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FAKTA  
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Aktiekurs (SEK) 15,7 
 Börsvärde (MSEK) 516 
 Nettoskuld 19E (MSEK) 23 
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BEAR BASE BULL 
13,0 
 

18,0 
 

27,0 
 

NYCKELTAL (MSEK) 
 

2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 
Net sales 857 814 802 826 849 883 
EBITDA 73 56 72 77 96 102 
EBIT 18 3 4 9 88 92 

EPS (adj.) 
 

2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E EPS (adj.) 0.4 0.0 0.2 0.2 2.1 2.2 
EV/Sales 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 
EV/EBITDA 9.7 8.9 7.7 6.9 5.1 4.5 
EV/EBIT 39.0 n.m n.m n.m 5.6 5.0 
P/E 47.1 n.m n.m n.m 7.8 7.4 

Överträffar sitt kostnadsmål 
Försäljning ökar med 2% 

A3:s rapport för det tredje kvartalet 2019 visar på lägre försäljning än estimat men där 
lönsamheten överträffar prognoser. Försäljning ökar med ~2% y/y och EBITDA med ~19% 
y/y. Kvartalets höjdpunkt är att A3 för första gången överträffar sitt kostnadsmål medans 
antalet fibertjänster på privatsidan lämnar något mer att önska. Rapporten föranleder 
kortsiktiga positiva kostnadsjusteringar med en högre värdering som följd. Nytt base case 
uppgår till 18,0 (tidigare 17,0) kronor per aktie och fair value range till 13,0 – 27,0 (tidigare 
13,0 – 26,0) 

Sunrise RGU:er minskar  

Nettoomsättningen uppgick till 200,4 (199,2) MSEK (estimat: 203,0), motsvarande en 
marginell tillväxt q/q. Då A3 stängde sin största hårdvaruaffär uppgående till ~7,0 MSEK 
under kvartalet räknar vi inte med någon sekventiell tillväxt i Q4’19. Försäljning på 
företagssidan landar på 54,2 (50,4) MSEK (estimat: 56,0) där orderingången på 57,9 (54,2) 
MSEK påverkas fortsatt negativt av förändringar i säljorganisationen. Försäljningen på 
privatsidan uppgick till 146,2 (148,8) MSEK, i linje med estimat samt föregående kvartal. 
Antalet fibertjänster på privatsidan uppgick till 161 363 (164 303), något lägre än Q2’19. 
Totala Sunrise RGU:er uppgick till 280 553 (278 897), en minskning från Q2’19 där siffran 
uppgick till 283 169. A3 kommunicerar att prishöjningar under 2019 dämpat kundintaget - 
vi tycker ändock att utvecklingen lämnar mer att önska. 

EBITDA över prognos, trots en svag bruttomarginal 

Trots att bruttomarginal sjunker till 26,2 (28,9)% (estimat: 27,8), motsvarande en 
kontraktion på över 2,0 procentenheter q/q, uppgick EBITDA till 17,9 (15,1) MSEK, 
motsvarande 8,9 (7,6) % i marginal, att jämföra med väntade 17,3 MSEK respektive 8,5%. 
Utvecklingen förklaras av att A3 för första gången överträffar sitt kostnadsmål (37/38 
MSEK) där OPEX (exkl. COGS) uppgick till 34,6 (42,6) MSEK (estimat: 38,2), vilket är 4,1 
MSEK lägre q/q – en klart imponerande utveckling. Vi väljer att vänta in ytterligare någon 
rapport innan vi vågar utgå från att kvartalets siffror motsvarar en ny bestående nivå. 
Bruttomarginalen har påverkats negativt av den tidigare nämnda hårdvaruaffären, 
ytterligare prishöjningar (vilket A3 flaggar för) kommer stötta marginalen framgent. 

Handlas till ~7,5x EV/FCF (LTM) 

A3 handlas för tillfället till omkring 7,5x EV/FCF (LTM), en attraktiv värdering sett till de 
stabila kassaflödena och repetitiva intäkterna. Vi tror att aktien kommer värderas upp om 
bolaget presterar i linje med våra prognoser. 
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A3: Q3’19 
Q3’19 var sammantaget stabilt där framförallt kostnadssidan överraskar på den positiva 

sidan och där antalet fibertjänster lämnar något mer att önska. Fokus framgent ligger fortsatt 

på att öka tillväxttakten på företagssidan samt reducera operationella kostnader.  

