webbhostingssegmentens omsättning. Vi väljer 

därför en prognos som är under bolagets egen prognos för helåret då det 

finns fortsatta risk för att fler fel kan uppdagas, högre andel 

engångskostnader relaterade till bokföringsfelen, och att 

åtgärdsprocesserna kan kosta mer än förväntat. Det är även möjligt att 

onlinemarknadsföringssegmentet kommer uppleva större churn.  

 

För de kommande två kvartalen antar vi relativt höga personalkostnader 

följt av åtgärdsprogrammet samtidigt som rörelseresultatet borde 

kompenseras av nedskrivningen för kundfordringar under kvartal två om 6 

miljoner kronor. Det finns definitivt utrymme för underskattning av 

prognoserna men vi tror att processen för ordning och reda kan ta tid. Även 

konkurrenssituationen och churnen kan ändras vilket sänker tillväxten och 

marginalerna. Vi antar en tillväxt efter 2014 om 7 procent vilket är lägre än 

det annonserade tillväxtmålet om 15 procent. Majoriteten av tillväxten 

förväntas komma ifrån Binero. EBITDA målet om minst 25 procent ser vi 

inte att bolaget når upp till beroende på en mängd nedskrivningsfaktorer 

samt onlinemarknadsföringsegmentets sämre lönsamhet. Vi tror dock att 

bolaget kommer rapportera en EBITDA om ca 13 – 14 procent för 2015 och 

2016. 

 

 

Vi ser två primära faktorer som förklarar vår reviderade prognos; 

 Det är för tidigt att avgöra om bolaget har tagit alla 

engångskostnader som kan bli snarare återkommande, då 

kundfordringarna är fortsatt höga och att det finns risk för 

ytterligare nedskrivningar i närtid.  

 

 Bokföringsfelen ger upphov till en helt ny syn på bolagets 

långsiktiga intjäningsförmåga. Försäljningsprognosen baseras nu 

främst på uppfattningen av webbhostingssegmentets tillväxt där 

Binero agerar som en stark drivande pelare. Detta kompenseras 

senare av onlinemarknadsföringssegmentets sjunkande omsättning 

och högre churn. 

Detaljerade estimat 

SEKm 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'13E Q4'14E 2014E 2015E 2016E

Försäljning 217 65,0 66,3 67,0 68,0 266 285 305

EBITDA 44 1,1 2,5 7,0 8,0 19 37 43

VPA, SEK 4,9 -0,22 -0,16 0,17 0,23 0,0 1,1 1,4

Försäljningstillväxt 46% 36% 25% 15% 33% 23% 7% 7%

EBITDA marginal 20% 2% 4% 10% 12% 7% 13% 14%

Källa: Redeye Research

Vi anser att bolaget 

kommer få det svårt att 

uppnå sina förväntningar 

Vi anser att bolaget kan 

nå up till en EBITDA om 

13-14 % för 2015 - 2016 
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Värdering 

Vi värderar bolaget genom både en diskonterad kassaflödesanalys, 

scenariovärdering samt en sum of the parts värdering.  

Diskonterad kassaflödesanalys 

Vi värderar bolaget genom att ta hänsyn till att bolaget förväntas förbättra 

sina marginaler över tid till en EBIT-marginal om 14 procent från 2018. 

Denna lägre marginal drivs av onlinemarknadsföringsegmentets utsikter 

och marginaler men kompenseras av webbhostingsegmentets högre 

marginal.  

 

Vi antar att bolaget kan bibehålla en god position på den svenska 

marknaden samtidigt som bolagets omsättning stöds av 

utomlandsetablering men kompenseras av 

onlinemarknadsföringsegmentets vikande försäljning. Vi har valt att räkna 

med en omsättningstillväxt om 8 procent under perioden 2015 – 2022. 

Förlustavdragen som uppgår till cirka 200 miljoner kronor kommer göra 

att skatten blir nära noll under estimatperioden 2015 - 2022. Vi antar att 

majoriteten av kostnaderna bokförs löpande och att CAPEX uppgår till en 

något mindre takt än avskrivningarna då verksamhetskostnaderna 

redovisas direkt i resultaträkningen då de anses vara löpande kostnader. Vi 

antar även att emissionerna genomförs för bestämt pris då de även är fullt 

garanterade om inga större nyheter uppdagas. 

