Pressmeddelande 18 februari 2021 (11:00 CET)

Bokslutskommuniké 2020
Hög lönsamhet och breddning av verksamheten
Oktober – december 2020
•

•

•

•

•

Nettoomsättningen ökade med 25,8
procent till 2 078 (1 652) miljoner
kronor. Den organiska tillväxten
rensat för valutaeffekter var 8,1 (6,0)
procent.
Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 190
(144) miljoner kronor motsvarande
en EBIT-marginal om 9,1 (8,7) procent.
Kassaflödet från den löpande
verksamheten för perioden uppgick
till 277 (152) miljoner kronor.
Fyra förvärv har genomförts under
kvartalet till en bedömd årlig
omsättning om 445 miljoner kronor.
Resultatet per aktie för perioden
uppgick till 2,94 (2,24) kronor.

Januari – december 2020
•

•

•

•

•
•

Nettoomsättningen ökade med 25,1
procent till 7 122 (5 692) miljoner
kronor. Den organiska tillväxten
rensat för valutaeffekter var 5,6 (4,0)
procent.
Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 604
(492) miljoner kronor motsvarande
en EBIT-marginal om 8,5 (8,6) procent.
Kassaflödet från den löpande
verksamheten för perioden uppgick
till 689 (495) miljoner kronor.
18 förvärv har genomförts under
perioden till en bedömd årlig
omsättning om 1 442 miljoner kronor.
Resultatet per aktie för perioden
uppgick till 9,0 (7,58) kronor.
Styrelsen föreslår en utdelning om
2,70 (2,30) kronor per aktie.

Kommentarer från VD Per Sjöstrand:
Jag kan nu stolt summera 2020 där även det fjärde kvartalet uppvisade stabilitet med hög
lönsamhet och starkt kassaflöde. Omsättningen under kvartalet uppgick till 2 078 (1 652 miljoner
kronor, motsvarande en tillväxt om 25,8 procent. Justerad EBITA för fjärde kvartalet uppgick till
193 (157) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,3 (9,5) procent.
Orderstocken är fortsatt stark och uppgick vid utgången av kvartalet till 6 625 (4 865) miljoner
kronor, motsvarande en ökning om 36,2 procent.
Trots den fortsatta pandemin kan vi konstatera att både vår bransch och vi som företag har
klarat oss mycket bra under kvartalet och helåret. De åtgärder vi har vidtagit har gett resultat.
Marknaden framöver är dock fortfarande svårbedömd.
Teknikkonsult och breddning mot industrin
Fjärde kvartalet har varit särskilt spännande för oss, framför allt med lanseringen av vår nya
disciplin och affärsområde Teknikkonsult. För att kunna erbjuda kunden de mest hållbara och
energieffektiva tekniska lösningarna tar vi hem projekteringsarbetet till installationsbranschen.
Med egna tekniska konsulter i Instalco kan vi nå kunden i ett tidigare skede och erbjuda en ännu
mer kundanpassad och långsiktig lösning till fler kunder.

Centralt i den nya konsultsatsningen är vårt bolag INTEC som nu har ett hundratal tekniska
konsulter igång över stora delar av Sverige. Teknikkonsulterna i INTEC är ingenjörer inom el, VS,
ventilation, energi, industri och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering och
installationssamordning.
Vi har också under kvartalet gjort en breddning av vår verksamhet mot industrin, främst genom
förvärv av bolag som är specialiserade på installationer inom den industriella sektorn.
Norrbolagen Selek i Avesta och HP Welding i Sundsvall är båda nischade mot industriella
installationer och projekt. Genom förvärvet av MESAB stärker vi ytterligare den industriella delen
då bolaget är specialister på projektering och installation av system för avgasrening och
ballastvattenrening inom den marina sektorn.
På ett mycket glädjande sätt kunde vi avsluta året med ett nytt förvärv i Norge, Metro
Rørleggerservice i Bärum utanför Oslo.
Jag brukar ofta tala om att Instalcomodellen är skalbar allteftersom vi växer. Ett bra exempel på
det är att vi under kvartalet har delat vårt tidigare affärsområde Väst i två delar, Öst och Väst, och
tillsatt två nya affärsområdesansvariga för dessa regioner. Allt för att vi ska kunna vara nära och
stötta våra dotterbolag på bästa sätt.
Korsförsäljning som skapar tillväxt
Ett spännande projekt inom just industriområdet är EKTK:s uppdrag att projektera, leverera och
installera ett helt nytt elkraftssystem vid utbyggnaden av Mora lasarett. Som i de flesta av våra
större projekt utförs det i samverkansentreprenad eller så kallad partnering.
Centralt i Instalcomodellen är korsförsäljning där våra dotterbolag hjälper varandra att öppna
ingångar till nya kunder och projekt. Ett fint sådant exempel är byggnationen av Gyllehemmet i
Borlänge där fyra Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag att utföra installationer av
ventilation, värme och sanitet, kökskyla och storkök.
Större ansvar inom hållbarhet och ESG
Under fjärde kvartalet har implementeringen av vårt nyligen lanserade hållbarhetsprogram visat
god effekt. När vi summerar året kan vi räkna in inte mindre än 27 Hållbarhetsklassade
Instalcoprojekt, där de flesta kommit in under det fjärde kvartalet. Alla är de projekt med höga
hållbarhetsmål utarbetade efter vår egen klassificeringsmodell. Hållbarhetsklassningen är ett
kvalitetsbetyg både för projektet, kunden och oss som utförare.
Jag ser med tillförsikt fram emot 2021 där vi kommer att ta ett ännu större ansvar inom
hållbarhet och ESG, bland annat med ett stort antal Hållbarhetsklassade projekt inom Instalco.

Presentation av rapporten
Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Robin Boheman presenterar rapporten i en
telefonkonferens/audiocast idag den 18 februari kl 14.00 CET. Deltagare ringer in på följande
nummer:
SE: +46 8 505 583 65
UK: +44 333 300 92 72
US: +1 8 332 498 406
Presentationen kan även följas via https://tv.streamfabriken.com/instalco-q4-2020

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 11:00 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD
Robin Boheman, CFO, robin.boheman@instalco.se
Fredrik Trahn, IR, fredrik.trahn@instalco.se 070-913 67 96

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi
utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och
Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 85-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco
är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

