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Mangold Insight – Uppdatering – 2022-05-03

Kursutveckling % 1m 3m 12m

URBIT -19,5 -29,5 18,8

OMXSPI -7,4 -12,5 -7,5

Ägarstruktur Aktier Kapital

Lage Jonason 79 236 413 33,8%

INGKA 21 590 909 9,2%

Fjärde AP-fonden 17 500 000 7,5%

Erik Mitteregger 12 792 952 5,5%

Handelsbanken 13 020 000 5,6%

Skandia 11 055 000 4,7%

Consensus Småbolag 10 000 000 4,3%

Fiducian Tech Fund 9 919 441 4,2%

Totalt 234 469 993 100%

Nyckeltal (Mkr)  2021 2022P  2023P 2024P 2025P

Försäljning 34 113 247 432 649

EBIT -100 -120 -46 9 85

Vinst före skatt -101 -123 -48 6 65

EPS -0,15 -0,18 -0,07 0,01 0,09

EV/Försäljning 20,1 6,1 2,8 1,6 1,1

EV/EBITDA neg neg neg 50,9 7,7

EV/EBIT neg neg neg 73,3 8,1

P/E neg neg neg 413,8 35,7

Information

Rek/Riktkurs (kr) Köp 6,00

Risk Hög

Kurs (kr) 3,12

Börsvärde (Mkr) 739

Antal aktier (Miljoner) 234

Free float 58%

Ticker URBIT

Nästa rapport 2022-08-18

Hemsida urbit.com

Analytiker Emil Ohlsson

Hög hastighet trots motvindar
Urb-it stärker sin position på befintliga marknader. Bolaget redovisade en 
försäljningstillväxt om 124 procent under årets första kvartal jämfört med 
samma period 2021. Det motsvarar en sexfaldig ökning i leveransvolym 
som primärt har triggats av samarbetsavtalen med Alibaba, Amazon 
och Yodel. Framtida tillväxt väntas drivas av befintliga avtal. Parallellt 
med detta har Urb-it slutit avtal med SaaS-bolaget Linnworks som ger 
exponering mot över 4 500 potentiella kunder. Mangold räknar med att 
Urb-it omsätter 113 miljoner kronor 2022.   

Stärker fotfästet
Urb-its europeiska expansion löper enligt plan. Liverpool blir bolagets 
trettonde stad i Europa. Den brittiska staden huserar örikets tredje 
största kundbas och har både kort-och långsiktiga mål vad gäller 
införandet av låga utsläppszoner. Därutöver har vi endast identifierat en 
pure-playerkonkurrent vilket ger möjlighet till låga uppstartskostnader. 
Mangold ser även att Urb-it kan nyttja sin erfarenhet från resterande 
städer i Storbritannien och därmed snabbt skala verksamheten i Liverpool. 

Reviderad riktkurs
Mangold gör en mindre revideringen av riktkursen till 6,00 kronor per aktie 
(6,50). Det följer av högre kostnader än väntat, samt ett fortsatt oroligt 
börsklimat där sänkta tillväxtprognoser tynger framtidsutsikter. Samtidigt 
har Urb-it stärkt sina befintliga samarbetsavtal vilket väntas generera 
högre volymer framgent. Det, parallellt med den gröna omställningen på 
de marknader där Urb-it verkar, bidrar till att tillväxten väntas bli fortsatt 
hög. 

Urb-it
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Riktkurs 6,00 kronor

Urb-its klimatpåverkan är 
minimal

Expansion till 15 städer

Alla intressenter i beaktande

Klimatanpassad tillväxt
Mangold reviderar  riktkursen i Urb-it till 6,00 kronor per  aktie på 12 månaders 
sikt. Det ger en uppsida om cirka 90  procent. Mangold bedömer att Urb-it 
kommer att visa  positivt  rörelseresultat 2024, vilket är i linje med föregående 
analys.