Både ledningsratingen samt tillväxtutsiktsratingen har sänkts under 

kvartalet och därmed höjs diskonteringsräntan till 17,0 procent. Vårt 

motiverade värde uppgår nu till 14 kronor per aktie. 

 

Vi ser att en förutsättning för ett lyckat turnaround case för bolaget är en 

ledning som proaktivt optimerar den befintliga verksamheten innan de 

utför förvärv. Anders Aleborg nominerande som webbhosting chef ser vi 

som ett steg i den riktningen. Vi tror även att det är viktigt att bolaget inte 

går för brett med tjänsterna utan istället fokuserar på de segment som har 

bäst framtidsutsikter. I och med att bolaget nu planerar att konsolidera sin 

befintliga verksamhet kan bolaget uppnå synergieffekter genom att skala 

ner personal samt mindre administration.  

Därutöver blir det lättare för en investerare att förstå den underliggande 

lönsamheten om bolaget väljer att göra en spin-off för ett av segmenten. Då 

hade även sannolikt det underliggande värdet apprecierats mer. 

En annan risk utöver de tidigare nämnda risker som vi ser är att de 

åtgärder som bolaget nu genomför inte går som tänkt och skapar ytterligare 

kapitalbehov.  

 

 

 

EBIT- marginalen 

beräknas att bli 14 

procent från 2018 

Ny rating samt 

reviderade prognoser ger 

ett nytt DCF värde om 14 

kronor 

Spin-off för en av segmenten 

kan vara en möjlighet för att 

få en rättvis och högre 

värdering 
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Scenario sammanfattning 

För mer information kring scenarioanalysen se sid 12. 

 Bear case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 8 kr med en 

estimerad sannolikhet om 30 procent 

 Base case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 14 kronor per 

aktie med en estimerad sannolikhet om 50 procent 

 Bull case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 25 kronor per 

aktie med en estimerad sannolikhet om 20 procent 

 

Sum of the parts 

I denna värdering utgår vi från Space2u och Binero är värdedrivarna för 

bolaget på både företagssidan och för privatkonsumenter. Binero bör inte 

ha några större barriärer för att kunna växa till Loopias storlek, vi förväntar 

oss en EBITDA om 20 procent från bolaget de kommande åren. Bolaget har 

växt starkt de senaste åren och vi ser ingen anledning varför Binero inte 

skulle kunna fortsätta växa som en av de större aktörerna på marknaden de 

närmsta åren. Vi anser att webbhostingssegmentet kan värderas till cirka 

150 - 225 miljoner kronor med en rullande omsättning om 140 miljoner 

kronor och en långsiktig EBITDA på 15 procent eller en P/EBITDA multipel 

om 7,5 – 11. 

 

Vidare tror vi att onlinemarknadsföringsegmentet är svårare att precisera 

värdet på, men kan vara värt i de fall de lyckas optimera 

verksamhetsgrenarna både i tjänster men även administration till 60 - 70 

MSEK. Det förutsätter en EBITDA-marginal om 10 procent och en rullande 

omsättning på 120 miljoner kronor som motsvarar en P/EBITDA multipel  

om 5-6. Justerat för nettoskulden tror vi bolaget har ett värde kring 11 – 15 

SEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Space2u och Binero 

webbhostinsegmentets 

värdedrivare för bolaget 
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Investment Case 

För närvarande befinner sig bolaget i en rådande förtroendekris av 

ledningen som är relaterat till bland annat missvisande 

informationsgivning och razzian av EBM (Ekobrottsmyndigheten). Detta 

har påverkat marknadens förtroende och kan komma påverka bolagets 

förmåga att söka kapital från investerare. En pågående omstrukturering är 

tänkt att reda ut oegentligheterna och kommer därför vara kritisk för 

bolagets förmåga att erhålla kapital och återfå marknadens förtroende. Den 

pågående omstruktureringen syftar till att fokusera på den befintliga 

verksamhetens potential i form av synergier och rutinöverseenden. En 

konsekvens av företagets historiska förvärvsstrategi är att de redovisade 

goodwilltillgångarna är stora i relation till eget kapital. Det är inte uteslutet 

att bolaget kommer, för 2014, utföra både en större nedskrivning av 

dotterbolagen och kundfordringar vilket kan komma att påverka 

investerarens förtroende för bolaget ytterligare. 

