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Instalco
Instalco - förvärv håller tillväxten uppe

Tillväxt 16% men organisk tillväxt negativ

Instalcos omsättningstillväxt är fortfarande stark men var 5% under konsensus i kvartalet. Även EBIT
var svagare än konsensus med justerad EBIT i nivå med konsensus. Sjukfrånvaro uppges ha gett
produktionsbortfall vilket påverkat den organiska tillväxten, vilken var -3% yoy. På konferenssamtalet
meddelades att frånvaron nu är normal igen och att en del av intäktstappet i Q3 tas igen i Q4.

Stark marginal om 9,2%

Justerad EBIT marginal var något högre än föregående år trots att Norge ännu inte är tillbaka på en
tillfredsställande nivå. Verksamheten utanför Sverige (Norge+Finland) förbättrades dock jämfört med Q2
vilket hjälpte upp marginalen på gruppnivå. Marginalnivån bör förbättras ytterligare i Q4.

Förvärvsnivå fortsatt hög

Förvärvstakten har ökats upp under Q3 med nästan 500 mkr i förvärvad omsättning. Totala förvärv i år är
redan uppe i nära 1,2 Mdr och långt över målsättningen om 600-800 mkr per år.

Vi sänker våra estimat för i år marginellt med hänsyn till den lägre omsättningen i Q3 men ökar estimaten
för 2021 och 2022 genom en högre antagen förvärvsnivå. Vi höjer motiverat värde för aktien till 215-200 kr.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20e 8.43 8.95 -5.8%

EPS, just 21e 10.83 10.26 5.6%

EPS, just 22e 12.43 11.79 5.4%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 52.5m

Market cap 11,944

Nettoskuld 871

EV 12,815

Free Float 100.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 95.0(k)

Reuters/Bloomberg

 
Prognos (SEK)

 
19e 20e 21e 22e

 
Sales,m 5,692 6,894 8,500 9,600

Sales Growth 29.0% 21.1% 23.3% 12.9%

EBITDA, m 587 711 897 1,034

EBIT, m 492.0 587.0 752.0 879.0

EPS, adj 7.32 8.43 10.83 12.43

EPS Growth 44.1% 15.1% 28.5% 14.8%

Equity/Share 0.6 0.7 0.9 1.1

Dividend 2.30 2.53 3.25 3.73

EBIT Marginal 8.6% 8.5% 8.8% 9.2%

ROE (%) 25.1% 22.9% 22.9% 21.3%

ROCE 20.9% 21.7% 24.8% 26.2%

EV/Sales 2.25x 1.86x 1.51x 1.33x

EV/EBITDA 21.8x 18.0x 14.3x 12.4x

EV/EBIT 26.0x 21.8x 17.0x 14.6x

P/E, adj 31.1x 27.0x 21.0x 18.3x

P/Equity 408.6x 323.8x 252.4x 205.0x

Dividend yield 1.7% 1.1% 1.4% 1.6%

FCF yield 7.2% 4.8% 6.0% 6.8%

Net Debt/EBITDA 1.5g 1.1g 0.6g 0.2g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 215.00 - 220.00
  
Current price SEK227.50

Risknivå Low

Kursutveckling 12 mån
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Sammanfattning
Instalco - förvärv håller tillväxten uppe

Investment Case

Q3 rapporten visade totalt sett en stark tillväxt även om den organiska tillväxten var -3% i kvartalet. Detta
var svagare än de 2% Instalco hade i Q2 och både intäkter och EBIT var därmed cirka 5% svagare i kvartalet
än konsensus och våra förväntningar.

Den svagare nivån i kvartalet lär dock återhämta sig. Ledningen uppger att sjukfrånvaro lett till en lägre
produktionsnivå i kvartalet men att frånvaron nu är på normal nivå igen och dessutom att en del av dessa
intäkter kommer att tas tillbaka i Q4. Marginalen i Norge+Finland har återhämtat sig från den låga nivån i
Q2 och åtgärdsprogram i ett par bolag i Norge har satts in vilket med viss fördröjning kommer att ge positivt
eHekt.