Hållbarhet i centrum
Urb-it möjliggör snabba och förutsägbara leveranser genom användandet av 
miljövänliga  fordon med  maximal framkomlighet, vilket i sin tur  minimerar 
 klimatavtryck och  trafikpåverkan. I takt med att storstäder som London och 
 Paris  inför fler  restriktioner för framfart av traditionella fordon ökar även 
 svårigheten att ta sig fram för de  logistikföretag som förlitar sig på bilar. 
Urb-it är helt oberoende av detta och  erbjuder en lösning på ett  problem 
som med  högsta sannolikhet ökar framgent; de  europeiska  tätbefolkade 
städerna har gatunät som inte är  anpassade för ökad biltrafik till följd av 
 e-handelsleveranser.  Det ligger till grund för de avtal som har slutits med 
exempelvis DHL och Amazon. Slutligen, vid leveranser från  detaljhandlarens 
butiker,  används en minimal mängd material till  paketering i och med att 
 transport sker i detaljhandlares  kassar, vilket har positiv effekt på miljön.

Tillväxtresa med positivt rörelseresultat 2024
Urb-it är verksamt i 13 städer;  London, Paris, Lyon,  Strasbourg,  Cambridge, 
 Bristol,  Manchester, Bordeaux, Birmingham, Glasgow, Madrid, Barcelona och 
Liverpool.  Omfånget ska utökas till cirka 15 städer  senast 2023.  Mangold 
ställer sig positiv till att  detta materialiseras givet  Urb-its låga  kostnad för 
expansion,  konsumenternas  efterfråga på  effektiva  leveranser samt den 
ökade  näthandeln som successivt  kommer att utvidgas till ”ship from store” 
( leverans från  detaljhandlare). Urb-it  lever också upp till  konsumenternas 
ökade krav på att  distributörer tar hänsyn till miljön.  Bolaget har även en 
affärsmodell anpassad för  politiska beslut som innebär att  biltrafik  begränsas 
i stadskärnorna.

Win-win för alla inblandade
Urb-its tjänst sticker ut på många sätt. Primärt gynnas slutkonsumenter av 
 snabba, personliga och förutsägbara leveranser. Det har lett till en  rådande 
 kundnöjdhet om 4,9 av 5. Samtidigt är bolaget månt om dess  licensierade 
 leveransassistenter, dels genom att erbjuda tydliga och  rättvisa  arbetsvillkor, 
dels genom ett noggrant urval av vilka som levererar varor.   Urb-its  åtaganden 
har lett till att bolaget har erhållit status som  Certified B  Corporation (som 
det första och hittills enda europeiska  varuleverans-bolaget), vilket är  mycket 
 fördelaktigt i en tid när gig-ekonomins  arbetsvillkor ses över. Urb-it utgör 
en viktig partner för  de stora logistikföretagen. I stället för att  konkurrera 
med dessa har bolaget marknadsfört sig som en lösning på den  friktion som 
uppstår i slutfasen av en varas  l everansled. Företag som Amazon, Aliexpress, 
Yodel, och DHL har valt att ingå ett  samarbetsavtal med  Urb-it.
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Tillväxt YoY om 124 procent

Nyttjar sina skalfördelar

Urb-it

Hög hastighet trots motvindar
Urb-it har inlett 2022 starkt med en försäljningsökning om 124 procent 
jämfört med det första kvartalet 2021. Efterfrågan på bolagets tjänster är hög, 
och Urb-it har förstärkt sitt leveransflöde med befintliga samarbetspartners. 
Vi ser positivt på tillväxten givet de motvindar, exempelvis Covid-19, som 
fortsatt hämmar branschen. 

 
URB-IT - VERKSAMHETSUPPDATERING  

 Q1

Msek 2020 2021 2022

Nettoomsättning 2,0 4,9 10,9

Tillväxt YoY (%) 143% 124%

Källa: Mangold Insight

Visar på skalbarhet
Urb-its kostnader (OPEX) under årets första kvartal uppgick till 56,5 miljoner, 
vilket kan jämföras med fjolårets 21,1 miljoner kronor. Samtidigt växer 
bolagets intäkter snabbare än kostnaderna; kvoten försäljning och totala 
kostnader uppgick till 19 procent under det första kvartalet 2022. Det är 
den lägsta siffran sedan 2020 och vittnar om att Urb-it lyckats skala sin 
verksamhet. Bolaget har bland annat skapat fler hubbar, ny infrastruktur, 
samt teknikrelaterade lösningar. Bolaget har även investerat sex miljoner 
kronor i nya cargobikes. Sammantaget har dessa åtaganden förstärkt Urb-its 
kapacitet att möta den ökande efterfrågan för sina tjänster. 