 

Om bolaget lyckas reda ut bolagets rutiner och få en bra ledning på plats 

kan bolaget innefatta en lönsam underliggande verksamhet. Bolagets 

dotterbolag har historiskt haft en EBIT-marginal på hostingdelen 10 – 20 

procent där fortsatt potential för marginalhöjning finns, genom att allokera 

de uppköpta servarna på en plats och skära ner personal i de uppköpta 

bolagen. En viss organisk tillväxt över sikt om 10 procent kan erhållas 

genom att antingen prispressa gentemot konkurrenterna på befintliga 

marknader eller fortsätta med utlandsexpansion. 

 

Därutöver kan den tekniska utvecklingen samordnas emellan företagen 

vilket skulle ge upphov till en lönsamhetseffekt. Bolaget måste dock visa att 

de kan skapa en välordnad och optimerad verksamhet, vilket vi anser berott 

på en bristande ledning, innan bolaget kan nå upp till konkurrenter som 

Loopia’s marginaler om 25 procent. 

Därutöver har onlinemarknadsföringsegmentet haft en EBIT-marginal på 

5-15 procent. Vi tror segmentet har en negativ organisk tillväxt om cirka 5 – 

10 procent.  Segmentet har även enligt bolaget relativt låg churn. Vi är dock 

skeptiska till tillväxtutsikterna för onlinemarknadsföringsegmentet då det 

finns ett antal problem i fokuseringen av verksamheterna, 

inträdesbarriärerna är låga i de flesta delområdena samt att SEO har fått 

och kommer få ordentligt motstånd av Google Adwords. Gemensam 

administration för dotterbolagen är en möjlighet för bolaget att öka 

rörelseresultatet.  

En anledning till varför lönsamheten inte reflekteras i marknadspriset är att 

investerare vill se liknande vinst i resultaträkningen som kassaflödet. Den 

stora skillnaden mellan resultaten beror till stor del på de stigande 

kundfordringarna. Nyligen uppdagades bokföringsfel i för lågt reserverade 

förutbetalda intäkter som förklarar skillnaderna mellan räkenskaperna. 

Eftersom bolaget har skattefordringar om cirka 200 miljoner kronor kan 

bolaget även minimera taxeringen under en längre period. Essentiellt är om 
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de lyckas reda ut de bristande kundfodringsrutinerna i sin helhet, och 

kommer i så fall leda till högre kassaflöde. Den reviderade 

redovisningsprincip från Q3 2013 innebär att bolaget börjar redovisa 25 

procent av avtalsintäkterna direkt för webbhostingssegmentet, istället för 

periodisering av intäkterna över kontraktsperioden, som kan upphov till 

högre volatilitet i Online Groups resultat de kommande kvartalen om det 

visar sig att kontrakten inte är jämnt spridda över året eller att churnen blir 

ovanligt hög. Mer transparens i fråga om framtidsplaner och strategier samt 

räkenskaper blir viktigt för att bolaget ska kunna återfå trovärdighet från 

marknaden. Vi ser gärna även att bolaget gör en spin-off för ett av 

segmenten för att investerare ska lättare kunna appreciera värdena i de två 

segmenten. 
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Bear Case Scenario – 8 kronor 

I ett mer negativt scenario skulle konkurrensen på marknaden tillta från 

externa nätverk som Google och sociala medier som styr bolag att 

marknadsföra sig direkt istället för att anlita specialister. 

Onlinemarknadsföringssegmentet får hög churn och bolaget kan besluta att 

avyttra en del av de mest olönsamma delarna i segmentet. Bolaget följer 

upp tillväxtfallet med att förvärva bolag som leder till nyemissioner. 

