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Instalco
Bygger ett nytt bolag

Kortsiktig outlook blandad

Förvärvstakten har varit hög den sista tiden. Med 1 480 mkr i förvärvad omsättning i år har Instalco återigen
överträ�at sin målnivå om 600-800 mkr med råge. Förvärven innebär att tillväxten kommer att vara stark
även nästa år. Kortsiktigt kan dock en fortsatt hög sjukfrånvaro innebära att Q4 visar svag organisk tillväxt.

Långsiktig inriktning ändrad

Under Q4 har Instalco fokuserat på två nya områden, Industri och INTEC. Detta skifte i fokus öppnar upp
0era nya möjligheter för hur investerare kommer att bedöma Instalco. A�ärsområdet Industri ger möjlighet
till 0er och större förvärv men innebär också att diversi2eringen i gruppen kan höjas. A�ärsområdet inom
konsulter, INTEC, innebär både en högre marginalnivå och ett ökat hållbarhetsfokus.

Omvärderingen av Instalco har fortfarande bara börjat

Vi ändrar våra estimat marginellt för kommande år men ökar motiverat värde till 265-270 kr. Kombinationen
av tillväxt, visibilitet och kvalitet gör att värderingen jämfört med andra förvärvsbolag 2022 är för låg. Nya
fokusområden öppnar dessutom upp nya möjligheter för hur aktien skall värderas, och det långsiktiga värdet
i Instalco är mer intressant än vårt kortsiktiga motiverade värde.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20e 8.43 8.43 0.0%

EPS, just 21e 11 10.83 1.6%

EPS, just 22e 12.75 12.43 2.6%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 52.5m

Market cap 12,285

Nettoskuld 871

EV 13,156

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 8,600 9,800

Sales Growth 29.0% 21.1% 24.7% 14.0%

EBITDA, m 587 711 909 1,048

EBIT, m 492.0 587.0 764.0 893.0

EPS, adj 7.32 8.43 11.00 12.75

EPS Growth 44.1% 15.1% 30.6% 15.9%

Equity/Share 0.6 0.7 0.9 1.1

Dividend 2.30 2.53 3.30 3.83

EBIT Marginal 8.6% 8.5% 8.9% 9.1%

ROE (%) 25.1% 22.9% 23.2% 21.6%

ROCE 20.9% 21.7% 25.2% 26.7%

EV/Sales 2.31x 1.91x 1.53x 1.34x

EV/EBITDA 22.4x 18.5x 14.5x 12.6x

EV/EBIT 26.7x 22.4x 17.2x 14.7x

P/E, adj 32.0x 27.8x 21.3x 18.4x

P/Equity 420.3x 333.1x 258.7x 207.7x

Dividend yield 1.7% 1.1% 1.4% 1.6%

FCF yield 7.2% 4.7% 6.0% 6.8%

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

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 265.00 - 270.00
  
Current price SEK234.00

Risknivå Low

Kursutveckling 12 mån
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Sammanfattning
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Investment Case

Överlägsen förvärvstakt

Hittills i Q4 har Instalco meddelat förvärv om sammanlagt 485 mkr, vilket innebär att omsättning om totalt 1
480 mkr har förvärvats i år. Därmed är förra årets rekordnivå om 1 460 mkr passerad och återigen överträ�ar
Instalco sitt eget förvärvsmål om 600 - 800 mkr i årlig förvärvsnivå.

Detta innebär att Instalco i år förvärvat en tillväxt om nästan 25% vilket är överlägset högst av alla
förvärvsbolag. Näst högst ligger SDIPtech som kommer upp i cirka 13% tillväxt från förvärv i år, men samtliga
övriga förvärvsbolag ligger på en förvärvstakt som bidrar med 2%-8% i tillväxt .

Vinsttillväxt 2021 har hög visibilitet

De många förvärven Instalco gjort i år ger också att en hög tillväxt är säkrad för 2021 eftersom ett förvärv
som görs i år kommer att räknas med för hela året 2021. Eftersom förvärv med en sammanlagd omsättning
om cirka 1 Mdr genomförts under H2 (av totalt 1,5 Mdr i förvärv) så 2nns redan ca 13-14% tillväxt säkrad
för 2021. Till det skall man lägga förvärven Instalco kommer att göra från nuläget, och med en förvärvsnivå
som vi lagt in om 1,2 Mdr för 2021 hamnar total tillväxt i omsättning över 20% för nästa år. Visibiliteten i
Instalcos höga tillväxt bör successivt ge stöd för en högre värdering av aktien.

Den höga förvärvstakten är inget nytt utan har pågått ända sedan gruppen bíldades. Under slutet av året har
dock Instalco börjat en utveckling som kan leda till en annan syn på hur bolaget skall värderas.