Källa: Mangold Insight

Urb-it – Uppdatering 
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Urb-it – Uppdatering forts.

Urb-it

Exponeringen ökar
Urb-it har expanderat till Liverpool som därmed blir bolagets sjunde stad i 
Storbritannien och trettonde stad totalt. Stor-Liverpool huserar knappt en 
miljon invånare. Marknaden för Last-Mileleveranser i Liverpool innehåller få 
konkurrenter; endast Agile Delivery identifieras som ett pure-playerbolag, 
vilket är gynnsamt för Urb-it som därmed kan sänka inträdeskostnaderna 
samt ta signifikanta marknadsandelar. 

Liverpool har ambitiösa mål avseende utsläppsminskning där nettoutsläppet 
skall uppgå till noll 2030. Därutöver tillåts endast utsläppsfria bussar att köpas 
in från och med 2025. Även inom ett kortare tidsintervall införs begräsningar 
gällande motorfordon; under 2022 och 2023 implementeras en zon med ren 
luft (”clean air zone”). 

Fortsatt medvind för cargobikes
Paradigmskiftet inom valet av färdmedel för varutransport, från motordrivet 
till klimatsmarta elfordon såsom cargobikes, genomsyrar den offentliga 
såväl som den privata sektorn. Katalysatorerna för utvecklingen härleds 
till ambitionen om en grön omställning i en utsläppsintensiv bransch, en 
ökande efterfrågan kring varuleveranser i spår av e-handelns framfart, och 
slutligen de fördelar som motorfria fordon ger i form av tidsprecision givet 
ett oberoende av trafik. Utvecklingen bekräftar att Urb-its affärsmodell ligger 
helt rätt i tiden.

En studie av Storbritanniens Transportministerie indikerar att Storbritannien 
med innevarande infrastruktur har kapacitet att omvandla 25 procent 
av motorfordonsbaserade Last Mile-leveranser till leveranser genom 
elektriska cargobikes. Det i sin tur skulle medföra väsentligt mycket lägre 
koldioxidutsläpp. Storbritannien investerar drygt två miljarder pund i bland 
annat cykelrelaterad infrastruktur enligt tidningen The Guardian. Även den 
privata sektorn visar på liknande åtaganden; exempelvis har UPS investerat 
i elektriska fyrhjulsdrivna cargobikes och har som ambition att lansera dessa 
i Storbritannien enligt tidningen NY Post. Utvecklingen väntas gynna Urb-it 
som kan presentera sin affärsmodell som ett alternativ som ligger rätt i tiden. 

Franska myndigheter investerar också i cargobikes. År 2021 infördes 
subventioner för paket som levererats genom cargobikes. Paris är en av 
de städer som omfattas, där Urb-it är närvarande. En studie av franska 
myndigheter visar på att en cargobike med en volym på 1 500 liter släpper ut 
85 % mindre koldioxid än ett motorfordon med samma kapacitet. Samtidigt 
finns det en nationell plan för aktiv rörlighet som syftar till att tredubbla cykelns 
andel av transportmedlen fram till 2024. Urb-it gynnas av marknadstrenden.

Gynnsamt marknadsläge

Grön politik leder kunder till 
Urb-it

Cargobikes som nyckel i den 
gröna omställningen

Mer kapital till gröna Last Mile-
tjänster

Släpper ut 85 procent mindre 
koldioxid
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Hög tillväxt stundar

Investeringar och uppsägning av 
avtal tynger kostnader

Krävs kapital för expansion

Reviderade prognoser

Efterfrågan på Urb-its tjänster följer ett säsongsbaserat mönster där det fjärde 
kvartalet historiskt sett har inneburit störst intäkter, samtidigt som det första 
kvartalet historiskt sett har varit årets svagaste. Vi förutsätter en liknande 
trend för 2022, samtidigt som tillväxten per kvartal väntas bli hög. Det i 
sin tur drivs av skörden från befintliga och nya partnerskap, samtidigt som 
efterfrågan på gröna Last-Miletjänster, likt Urb-its, väntas öka givet städers 
gröna omställning. Därutöver investerar bolaget kontinuerligt i åtgärder som 
ökar förmågan att bemöta den ökande efterfrågan. 