Viktigare är att Sverige fortsätter att gå starkt som den överlägset största marknaden för Instalco.
Verksamheten växer 20% yoy i omsättning drivet att förvärv och EBIT marginalen är på rullande 12 månader
uppe i 9,7% jämfört med 9,0% för ett år sedan.

Oderboken är fortsatt stark med 6,3 Mdr vs 4,9 Mdr per december och består till cirka 50% av projekt mot
stat, kommun och landsting vilket skapar stabilitet i aHären. Dessutom har orderingången fortsatt upp hittills
i Q4 med 140 mkr i tre större projekt i oktober. Som jämförelse visade Bravida en orderbok som per Q3 låg
under nivån i december.

Totalt sett var justerad EBITA marginal på 9,2% i kvartalet och 8,6 % för rullande 12 månader vilket är samma
nivå som föregående år trots svagheten i Norge. Marginalen bör kunna vara hög även i Q4. Säsongsmässigt
är alltid Q4 ett starkt kvartal, eftersläpning Inns i intäkter från Q3 och åtgärdsprogrammen bör ge eHekt
i Norge.

Förvärv
Förvärvstakten har ökats upp under Q3 med nästan 500 mkr i förvärvad omsättning jämfört med 337 mkr i
Q2. Medräknat det senaste förvärvet, MESAB, som annonserades i oktober är totala förvärv i år uppe i nästan
1,2 Mdr och återigen långt över målsättningen om 600-800 mkr per år. Det utökade nätverket av bolag, det
starkare kassaJödet och Jer aHärsområdeschefer som är involverade i förvärv ger att förvärvsnivån fortsätter
att ligga långt över målnivån.

Instalco menar att det fortfarande Inns många bolag att förvärva inom de verksamheter och regioner där
Instalco är idag, och att nuvarande omsättning om ca 7 Mdr kan gå till 10-12 Mdr även med hänsyn till snäva
förvärvskriterier. För att kunna dubbla omsättningen från nuläget behövs dock en breddning, antingen i
verksamhetsområden (säkerhet, consulting, teknik m m) eller genom att expandera geograIskt. Ledningen
säger att detta är något styrelsen diskuterar som en möjlighet, men när det sker är en fråga om timing. Skall
till exempel en ny geograI öppnas upp behövs förvärv av Jera bolag för att kunna ha verksamheter inom Jera
installationsområden. Sammantaget säger ledningen att pipelinen av bolag att förvärva ser fortsatt stark ut.

Kassa2ödet - ett dolt värde
Vad gäller kassaJödet fortsätter detta att växa i takt med att Jer bolag förvärvas. Kostnaderna för att förvärva
bolag ligger samtidigt på en hög, men inte ökande nivå. Under 2019 kunde Instalco Inansiera förvärv och
utdelning med ca 130 mkr i ökade lån. Under 2020 har löpande kassaJöden ökat ytterligare och täcker nu
förvärven som gjorts hittills i år, trots att förvärvsnivån ligger kvar långt över målnivån. Skuldsättningen är
sámtidigt nere på 1,4 i Nettoskuld/EBITDA jämfört med målsättningen om att ligga på under 2,5.

Instalco – 10 November 2020 2 Erik Penser Bank



Penser Access | Förvärvsbolag | Sweden | 10 November 2020

Sammanfattning
Instalco - förvärv håller tillväxten uppe

Med nya kassaJöden som successivt kommer in skulle Instalco skulle kunna dubbla sitt förvärvsmål och
Inansiera förvärvad omsättning helt med eget kassaJöde.

Prognos

Med anledning av Instalcos fortsatt höga förvärvsaktivitet höjer vi våra estimat för förvärv till 1,3 Mdr för
2020. För 2021 och 2022 antar vi att nivån ligger på 1,2 Mdr i förvärv per år. Den lägre EBIT nivån i Q3 gör
att vi sänker våra estimat marginellt för detta år men ökningen i förvärvsnivå innebär att vi höjer estimaten
för kommande år.