 

Lönsamhet över prognos och starkt kassaflöde 
Trots avvikelsen i försäljning uppvisar A3 en högre lönsamhet än estimat där EBITDA uppgick 

till 17,9 (15,1) MSEK, motsvarande 8,9 (7,6) % i marginal, att jämföra med väntade 17,3 MSEK 

respektive 8,5%.  

 

 

 

Avvikelsen förklaras av att A3 under kvartalet för första gången taktar under sitt kostnadsmål 

omkring 37-38 MSEK med OPEX (exkl.) COGS uppgående till 34,6 MSEK. Bolaget 

kommunicerar att på sikt ytterligare reducera denna kostnadsnivå. 

 

 

 

 

A3: Faktiskt utfall vs Prognos, Q3'19

(MSEK) Q3'18 Q3'19e Utfall Diff. (abs.)

Försäljning 199,2 203,0 200,4 -2,6

  varav privat 148,8 146,0 146,2 0,2

  varav företag 50,4 56,0 54,2 -1,8

EBITDA 15,1 17,3 17,9 0,6

EBIT 1,7 0,0 0,7 0,7

PTP 0,5 0,0 1,2 1,2

VPA 0,05 -0,01 0,04 0,05

Tillväxt -8% 2% 1%

Bruttomarginal 29% 28% 26%

EBITDA-marginal 8% 9% 9%

EBIT-marginal 1% 0% 0%

Källa: Redeye Research, A3

A3: Opex (exkl. cogs), MSEK

Källa: Redeye Research, A3
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A3: Fritt kassaflöde

(MSEK) Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 LTM

Kassaflöde från den löpande verksamheten (inkl förändring av rörelsekapital) 7,9 -8,5 31,4 31,9 26,1 80,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,1 -3,2 -1,7 -1,7 -1,2 -7,9

Fritt kassaflöde 5,8 -11,8 29,6 30,2 24,9 72,9

Källa: Redeye Research, A3

A3 företag, intäkter

(MSEK) 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4e 2019e 2020e 2021e

Intäkter 214 214 56 53 54 54 216 233 245

  tillväxt (Y/Y) 10% 0% 14% 3% 6% -15% 1% 8% 5%

Källa: Redeye Research, A3

A3 privat, intäkter

(MSEK) 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4e 2019e 2020e 2021e

Intäkter 648 600 147 147 146 146 587 593 605

  tillväxt (Y/Y) 26% -7% -4% -1% -2% -1% -2% 1% 2%

Källa: Redeye Research, A3

Bruttomarginalen uppgick till 26,2 (28,9)%, 2,1 procentenheter lägre än Q2’19 - utvecklingen 

förklaras av en större andel hårdvaruaffärer. Vi utgår från att bruttomarginalen stärks något 

framöver med stöd av ytterligare prishöjningar. En ökad företagsförsäljning är centralt för att 

stärka marginalen. 

 

 

 

Långfristiga lån nere på rekordnivåer 

Kassaflöde från den löpande verksamheten (efter förändring av rörelsekapital) uppgick till 

26,1 MSEK. A3 fortsätter att använda de stabila kassaflödena för amorteringar – kvartalets 

kraftiga amortering på 14,1 MSEK (!) innebär att långfristiga skulder har minskat från 21,0 

MSEK vid ingången av året till 5,0 MSEK vid utgången av kvartalet. 

 

 

 

 

 

 

Företag väntas driva tillväxt 

Privat väntas uppvisa en negativ tillväxt omkring 2% under 2019 medan företagssidan väntas 

bidra med en marginell tillväxt. På medellång sikt bör företagssidan öka tillväxttakten medans 

privatsidans utveckling är mer osäker på grund av fortsatt stora kundtapp inom 

produktsegmentet Sunset samt en mognare marknad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3: Bruttomarginal, %, R12m

Källa: Redeye Research, A3
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RGU:er*: fiber (privat), sunrise (totalt), sunrise (företag) RGU;er*: totalt privat

Källa: Redeye Research, A3. *Siffrorna gäller vid utången av respektive kvartal. Källa: Redeye Research, A3. *Siffrorna gäller vid utången av respektive kvartal.
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RGU:er 

Antalet fiber RGU:er uppgick till 161 363, att jämföra med 161 991 vid utgången av Q2’19. 