Intäktsprognosen för 2022 uppgår till 112,6 miljoner kronor (139,5). Det är 
lägre än tidigare prognos vilket följer av ett något svagare första kvartal än 
väntat samt operationella begränsningar till följd av Covid-19. 

Kostnaderna för 2022 revideras upp. De övriga externa kostnaderna blev 
högre än vår prognos till följd av att Urb-it har lämnat vissa icke-lukrativa 
avtal samt investerat i att utöka sin leveranskapacitet. Samtidigt ökade 
antalet leveranser i högre takt än väntat vilket också har ökat kostnaden för 
sålda varor. Mangold räknar med ett rörelseresultat (EBIT) om -120 miljoner 
kronor.

 

URB-IT - PROGNOS 2022  

Msek Q1 Q2P Q3P Q4P 2022P 2021

Nettoomsättning 10,9 16,4 29,1 56,2 112,6 34,3

EBIT -120,4 -99,6

EBIT-marginal (%) -107% -291%

Källa: Mangold Insight

Kortsiktigt finansiellt behov
Urb-its kassa uppgick till drygt 51 miljoner kronor under årets första kvartal. 
Enligt våra prognoser krävs en ny kapitalresning under 2023 för att täcka 
kapitalbehovet för fortsatt expansion där vi räknar med nya investeringar och 
städer. År 2025 kan Urb-it ta in ytterligare kapital genom emission av cirka 
sju miljoner teckningsoptioner.

Urb-it – Prognoser

Urb-it
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Uppsida om 90 procent

EV/S-snitt hos konkurrenter om 
27,5

Fortsatt uppsida
Mangold tillämpar en DCF-modell och ett avkastningskrav om 12 procent, 
vilket resulterar i en reviderad riktkurs på 6,00 kronor per aktie och en 
uppsida om cirka 90  procent. För att nå riktkursen krävs att försäljningen 
förblir hög samtidigt som bolaget sänker sin kostnadsmassa och fortsätter att  
leverera i större volymer.

URB-IT – DCF-VÄRDERING

(Mkr) 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

EBIT -120,4 -46,0 9,4 85,2 180,8 203,9

Fritt kassaflöde -104,7 -35,5 22,8 84,7 163,1 169,1

Terminalvärde 1 878,8

Antaganden Avkkrav Tillväxt Skatt 

12% 3% 21%

Motiverat värde

Enterprise value 1 304

Equity value 1 403

Motiverat värde per aktie (kr) 6,00
Källa: Mangold Insight

Framtidstro på privata marknaden
Aktiviteten på den privata marknaden för Last-Milebolag är hög. I 
nedanstående tabell presenterar vi en överblick över finansieringsrundor samt, 
i den mån det finns data, en värdering (EV/S). Enligt våra beräkningar handlas 
Urb-its onoterade nordiska peers till  EV/S 27,5, vilket är högre än bolagets 
nuvarande värdering om cirka 20,1. Noteras bör att siffrorna innehåller 
mycket osäkerhet, att de bygger på begränsad informationstillgänglighet, och 
att EV/S-multipeln ibland innehåller diskrepans mellan vilket år EV och Sales 
är hämtat. 

URB-IT – ONOTERADE PEERS

Bolag Enterprise Value Sales EV/S

Instabox >€1B €24M* 41,7

Gordon Delivery SEK 1,0B SEK 133M 7,5

Budbee SEK 4,6B €80M 5,6

Bringg $900M $16,4M 54,9

Airmee SEK 774M SEK 28M 27,6

Medelvärde 27,5

Median 27,6

Urb-it SEK 688M SEK 34,2M 20,1

Källa: Mangold Insight, Tech.eu, Nordic9, Kinnevik, Getlatka, Newsfounded

*2021

Urb-it – Värdering

Urb-it
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Urb-it – SWOT

Urb-it

- Konkurrens från större bolag med 
 förutsättningar för skalbarhet

- “Ultra-low emission zones” - åtstramad 
framfart för  traditionella fordon i urbana 

storstäder

- E-handelns tillväxt

- Expansionsmöjligheter stora i och med låga 
kostnader

- Uppköp

- Passiv varumärkesexponering

- Ej lönsamt ännu

- En hållbar tjänst med lösningar för flera 
 intressenter

- Starkt momentum i försäljningstillväxt

- Erfarenhet från e-handel och startups i 
bolagets ledning

- Ansvarsfulla lönevillkor
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Urb-it - Rörelseresultat och marginal
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Urb-it - Fritt kassaflöde
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Urb-it – Appendix