Förändringsarbetet lyckas till viss del inom webbhostingsegmentet men 

konkurrensen är hård vilket leder till högre churn och lägre marginaler. 

Innovativa verktyg för övergångar för kunder som vill byta webbhotell till 

ett annat blir även enklare. Vidare är integrationen av de olika 

koncernbolagen en utmaning och i ett negativt scenario skulle inte bolaget 

lyckas få ihop integreringen vilket leder till nyemissionrisk. Bolaget 

nedskrivnings-prövar goodwill-posten regelbundet som även kan leda till 

en framtida emission. Bolaget växer med genomsnitt 4,1 procent per år tills 

2022 och med en rörelsemarginal på 9 procent. Vid ett negativt scenario 

kan bolaget sannolikt värderas ned mot 8 kronor per aktie och med tiden 

lägre än så. Vi anser att det är 30 procent sannolikhet för detta scenario. 
 

Base Case Scenario – 14 kronor 

Online Group har viss chans till att kunna bli en ett lyckat turnaround-case. 

Bolaget lyckas integrera och optimera sina verksamheter både på 

onlinemarknadsföringssegmentet och webbhostingsegmentet utan längre 

fördröjning som drivs av en ny ledning. Det bör tilläggas att 

webhostingsegmentet inte har stora inträdeshinder vilket vi anser kommer 

påverka bolagets marginaler. I scenariot förutsätter vi dock att bolaget i 

tidigt skede optimerar onlinemarknadsföringsegmentet genom mer 

fokusering i kärnområden där de tjänar pengar eller att de bryter av 

segmentet så att lönsamheten för webbhosting segmentet kan uppskattas 

bättre av marknaden. Webbhostingsegmentet skalas upp i andra länder 

med god implementation vilket leder till högre försäljningstillväxt. Det 

leder till en organisk tillväxt om 7 procent för perioden 2014 – 2022. Vi 

väntar oss att intäkterna växer med knappt 5 procent per år och att EBIT-

marginalen närmar sig 15 procent succesivt. Vi antar att Binero och 

Space2u leder omsättningstillväxten för fallande omsättning i framförallt 

onlinemarknadsföringssegmentet samt driver marginalutvecklingen. 

Skattefodringar hjälper till att minimera taxeringen under en längre period.  

Vi anser att det är 50 procent sannolikhet för detta scenario. 
 

Bull Case Scenario – 25 kronor 

I ett optimistiskt scenario borde Online Group kunna ta en stor 

marknadsandel, minska churnen och växa med i genomsnitt 16 procent per 

år mellan period 2014 - 2022. Vidare är det inte orimligt att bolaget skulle 

kunna nå en EBITDA-marginal omkring 25 procent för 

webbhostingssegmentet då det finns liknande bolag med EBITDA-

marginaler uppemot 50 procent så länge inte konkurrensen ökar markant. 

Det optimistiska scenariot bygger på att Online Group lyckas integrera de 
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olika uppköpen snabbare, realisera större kostnadssynergier och få ordning 

på kassaflödet. Bolaget lyckas även skala upp verksamheten med den 

erfarenhet styrelsen besitter. Vid ett optimistiskt scenario kan bolaget 

sannolikt värderas till 25 kronor per aktie eller mer. Vi räknar med att det 

är omkring 20 procent sannolikhet för detta scenario 
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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: 

Ledningen levererade inte på prognoser varken för 2013 eller 2014 baserat 

på bokföringsfelsförändringarna.  Dessutom har den nya koncernledningen 

inte ännu annonserats. Tillväxtutsikterna ändras pågrund av att bolaget är 

utsatt för hård konkurrens och onlinemarknadsföringssegmentet visar 

fortsatt negativ omsättnings utveckling.  
Ledning 2,0p

 

Flera oklara incidenter har gjort att bolaget måste visa att ledningen har 
god kontroll över bolaget och dess räkenskaper. Tidigare ledning har inte 
nått upp till prognoserna och vi måste se optimering, omsättning och 
lönsamhetsleverans av den nya ledningen innan vi reviderar denna 
parameter. 