Industri - 6er förvärvsmöjligheter och diversi7ering

Av de senaste förvärven i år har tre skett inom a�ärsområdet Industri. De tre förvärvade bolagen är
verksamma inom olika områden som elkraft, svetsning samt avgasrening för fartyg. Bolagen har en
omsättning om 90-160 mkr att jämföra med de totalt 19 bolag Instalco förvärvat i år där merparten av
bolagen har omsättningsnivåer om 20-80 mkr. Således har det ökade fokuset på Industriområdet inneburit
att förvärvad omsättning per bolag åkt upp en nivå. Arbetsinsatsen för att göra ett större förvärv än ett
mindre har ingen direkt korrelation. Ofta kan det vara lättare att integrera ett större bolag eftersom det har
bättre struktur med processser, ekonomistyrning och allmän ordning och reda.

Industriområdet innebär också att en ny, bredare grupp av bolag öppnats upp för förvärv. Till detta skall
läggas att alltmer av förvärvsarbetet i Instalco sker ute i a�ärsområdena och inte längre kräver lika mycket
tid av VD + CFO. Bolagsnätet är också hela tiden större vilket gör att 0er tentakler ligger ute och letar nya
förvärvsobjekt. Trots att Instalco hållit en hög takt i förvärven i år är dessutom skuldsättningen fortsatt låg
med en skuldsättning om 1,4x nettoskuld/EBITDA per september.

Med hänsyn till allt detta och det faktum att Instalco under de två senaste åren haft en förvärvstakt om 1,4
- 1,5 Mdr i omsättning per år är vår antagna förvärvsnivå om 1,2 Mdr per år för 2021 och 2022 sannolikt
för konservativ.

Marginalmässigt skiljer sig inte de förvärvade bolagen inom Industri särskilt mycket från gruppen som helhet.
Däremot innebär fokuset på industriområdet att Instalco successivt kan ändra inriktningen till att bli en
mer diversi2erad verksamhet som inte enbart är inriktad mot byggindustrin. Sammanlagt står bolagen som
räknas in i Industriområdet i nuläget bara för omkring 10% av omsättningen i Instalco, men andelen kan
successivt komma att öka.
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INTEC - högre marginal och ökat hållbarhetsfokus

Instalco har nu startat sitt nya a�ärsområde INTEC bestående av teknikkonsulter. Verksamheten har varit
i en uppbyggnadsfas och ett hundratal tekniska konsulter, varav ett femtiotal nyanställts, nu uppges vara
igång inom a�ärsområdet. INTEC genomför uppdrag framförallt för externa kunder, men även för bolag
inom Instalcogruppen. Genom att jobba med egna konsulter direkt i projekteringsfasen kan Instalco styra
projekten till de lösningar och produkter som är mest hållbara och energie�ektiva.

Till skillnad mot industriområdet har konsultområdet bättre marginaler. Dessa kan ligga upp mot 15%. Ända
sedan Instalco startades har EBITmarginalen i Instalco legat stabilt mellan 8-9%. Även om den nivån är hög
för att vara inom byggindustrin så är den klart under marginalnivån i andra förvärvsbolag. Lagercrantz, Lifco,
Indutrade och SDIPtech ligger alla på 12%-17% i EBIT marginal. INTEC innebär att Instalco nu för första
gången har ett a�ärsområde som kan bidra till att hela gruppens marginal ökar.

Än mer spännande med det nya a�ärsområdet är vad det kan innebära för synen på Instalco som ett
grönt bolag. Instalco har länge fokuserat på att göra installationsarbete med lösningar så energisnåla och
miljövänliga som möjligt. Med egna konsulter involverade i projektstyrningen kommer Instalco i ännu högre
grad att kunna styra den utvecklingen.

Timingmässigt är det inte en slump att bolag fokuserar verksamheten än mer mot hållbarhet nu. Under 2021
kommer taxonomin att genomföras vilket är en del i EUs Green deal som beslutades i somras. Taxonomin
innebär att det kommer att 2nns gemensamma bestämmelser över hela EU för hur bolag skall klassi2cera
sina intäkter och investeringar efter hållbarhetskriterier. Kapitalförvaltare skall därefter, från 2022, ange hur
stor andel taxonomigiltiga innehav de har för sina respektive fonder. För första gången kommer det därmed
att 2nnas en gemensam standard för kapitalförvaltare, där deras andel hållbara investeringar mäts på ett
standardiserat sätt. Detta innebär att bolag med en hög andel taxonomigiltiga intäkter blir mer värdefulla än
andra och därför är det viktigt för bolagen att redan nu börja se över hur miljövänlig deras verksamhet är.

De2nitioner av hur olika intäkter skall klassi2ceras enligt taxonomin 2nns inte ännu, men för Instalco bör
denna klassi2cering ändå bli relativt sett gynnsam. När nya installationer görs vet Instalco vilka lösningar
och produkter som har en bra miljöklassi2cering. Genom att styra dessa val ännu mer stringent genom
konsultverksamheten kommer Instalco att kunna visa upp 2na si�ror när årsredovisningen för 2021 skall
bedömas utfrån taxonomiaspekten.