Enligt bolaget förklaras tappet av att A3 prishöjningar och reducerat antal varumärken (ett 

lägre bruttointag som följd). Vi anser att A3 åtminstone bör kunna försvara totala antalet 

Sunrise RGU:er (privat plus företag) framöver. På privatsidan kommer det vara svårare att 

locka över nya kunder enbart baserat på en ren fibertjänst, utan faktorer som pakettjänster, 

varumärke etc kommer spela en allt större roll då marknaden har mognat. Över medellång 

sikt kommer merförsäljning och paketerbjudanden vara nyckeln till att skapa intäktstillväxt 

genom minskad churn samt stötta eventuella prisjusteringar (vi har svårt att utesluta 

ytterligare prishöjningar från nätägarna) – kunder med fler tjänster bör uppvisa högre 

kundnöjdhet och därmed vara mindre priskänsliga. Ytterligare diskussioner kring detta hade 

således varit uppskattat i kommande kvartalsrapporter. 
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A3: Detaljerade prognoser, 17-'19e

(MSEK) 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4e 2019e

Intäkter 858 814 203 200 200 200 802

EBITDA 73 56 18 18 18 18 72

EBIT 18 3 1 1 1 1 4

PTP 15 0 1 0 1 2 4

VPA, SEK 0,42 0,03 0,09 0,01 0,04 0,04 0,17

Försäljningstillväxt (Y/Y) 24% -5% 0% -1% 1% -5% -1%

Bruttomarginal 30% 28% 29% 28% 26% 27% 27%

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

EBIT-marginal 2% 0% 1% 0% 0% 1% 0%

VPA tillväxt (Y/Y) -64% -92% n.a -62% n.m n.m n.m

Kocerneliminering -19 -31 -8 -8 -8 -8 -32

Källa: Redeye Research, A3

Finansiella prognoser 
Nedan presenteras våra estimatjusteringar för ’19e-’20e samt detaljerade estimat. Rapporten 

föranleder framförallt en del kortsiktiga positiva kostnadsjusteringar.  

 

 

 

Detaljerade estimat 
 

 

 

  

A3: Prognosförändringar, '19e-'20e

(MSEK) 2019e 2020e

Intäkter (nya) 802 826

Försäljning (gamla) 806 829

  förändring (%) -1% 0%

EBITDA (nya) 72 77

EBITDA (gamla) 69 71

  förändring (%) 4% 8%

EBIT (nya) 4 9

EBIT (gamla) 2 4

  förändring (%) 97% 122%

VPA (nya) 0,17 0,18

VPA (gamla) 0,06 0,05

  förändring (%) n.m n.m

Källa: Redeye Research
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Investment Case 
 Ny strategi - ett IT-företag 

 Förvärv - det mest attraktiva alternativet 

 DCF-värdering uppgår till 18 kronor per aktie i base case och fair value range uppgår till 13-27 kronor. 

 

Ny strategi - ett IT-företag  

Det nya A3 presenterade sin strategi under rapporten för första kvartalet 2017. Produkterna är uppdelade i två 

produktområden, Sunrise (tillväxtområden) och Sunset (områden med negativ tillväxt, främst kopparbaserade 

tjänster). Fokus ligger på Sunrise och speciellt på företag och IT-tjänster. Framför allt är strategin unik kontra 

företagets två närmaste konkurrenter, Bredband2 och Bahnhof. Konkurrensen i den här kategorin ser annorlunda ut, 

med aktörer som ATEA, Elgiganten, Dustin etc. A3 är således unikt eftersom företaget kommer från telekomsidan - 

om det är en fördel är för tidigt att fastställa men om strategin faller väl ut är potentialen stor.  

 

Förvärv - det mest attraktiva alternativet  

De senaste rapporterna gör det tydligt att fullt fokus ligger på att reducera opex, effektivisera och slutföra 

synergiprojekt. Dessa prioriteringar påverkar oundvikligen tillväxtmöjligheterna. Eftersom företaget tidigare varit 

ovanligt tydliga kring konsolideringsutvecklingen i branschen (öppna för en exit) ser vi opex-åtgärderna som en 

bekräftelsesignal. Det är inte osannolikt att ledningen "klär granen" för att förbättra företagets förhandlingsutrymme. 