Förvärven som gjorts hittills i år innebär en automatisk ökning av omsättningen med ca 630 mkr för 2021.
Alltså hamnar omsättningen nästa år om minst kring 7,6 Mdr även om Instalco inte gör ett enda förvärv
under hela nästa år. Konsensusestimat för 2021 ligger på 7,6 Mdr i omsättning och således ligger konsensus
för lågt. Våra estimat för EPS är 12% över konsensus för 2021 och nästan 20% över konsensus för 2022.

Dessutom ger det växande kassaJödet att Instalco har möjlighet att höja sin tillväxt ytterligare ett snäpp.
Oavsett om Instalco gör en större satsning i en ny geograI eller ett nytt aHärsområde så skapar ett större
förvärv aktieägarvärde. KassaJödet efter förvärv kan ligga kring 200-300 mkr nästa år samtidigtt som Instalco
kan gå upp i skuldsättning och ändå ligga långt under skuldsättningmålet. Det går att se tillgängligt kapital om
över 1 Mdr nästa år att använda till förvärv utöver ordinarie förvärvstakt. Betalar Instalco sedvanlig multipel
om 4-6 x EBIT i ett sådant förvärv går det att se en EPS ökning om 20%. Detta har vi dock inte räknat med
i våra estimat.

Bolags pro4l

Instalco startades 2014 av nuvarande VD Per Sjöstrand som bildade en grupp av bolag inom olika
installationsområden som el- VS och ventilation. Året därpå vann Instalco sitt första kontrakt inom Jera olika
installationsområden och under 2015 påbörjades en expansion över större delar av landet genom förvärv i
Malmö, Göteborg, Lund, Karlstad, Lidköping m. m.

2016 skedde de första förvärven utanför Sverige med köp av bolag i Helsingfors och Oslo och gruppen har
sedan dess fortsatt att växa. Instalco är i nuläget verksamt i Sverige, Finland och Norge, där Sverige är den
största marknaden med 75% av omsättningen. I september 2020 är antalet bolag i gruppen kring 80 st.

Från att ha Inansierat alla förvärv via lån har kassaJödet i Instalco successivt vuxit. Trots en hög
förvärvsaktivitet generas nu ett överskott i kassaJöde som innebär att förvärvsverksamheten helt Inansieras
med egna medel.

Värdering

Aktien har gått bra under året med en uppgång om ca 70%. Samtidigt har många andra förvärvsbolag också
gått starkt och rabatten för Instalco ligger fortfarande på en hög nivå trots att Instalco kvartal efter kvartal
visar att de kan hålla tillväxten uppe, även under en svår marknad som i år. Tillväxten i EBIT är nära 20% i år
och bör kunna ligga på den nivån även kommande år att jämföra med till exempel Bravida som ligger kring
5-6% i tillväxt. Trots det handlas Instalco i nuläget på EV/EBIT 15 på 2021, jämfört med Bravida på 16 och de
industriella förvärvsbolagen som värderas kring 24 i EV/EBIT på nästa år.
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Med hänsyn till Instalcos defensiva kvaliteter, överlägsna vinsttillväxt och starka kassaJöden anser vi att
Instalco bör värderas åtminstone i linje med Bravida och med en lägre rabatt relativt de industriella
förvärvsbolagen.

Vi höjer vårt motiverade värde till 215-220 kr. Värdet motsvarar en PE multipel om 20 på 2021, i linje
med vinsttillväxten och EV/EBIT 16 på 2021 vilket är i linje med Bravida. Ett större förvärv för att bredda
verksamheten kan ge ytterligare 30-40 kr i värde per aktie, men detta är inte medräknat i vårt motiverade
värde.

Motiverat värde

Vi höjer vårt motiverade värde till 215-220 kr.
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. 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. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veriIerade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser 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 att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i Inansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera Inansiella instrument såsom till exempel kassaJödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassiIceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiIceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaJöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaJöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassiIceringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en IntressekonJiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonJikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonJikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett Inansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas aHärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade Inansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se
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