Ägarskap 4,0p 

 

Delar av styrelsen och VD saknar aktieinnehav. Styrelsen har dock 
ledamöter som äger signifikanta aktieposter. Mycket ägarbyten och flera 
närstående transaktioner ligger även till grund för betyget. Positivt är att 
bolaget har nyligen fått in Anders Aleborg som äger en signifikant post 
samt  grundaren av Intrium Justitia. 

Tillväxtutsikter 4,5p 

 

Online Group har god åter behållning av kunder men bolaget har ingen 
klar uttalad strategi för hur de ska växa organiskt och är utsatt för hård 
konkurrens inom framförallt onlinemarknadsföringsegmentet. Vidare har 
bolaget en god marginal inom webbhostingssegmentet och verksamheten 
kan relativt lätt etablera sig utomlands. 

Lönsamhet 2,0p 

 

Lönsamheten var mycket dålig under flera års tid som sedan har 
förbättrats betydligt men kassaflödet har inte följt med. Fortsätter trenden 
med minskade antal förvärv och omstrukturering av förvärven och 
optimering av verksamheten faller väl ut kan denna rating komma ändras. 

Finansiell styrka 4,5p 

 

Bolaget hade tidigare en mycket dålig finansiell situation. Bolaget har 
positivt resultat men vi kan dock inte utesluta fler nyemissioner då bolaget 
står inför omstrukturering, eventuellt nedskrivningsbehov, eventuellt 
fullförande av förvärvsstrategi samt att bolaget vill öka sin likviditet 
ytterligare. Bolaget har fortfarande en relativt ansträngd balansräkning. 
Bolaget har fortfarande en relativt ansträngd balansräkning. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 149 217 266 285 305 
Summa rörelsekostnader -148 -173 -248 -248 -262 

EBITDA 1 44 19 37 43 

      

Avskrivningar materiella tillg 0 -7 -9 -10 -10 

Avskrivningar immateriella tillg. -103 0 0 0 0 
Goodwill nedskrivningar 0 -22 0 0 0 

EBIT -101 15 10 27 33 

      

Resultatandelar 0 -2 0 0 0 

Finansnetto -16 -11 -8 -8 -8 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -117 2 1 19 24 

      

Skatt 3 30 -1 0 0 

Net earnings -114 32 0 19 24 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 149 217 266 285 305 

Sum rörelsekost. -148 -173 -248 -248 -262 

Avskrivningar -103 -29 -9 -10 -10 
EBIT -101 15 10 27 33 

Skatt på EBIT 3 -3 -2 0 0 

NOPLAT -99 7 7 27 33 

Avskrivningar 103 29 9 10 10 

Bruttokassaflöde 4 36 17 37 43 

Föränd. i rörelsekap 3 38 -20 -37 3 

Investeringar -78 -83 -35 -5 -15 

      
Fritt kassaflöde -71 -9 -39 -5 31 

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Soliditet 27% 57% 68% 71% 73% 

Skuldsättningsgrad 80% 27% 19% 18% 16% 

Nettoskuld 54 14 10 -10 -65 
Sysselsatt kapital 132 244 289 318 276 

Kapit. oms. hastighet 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 
 
Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Försäljningstillväxt -9% 46% 22% 7% 7% 

VPA-tillväxt (just) -76% -122% -99% 4 611% 30% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

ROE -134% 19% 0% 6% 7% 

ROCE -71% 6% 3% 7% 8% 
ROIC -71% 5% 3% 9% 10% 

EBITDA-marginal 1% 20% 7% 13% 14% 

EBIT-marginal -68% 7% 4% 9% 11% 

Netto-marginal -77% 15% 0% 7% 8% 
 
Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

VPA -19,36 4,25 0,02 1,10 1,43 

VPA just -19,36 6,92 0,02 1,10 1,43 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,33 0,72 
Nettoskuld 9,68 1,97 0,57 -0,58 -3,80 