Ur ett aktieägarperspektiv kan förvärvsalternativet vara det mest attraktiva. A3 har varit en av förlorarna i ett 

attraktivt marknadsklimat, när trenden nu vänder (fibermarknaden har nått sin topp), har vi svårt att se ett bättre A3.  

 

De främsta riskerna är kopplade till: 

 Prispress: Telekomoperatörerna skiljer sig huvudsakligen åt via pris, vilket sällan är bra på lång sikt. Större 

aktörer med mer resurser och högre marginaler är därmed bättre rustade än A3, vilka istället kommer från flera 

långa omstruktureringsprogram. Konsolidering i branschen, inte minst i form av T3-förvärvet, bör dock sänka 

risken för prispress.  

 Nätverksavgifter: Nätverksägarnas (i våra ögon isolerade monopol) avgifter utgör också en risk som bör 

beaktas noggrant. Nätverksavgifterna övervakas av Post och Telestyrelsen (PTS), men kan fortfarande pressa 

bruttomarginalen (IP-Only genomförde senast under 2018 ett antal aggressiva höjningar av nätavgifterna).   
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Värdering 
I vår värdering använder i oss av diskonterade kassaflöden (DCF) där vi tillsammans med vårt mest sannolika base 

case scenario inkluderar ett rimligt pessimistiskt (bear case) respektive optimistiskt scenario (bull case). Vårt 

avkastningskrav som baseras på vår Redeye Rating av bolagets kvalitéer uppgår i alla tre scenarion till 12,2 procent. 

Positiva estimatjusteringar ger en högre värdering där base case uppgår till 18,0 (tidigare 17,0) kronor per aktie och 

fair value range till 13,0 – 27,0 (tidigare 13,0 – 26,0) 

Bear Case 13,0 SEK Base Case 18,0 SEK Bull Case 27,0 SEK 
Vi räknar med att A3 i bear case 
kommer tjäna i snitt 4,0 procent 
EBIT mellan 2019-2028 och att 
CAGR samtidigt blir 3,0 procent för 
försäljning.  

 

Därefter räknar vi med att bolaget 
når en mognadsfas och växer med 
2,0 procent. Långsiktigt antas EBIT-
marginalen uppgå till 5,0 procent.  

I base case väntar vi oss en måttlig, 
gradvis uppryckning framöver.  

 

Vi räknar under perioden 2019-2028 
med en genomsnittlig 
försäljningstillväxt på 4,0 procent 
årligen, drivet framförallt av 
företagssidan. Därefter räknar vi 
med att bolaget når en mognadsfas 
och växer med 2,0 procent.  

 

Under samma period utgår vi från 
en genomsnittlig EBIT-marginal på 
7,0 procent, vilket också utgör den 
långsiktiga EBIT-marginalen.  

I bull case utgår vi från en 
genomsnittlig försäljningstillväxt på 
6,0 procent årligen under perioden 
2019-2028, därefter räknar vi med 
att bolaget når en mognadsfas och 
växer med 2,0 procent.  

 

Vi räknar med att A3 i bear case 
kommer tjäna i snitt 8,0 procent 
EBIT, långsiktigt antas EBIT-
marginalen uppgå till 8,0 procent.  

 

Katalysatorer  
Uppköp  

A3 har varit ovanligt tydliga kring konsolideringstrenden inom branschen (öppna för en exit) och vi ser den senaste 

tidens opex-åtgärder som en bekräftande signal. Det är inte osannolikt att ledningen ”klär granen” inför en tänkbar 

försäljning för att därigenom förbättra bolagets förhandlingsutrymme.  

 

Ökad tillväxt inom företagsaffären  

Företagets förmåga att mildra bruttomarginalen kommer att vara viktigt på lång sikt. Ökad företagsförsäljning 

kommer då vara centralt eftersom företagssidan har högre bruttomarginaler (kommer även driva försäljning). 
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Sammanfattning Redeye Rating 
Redeyes Rating utgörs av tre värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal 

faktorer som värderas på en betygsskala från 0 till 1p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 5 poäng. 