Prognos

Vi höjer våra estimat något för 2021 och 2022 med anledning av de förvärv Instalco gjort i december.
Förvärven var relativt stora och gör att vi höjer vinstestimaten för 2021 och 2022 med 2-3%. Fokuset mot
Industri och konsulter bör innebära ytterligare potential till höjda estimat. Eftersom inriktningen är relativt
ny och Instalco inte särredovisar a�ärsområden har vi inte inkluderat resultate�ekter från den ändrade
inriktningen i våra estimat.

Bolags pro7l

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 0era olika
installationsområden och under 2015 påbörjades en expansion över större delar av landet genom förvärv i
Malmö, Göteborg, Lund, Karlstad, Lidköping m. m.
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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 december 2020 är antalet bolag i gruppen kring 85 st.

Från att ha 2nansierat alla förvärv via lån har kassa0ödet i Instalco successivt vuxit. Trots en hög
förvärvsaktivitet generas nu ett överskott i kassa0öde som innebär att förvärvsverksamheten helt 2nansieras
med egna medel.

Värdering

Motiverat värde höjs till 265-270 kr

Aktien har gått starkt i år och är upp över 70%. Samtidigt har alla förvärvsbolag, untantaget Beijer Alma,
också haft en bra kursutveckling trots att endast Instalco haft väsentliga estimatuppjusteringar för EPS 2021.
Således har en rejäl uppvärdering skett av förvärvsbolagen som helhet.

När vi går in i nästa år kommer så småningom 2022 bli året investerare ser på för att värdera bolagen. I
nedanstående bild har vi ställt EV/EBIT multipeln för bolagen mot deras tillväxt + EBITmarginaler. Av bilden
framgår att bolagen med en hållbarhetsstämpel (NIBE och Beijer Ref) värderas klart högst trots att vare sig
tillväxt eller marginaler är särskilt höga i bolagen.

De större, diversi2erade, förvärvsbolagen inom industri värderas omkring 23-25 x EBIT och har marginaler
omkring 13-17%, men med en ganska begränsad tillväxt. Även Beijer Alma tillhör denna grupp men har haft
svag tillväxt länge och värderas därför lägre än övriga bolag. SDIPtech har värderats upp kraftigt i år men är
fortfarande lågt värderad då kombinationen av tillväxt och marginal i bolaget är högst av alla förvärvsbolag.

Instalco och Bravida har med inriktingen mot byggmarknaden en rabatt mot övriga bolag. Anledningen till
rabatten är avsaknaden av diversi2ering i verksamheten och den strukturellt lägre rörelsemarginalen i dessa
bolag.

Ändå är det tydligt att Instalco framstår som för billig jämfört med övriga bolag. Med hänsyn till Instalcos
överlägsna vinsttillväxt, stabila marginaler och höga visibilitet i vinsttillväxten bör en rimlig EV/EBIT
värdering åtminstone ligga högre än i Bravida.
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Vi höjer därför vårt motiverade värde till 265-270 kr. Värdet motsvarar EV/EBIT 16 på 2022 vilket ger en
premie mot Bravida och en rabatt mot de diversi2erade bolagen inom industri om ca 30%. Rabatten motsvarar
skillnaden i marginal mellan Instalco och dessa bolag. Vårt motiverade värde motsvarar ett PE strax över 20
på 2022 för Instalco, vilket vi anser är motiverat med hänsyn till en vinsttillväxt som bör ligga kring 15% 2022.

Det långsiktiga värdet för Instalco är mer intressant

Det nya fokuset mot Industri och konsulter öppnar upp 0era nya möjligheter för värderingen av Instalco.
Långsiktigt kan den nya inriktningen innebära att Instalco rör sig uppåt i bilden ovan och närmar sig de
övriga bolagen värderingsmässigt.

Industriområdet skapar inte bara bättre förutsättningar för en högre förvärvsvolym, det innebär också en
högre diversi2ering vilket talar för att rabatten mot de industriella förvärvsbolagen kan krympa.

Konsultområdet öppnar en möjlighet att höja hela gruppens marginal, även om det sannolikt tar tid att ge
e�ekt. Även en liten marginalskillnad på gruppnivå i positiv riktning bör innebära minskad rabatt mot de
övriga bolagen.

En större potential värderingsmässigt är att fokuset på hållbarhet, vilket tillsammans med införandet av
taxonomin gör att Instalco kan (bör) få stämpel som ett grönt bolag. Genom att Instalco redan nu fokuserar
på området och kommer från en låg värdering kan hållbarhetsfokuset inte vara annat än positivt för bolagets
värdering. Rabatten mot NIBE och Beijer Ref är i nuläget avsevärd.

Sammantaget 2nns ett stort utrymme för uppvärdering av Instalco, och det långsiktiga värdet är mer
intressant än vårt kortsiktiga motiverade värde.

Motiverat värde

Vi höjer vårt motiverade värde till 265-270 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 veri2erade. 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 2nansiella 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 2nansiella instrument såsom till exempel kassa0ödesmodeller, 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 klassi2ceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassi2ceras som låg risk är att bolaget har positivt kassa0öde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassa0öde 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 riskklassi2ceringen 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 Intressekon0iktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekon0ikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekon0ikter 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 2nansiellt 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 a�ärer. 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 2nansiella 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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