Urb-it
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Urb-it – Resultat & balansräkning

Balansräkning (Tkr) 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P

Tillgångar 

Kassa och bank 10,9 112,3 35,4 17,6 38,2 120,8

Kortfristiga fodringar 4,8 18,8 18,5 40,6 71,1 106,6

Lager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anläggningstillgångar 19,9 30,7 26,6 27,6 28,5 29,2

Aktiekapital 75,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt tillgångar 111,2 161,8 80,5 85,8 137,8 256,5

Skulder 

Leverantörsskulder 3,1 16,2 28,2 61,8 108,1 162,1

Skulder 46,3 12,9 22,3 22,3 22,3 22,3

Totalt skulder 49,4 29,1 50,4 84,0 130,4 184,4

Eget kapital 

Bundet eget kapital 467,0 606,0 636,0 656,0 656,0 656,0

Fritt eget kapital -405,2 -502,1 -605,9 -654,2 -648,6 -583,9

Totalt eget kapital 61,8 132,7 30,1 1,8 7,4 72,1

Totalt skulder och eget kapital 111,2 161,8 80,5 85,8 137,8 256,5

Källa: Mangold Insight

Resultaträkning (Mkr) 2020 2021 2022P 2023P 2024P 2025P

Försäljning 12,6 34,3 112,6 247,1 432,3 648,5

Aktiverat arbete för egen räkning 5,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnad sålda varor 23,9 25,7 52,4 104,3 147,1 177,5

Bruttovinst -6,1 14,3 60,2 142,7 285,2 471,0

Personalkostnader -21,8 -56,4 -52,2 -53,8 -55,5 -57,3

Övriga kostnader -16,3 -46,8 -123,9 -130,9 -216,2 -324,3

Avskrivningar -12,7 -10,8 -4,5 -4,0 -4,1 -4,3

Rörelseresultat -56,9 -99,6 -120,4 -46,0 9,4 85,2

Rörelsemarginal -453% -291% -107% -19% 2% 13%

Räntenetto -8,0 -1,3 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Vinst efter finansnetto -64,9 -100,9 -122,6 -48,3 7,2 83,0

Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -18,3

Nettovinst -64,9 -100,9 -122,6 -48,3 5,6 64,7

Källa: Mangold Insight 

*Urb-it redovisar ej kostnad sålda varor, beräkningarna är Mangolds

Urb-it
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Disclaimer
Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och 
 personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget  bedriver 
i dagsläget  verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under 
 Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem 
på NASDAQ Stockholm.

Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. 
 Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets 
riktighet och  fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold 
Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och/eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är 
analytikerns åsikter vid  tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran 
om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar 
i  finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är 
ingen  garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det 
må vara som grundar sig på användandet av publikationen.  

Denna publikation 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. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Mangold kan genomföra publikationer på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen 
 alternativt ett emissionsinstitut i samband med M&A, nyemission eller en notering. 

För utförandet av denna publikation kan läsaren utgå från att Mangold erhåller ersättning av bolaget. Det kan även 
föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan bolaget och någon annan avdelning hos Mangold. 
Vid fullgörandet av sådana uppdrag kan Mangold i eget namn behöva utföra transaktioner med bolagets aktie eller 
relaterade instrument, till exempel om Mangold har uppdrag som likviditetsgarant. Mangold har riktlinjer för hanter-
ing av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instrument.

Mangold analyserade Urb-it senast den 24:e februari 2022.
Mangold äger aktier i Urb-it såsom för eget lager.  
Mangold äger aktier i Urb-it genom uppdrag såsom likviditetsgarant.
Mangold äger aktier i Urb-it. 
Mangolds analytiker äger inte aktier i Urb-it.

Rekommendationsstruktur: 
Mangold Insight graderar aktierekommendationer på tolv månaders sikt enligt följande struktur:
Köp – En uppsida i aktien på minst 20 procent
Öka – En uppsida i aktien på 10-20 procent
Neutral – En uppsida och nedsida i aktien på 0 till 10 procent 
Minska – En nedsida i aktien på 10-20 procent 
Sälj – En nedsida i aktien på minst 20 procent  

Urb-it