Ratingförändringar i denna rapport: 
Inga förändringar. 

 

Personal: 4 

 

Vd Paul Moonga har mångårig branscherfarenhet och kompletteras även av en erfaren styrelse. För högre betyg 

behöver bolaget främst vända tillväxttrenden. A3 är ett bra exempel på ett bolag med en god ägarbild, grundarna är 

kvar med betydande aktieinnehav och finns representerade i styrelsen. Det finns även en tydlig och aktiv 

huvudägare med lång entreprenöriell branscherfarenhet. 

 

Affärer: 3 

 

A3 utmanar de stora aktörerna inom snabbväxande områden såsom bredband via fiber och IT-tjänster. Bolaget 

försöker på så sätt mota marknadschurnen på gamla accessformer. Även om konsolidering i branschen torde 

minska prispressen på kort sikt så är differentiering långsiktigt nödvändigt. A3 satsar framförallt hårt på 

företagssidan (digital arbetsplats med tillhörande IT-tjänster) som ett sätt att differentiera sig. Satsningen är klart 

unik kontra bolagets två närmsta konkurrenter, Bredband2 och Bahnhof. Konkurrensen inom denna kategori ser 

annorlunda ut, med aktörer som ATEA, Elgiganten, Dustin etc. Sett till konkurrensen är A3 unika då bolaget kommer 

från telekomsidan. Vi anser emellertid att lönsamheten kan höjas ytterligare om företagssidan (högre 

bruttomarginaler) tar fart på allvar. 

 

Nyckeltal: 2 

 

Bolaget har successivt förbättrat sin tidigare ganska svaga balansräkning, vilket skett i god takt då bolaget inte har 

några större investeringsbehov utan istället kan återbetala lån och dela ut vinster. Vidare erbjuder affärsmodellen 

goda kassaflöden till följd av stabila och repetitiva förskottsintäkter. En utveckling i linje med de senaste kvartalen 

framöver kommer bidra till ett högre betyg. 

 

  



REDEYE Bolagsanalys A3 4 december 2019 

9 

LÖNSAMHET 2017 2018 2019E 2020E 2021E 
ROE 5% 0% 3% 4% 47% 
ROCE 5% 1% 2% 5% 55% 
ROIC 5% 1% 1% 4% 53% 
EBITDA marginal 9% 7% 9% 9% 11% 
EBIT marginal 2% 0% 0% 1% 10% 
Nettomarginal 2% 0% 1% 1% 8% 

 

Please comment on the changes in Rating factors…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 2017 2018 2019E 2020E 2021E 
Omsättning 857 814 802 826 849 
Summa rörelsekostnader -785 -757 -730 -749 -753 
EBITDA 73 56 72 77 96 
Avskrivningar materiella tillg. -33 -32 -7 -7 -7 
Avskrivningar immateriella tillg. -22 -21 -61 -61 -1 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 
EBIT 18 3 4 9 88 
Resultatandelar 0 0 0 0 0 
Finansnetto -3 -3 0 -2 -2 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 
Resultat före skatt 15 0 4 7 87 
Skatt -1 1 2 -2 -19 
Nettoresultat 14 1 6 6 68 

 

 

BALANSRÄKNING 2017 2018 2019E 2020E 2021E 
Tillgångar      
Omsättningstillångar      
Kassa och bank 16 1 24 33 34 
Kundfordringar 75 108 80 83 85 
Lager 5 1 1 1 1 
Andra fordringar 35 32 33 35 37 
Summa omsättn. 131 142 138 151 157 
Anläggningstillgångar      
Materialla anl. tillg. 9 7 7 7 7 
Finansiella anl. tillg. 0 0 0 0 0 
Övriga finansiella tillg. 9 1 1 1 1 
Goodwill 191 191 191 191 191 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 
Övr. immater. tillg. 167 120 59 0 1 
Övr. anlägg. tillg. 0 0 28 28 28 
Summa anlägg. 376 320 287 228 229 
Uppsk. skatteford 21 21 21 21 21 
Summa tillgångar 528 483 446 400 407 
Skulder      
Kortfristiga skulder      
Levantörsskulder 23 23 24 17 0 
Kortfristiga skulder 171 116 112 116 119 
Övriga kortfristiga skulder 15 101 101 101 110 
Summa kort. skuld 208 240 236 233 229 
Räntebr. skulder 42 21 23 16 0 
L. icke ränteb. skulder 0 0 0 0 0 
Konvertibler 0 0 0 0 0 
Summa skulder 251 261 260 249 229 
Uppskj. skatteskuld 26 21 21 21 21 
Avsättningar 6 0 0 0 0 
Eget kapital 245 201 166 130 157 
Minoritet 0 0 0 0 0 
Minoritet & E. Kap. 245 201 166 130 157 
Summa skulder och E. Kap. 528 483 446 400 407 