Antal aktier 5,60 7,20 17,10 17,10 17,10 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Enterprise Value 54,2 410,0 233,9 214,2 159,2 

P/E 0,0 12,3 560,0 11,9 9,1 

P/S 0,0 1,8 0,8 0,8 0,7 
EV/S 0,4 1,9 0,9 0,8 0,5 

EV/EBITDA 41,7 9,3 12,6 5,8 3,7 

EV/EBIT -0,5 27,3 24,6 7,9 4,9 

P/BV 0,0 1,5 0,7 0,7 0,7 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

Bo Göransson med bolag 15,2 % 10,8 % 

Åke Eriksson med bolag 11,2 % 7,9 % 

Urban Johansson 5,8 % 4,1 % 
Anders Aleborg 4,9 % 3,5 % 

Blibros AB 2,5 % 1,8 % 

Tibia 2,1 % 1,5 % 

BNY Mellon SA/NV 1,2 % 0,8 % 
Cancerfonden 1,1 % 0,8 % 

Fibonacci Asset Management 0,8 % 0,6 % 

   
 
Aktien   

Reuterskod  ONGE.ST 

Lista  First North 
Kurs, SEK  13,1 

Antal aktier, milj  17,1 

Börsvärde, MSEK  224,0 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Torbjörn Wik 

CFO  John Englund 

IR  Urban Johansson 

Ordf  Peter Kopelman 
   

Nästkommande rapportdatum   

Q3 report  October 30, 2014 

FY 2014 Results  January 05, 2015 

   
   

   

Analytiker  Redeye AB 

Philip Skogby  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
Philip.skogby@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

   

   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 14,0 % NPV FCF (2013-2015) 67 
Betavärde 1,5 NPV FCF (2016-2022) 131 

Riskfri ränta 3,5 % NPV FCF (2023-) 62 

Räntepremie 8,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 56 

WACC 17,0 % Räntebärande skulder -70 

  Motiverat värde MSEK 245 
Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 7,2 % Motiverat värde per aktie, SEK 14,3 

EBIT-marginal 12,4 % Börskurs, SEK 13,1 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  8 56 50 70 120 
Kundfordringar 43 36 40 43 46 

Lager 0 0 0 0 0 

Andra fordringar 22 42 20 40 35 

Summa omsättn. 73 133 110 153 201 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 9 12 13 13 13 

Finansiella anl.tillg. 0 29 29 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 10 0 0 

Goodwill 162 211 211 211 211 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 16 18 33 38 43 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 187 270 296 262 267 

Uppsk. skatteford. 27 48 48 44 0 
      

Summa tillgångar 287 452 454 459 468 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 31 45 67 57 58 

Kortfristiga skulder 32 54 25 30 20 

Övriga kortfristiga skulder 38 74 15 10 10 

Summa kort. skuld 101 173 107 97 88 

Räntebr. skulder 30 16 35 30 35 
L. icke ränteb.skulder 1 4 4 4 4 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 133 193 146 131 127 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 76 0 0 0 0 

Eget kapital 78 258 309 328 341 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 78 258 309 328 341 

      

Summa skulder och E. Kap. 286 452 454 459 468 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån -49,1 % Omsättning 33,8 % 

3 mån -66,4 % Rörelseresultat, just  

12 mån  V/A, just  

Årets Början -68,5 % EK 99,3 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Produktområden  Geografiska områden 

 

 

  

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

  

 

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 

ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Online Group är marknadsledande inom webbhotell i Sverige och har 

en stark marknadsposition inom molntjänster och 

onlinemarknadsföring. Inom koncernen ingår bolagen Getupdated och 

Just Search som levererar tjänster inom onlinemarknadsföring, samt 
bolagen Crystone, Servage, Space2u, ExternIT och Binero som 

erbjuder modern och personlig IT-hosting, som även benämns 

molntjänster. Bolaget har idag ca 750 000 hostade websidor och 2500 

internetmarknadsföringskunder runt om i världen. 
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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 (2014-06-10) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 22 28 11 4 16 

3,5p - 7,0p 43 32 54 30 26 

0,0p - 3,0p 1 6 1 32 24 
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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