 

 
FRITT KASSAFLÖDE 2017 2018 2019E 2020E 2021E 
Omsättning 857 814 802 826 849 
Sum. Rörelsekostnader -785 -757 -730 -749 -753 
Avskrivningar -55 -53 -68 -68 -8 
EBIT 18 3 4 9 88 
Skatt på EBIT -1 -1 -1 -2 -19 
NOPLAT 17 2 3 7 69 
Avskrivningar 55 53 68 68 8 
Bruttokassaflöde 72 56 71 75 77 
Förand. I rörelseskap -2 -17 23 -1 9 
Investeringar -11 -10 -35 -9 -9 
Fritt kassaflöde 59 28 59 65 76 

 
KAPITALSTRUKTUR 2017 2018 2019E 2020E 2021E 
Soliditet 46% 42% 37% 33% 39% 
Skuldsättningsgrad 26% 22% 28% 25% 0% 
Nettoskuld 48 43 23 0 -34 
Sysselsatt kapital 293 244 188 130 123 
Kapit. oms. hastighet 1.6 1.7 1.8 2.1 2.1 

 
TILLVÄXT 2017 2018 2019E 2020E 2021E 
Försäljningstillväxt 24% -5% -1% 3% 3% 
VPA tillväxt (just.) -64% -92% 439% 1% 1,072% 

 

DATA PER AKTIE 2017 2018 2019E 2020E 2021E 
VPA 0.42 0.03 0.17 0.18 2.06 
VPA just. 0.42 0.03 0.17 0.18 2.06 
Utdelning 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
Nettoskuld 1.47 1.32 0.69 0.00 -1.04 
Antal aktier 32.86 32.86 32.86 32.86 32.86 

 
VÄRDERING 2017 2018 2019E 2020E 2021E 
EV 705.4 501.7 551.8 529.0 494.8 
P/E 47.1 433.2 92.8 91.7 7.8 
P/E diluted 47.1 433.2 92.8 91.7 7.8 
P/Sales 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 
EV/Sales 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 
EV/EBITDA 9.7 8.9 7.7 6.9 5.1 
EV/EBIT 39.0 157.6 139.7 59.5 5.6 
P/BV 2.7 2.3 3.2 4.1 3.4 

 

AKTIEINFORMATION   
Reuterskod  ATRE.st 
Lista  Small Cap 
Kurs  15.7 
Antal aktier, milj.  32.9 
Börsvärde, MSEK  515.9 
   
BOLAGSLEDNING & STYRELSE   
VD  Paul Moonga 
CFO  Annika Westberg 
IR  Daniel Andersson/Johan Westmark 
Ordf  Thomas Nygren 
   
NÄSTKOMMANDE RAPPORTDATUM   
   
   
   
   
   
ANALYTIKER  Redeye AB 
Havan Hanna  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
havan.hanna@redeye.se  111 57 Stockholm 
Viktor Westman   
viktor.westman@redeye.se   
   

 

AKTIENS UTVECKLING  TILLVÄXT/ÅR 16/18E 
1 mån 2.9 % Omsättning -3.3 % 
3 mån 8.4 % Rörelseresultat, just. -53.3 % 
12 mån 14.6 % V/A, just -36.1 % 
Årets början 16.7 % EK -17.8 % 

 ÄGARSTRUKTUR % KAPITAL RÖSTER 
Mark Hauschildt 46.7 % 46.7 % 
On Top of IT AB (Johan Åsberg) 8.4 % 8.4 % 
Wilderness Consulting AB (Mikael Holmlund) 8.4 % 8.4 % 
Pemberton Holding Ltd 4.0 % 4.0 % 
Ola Norberg 3.1 % 3.1 % 
Hans Hellspong 2.8 % 2.8 % 
Six Sis AG 2.7 % 2.7 % 
Thomas Nygren 1.7 % 1.7 % 
Milos Tankosi? 1.6 % 1.6 % 
Sasa Cviji? 1.5 % 1.5 % 
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Redeye Rating: Bakgrund och definition 
Bolagskvalité 

Bolagets kvalité är baserad på ett antal kvantitativa och kvalitativa kriterier i tre olika kategorier: PERSONERNA, 

AFFÄREN, FINANSERNA. Det är dessa byggstenar som möjliggör för ett bolag att kontinuerligt överprestera och 

leverera attraktiv långsiktig vinsttillväxt. 

Varje kategori är uppdelad i flera underkategorier som bedöms på basis av fem frågor. Dessa baseras på allmänt 

accepterade och testade investeringskriterier som används av bevisat framgångsrika investerare och 

investmentbolag. Varje underkategori kan dessutom innehålla en kompletterande fråga som ger ytterligare 

information för att underlätta investeringsbeslut. 

Om ett kriterie är uppfyllt tilldelas det en poäng. Poängen från samtliga kriterier adderas sedan för att poängsätta 

varje underkategori. Den totala poängen för en kategori är medelvärdet av alla underkategorier och varierar mellan 0 

till 5, avrundat uppåt till närmaste heltal.  

Den totala poängen för varje kategori används sedan för att generera storleken på stapeln i Company Quality 

diagrammet. 

Personerna 

I slutet av dagen är det människor som driver vinsttillväxt, inte siffror. Att förstå motivationen hos personerna 

bakom företaget är en viktig del i att förstå bolagets långsiktiga drivkraft. Allting handlar om att göra affärer med 

personer du litar på, eller åtminstone att undvika att göra det med personer av tvivelaktig karaktär 

Ratingen för Personerna baseras på kvantitativ poängsättning av sju kategorier: Passion, Exekvering, 

Kapitalallokering, Kommunikation, Ersättning, Ägarskap och Styrelse. 

Affären 

Om du inte förstår konkurrenssituationen och inte har en tydlig uppfattning om hur verksamheten kommer att 

engagera kunder, skapa värde och konsekvent lönsamt leverera det värdet, kommer du inte att lyckas som 

investerare. Att kunna affärsmodellen utan och innan minskar risken när du köper en aktie. 

Affärsbetyget baseras på kvantitativ poängsättning av fem underkategorier: Skalbarhet, Marknadsstruktur, 

Värdeerbjudande, Långsiktiga konkurrensfördelar och Operationella risker. 

Finanserna 

Investeringar är till hälften en konstform och hälften en vetenskap. Nyckeltalen utgör det mesta av vetenskapen och 

används för att utvärdera ett företags finansiella ställning och utsikter. Dessa nyckeltal är också viktiga faktorer 

som kommer att påverka företagets resultat och värdering. Du behöver dock endast ett fåtal för att avgöra huruvida 

ett företag är ekonomiskt starkt eller svagt. 

Ratingen för Finanserna är baserad på kvantitativ poängsättning av fem separata kategorier: Långsiktig 

intjäningsförmåga, Lönsamhet, Tillväxt, Finansiell ställning och Resultatets tillförlitlighet. 
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Disclaimer 
Viktig information 
Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 
sektorerna Technology och  Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. 
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, 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 så har Redeyes anställda inte tillåtelse att handla i 
finansiella instrument för det bevakade bolaget, från och med publiceringen plus en handelsdag efter detta datum.  

 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 uttryckligen 
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. 
 
Redeye Rating (2019-12-04) 

Rating Personal Affärer Nyckeltal 

5p 11 11 2 
 

 3p - 4p 83 64 28 
 

 0p - 2p 10 29 74 
 

 Antal bolag 104 104 104 
 

  

 

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. 

Copyright Redeye AB. 

 

Intressekonflikter 

Havan Hanna äger aktier i A3: Nej 
Viktor Westman äger aktier i A3: Nej 
 
Redeye utför/har utfört tjänster för Bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från 

Bolaget baserat på detta. 

 


