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Lagercrantz
Tillväxten kommer

Förvärvsmaskinen rullar igång

Lagercrantz har nu i över ett år fokuserat på att hålla resultatnivå och marginaler uppe snarare än att försöka
nå tillväxt. Strategin har lyckats och bolagen i gruppen är nu redo att kunna växa organisk igen. Dessutom
är förvärvsaktiviteten tillbaka. Förvärven stannade av helt i slutet av 2019 mot en normalnivå om 5-6 a(ärer
per år. I Q4 har förvärvstakten ökats på rejält med fyra förvärv i snabb takt i Q4

Åtgärdsprogram skyddar resultatet

Resultatnivån har sedan pandemin bröt ut skyddats av att de stora bolagen i gruppen fortsätter att gå bra
samtidigt som åtgärdsprogram i de mindre bolagen gett e(ekt. I nuläget .nns fortfarande en handfull bolag
som går svagt men inget av dessa gör kraftigt negativa resultat. Samtliga bolag med problem är dessutom
relativt små och har inte stor påverkan på gruppens resultat.

Motiverat värde höjs till 65-70 kr

Vi höjer våra estimat 7-9% kommande år med hänsyn till en stark marginalutveckling, hög förvärvsaktivitet
och nytt fokus på tillväxt. Förvärvad omsättning om 270 mkr är redan säkrad i Q4 och lär öka ytterligare
under året. Vi antar därmed att EPS tillväxt når 20% 2020/2021 och vilket gör att en hög värdering hålls uppe.
Vinsttillväxten gör att även vårt nya motiverade värde för aktien kan vara för konservativt.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20/21e 1.89 1.85 2.6%

EPS, just 21/22e 2.28 2.13 7.0%

EPS, just 22/23e 2.58 2.37 8.9%

Kommande händelser
 
Q4'20/21 rapport  5 maj 2021

Q1'20/21 rapport 16 juli 2021

Bolagsstämma 24 aug 2021

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 203.8m

Market cap 14,246

Nettoskuld 12

EV 14,258

Free Float 74.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 88.0(k)

Reuters/Bloomberg Lager B ST/Lager B SS

 
Prognos (SEK)

 
19/20e 20/21e 21/22e 22/23e

 
Sales,m 4,180 4,163 4,670 5,040

Sales Growth 6.3% (0.4)% 12.2% 7.9%

EBITDA, m 717 751 863 952

EBIT, m 483.0 512.0 614.4 693.3

EPS, adj 1.80 1.89 2.28 2.58

EPS Growth 7.0% 5.1% 20.5% 13.1%

Equity/Share 0.0 0.0 0.1 0.1

Dividend 0.67 0.80 0.90 1.00

EBIT Marginal 11.6% 12.3% 13.2% 13.8%

ROE (%) 21.7% 20.2% 21.3% 20.9%

ROCE 16.5% 16.8% 18.5% 19.1%

EV/Sales 3.41x 3.42x 3.05x 2.83x

EV/EBITDA 19.9x 19.0x 16.5x 15.0x

EV/EBIT 29.5x 27.8x 23.2x 20.6x

P/E, adj 38.8x 36.9x 30.6x 27.1x

P/Equity 1,717.3x 1,522.3x 1,326.2x 1,155.5x

Dividend yield 1.7% 1.1% 1.3% 1.4%

FCF yield 3.4% 2.9% 3.1% 3.6%

Net Debt/EBITDA 1.7g 1.5g 1.3g 1.2g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 65.00 - 70.00
  
Current price SEK69.90

Risknivå Low

Kursutveckling 12 mån
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Sammanfattning
Tillväxten kommer

Investment Case

Lagercrantz har en lång historik i att leverera en hög och stadig vinsttillväxt genom sin decentraliserade
förvärvsmodell. Bolag förvärvas för en lägre multipel än Lagercrantz och genom att förvärven
aldrig .nansieras av nyemission skapas värde direkt. Skuldsättningen är inte särskilt hög och
kassaIödesgenereringen stabil. De senaste årens förvärvade bolag har höga marginaler vilket tillsammans
med fokuset på att öka andelen egna produkter innebär att Lagercrantz stadigt både ökar både brutto- och
EBIT marginaler. Lagercrantz har det senaste året varit inne i en period med svag organisk tillväxt men har
genom marginalfokus hållit resultatnivån uppe. Med en bibehållen resultatnivå under en svag period har nu
Lagercrantz goda förutsättningar att både börja växa och göra större förvärv igen. Finansiellt mål är att nå
15% EPS tillväxt och därmed dubbla resultatet vart femte år. Med de förvärv Lagercrantz gjort i slutet av
2020 bör EPS målet kunna skjuta över resultatmålet det kommande året.

Bolags pro6l

Lagercrantzgruppen innehåller 60 bolag inom divisionerna communications, electronics, mechatronics och
niche products. Bolagen har en stark position inom sin nisch vilket ger höga rörelsemarginaler. Ambitionen är
att addera 5-6 nya bolag per år till gruppen och den decentraliserade strukturen innebär att förvärvade bolag
fortsätter att agera självständigt. Förvärvsaktiviteten har under det senaste året varit låg och Lagercrantz har
fokuserat på att stärka resultatet, kassaIödet och balansräkningen. Denna mer defensiva hållning har nu
ändrats med fyra större förvärv i slutet av 2020. Åtgärdsprogram i bolag med problem har även haft e(ekt
och EBITmarginalen förbättrats successivt och ligger i Q3 på 13,6% jämfört med 12,3% föregående år vilket
resultatmässigt mer än väl väger upp den svaga tillväxten i försäljning. Med den stabilitet i resultatet som
nåtts de senaste två kvartalen .nns förutsättningar för att bolagen i gruppen nu tar mer o(ensiva steg, och
därmed bör omsättningen kunna växa både organiskt och via förvärv igen.

Värdering

Vårt motiverade värde är ett snitt av EV/EBIT multipel jämfört med historisk värdering samt en jämförelse
av värderingen mot andra förvärvsbolag.

Motiverat värde

65-70 kr
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Organisk tillväxt förbättrad och EBITnivån hålls uppe

Den organiska tillväxten i Lagercrantz är nu nära noll från att de tre senaste kvartalen varit ner -2% till -7%. De större
bolagen i gruppen har liksom tidigare kvartal fortsatt att gå bra trots ett Iera bolag är exportinriktade och därmed
missgynnats av den starka kronan. Valutan har totalt gett -1% i tillväxt i försäljning i kvartalet.

Störst i gruppen är Elpress som står för cirka 40% av resultatet i Mechatronics och över 10% av hela gruppens
resultat. Uppbyggnaden av upp ett lokalt eget bolag i Kina har bidragit till att Elpress fortsatt att gå bra liksom även
andra större bolagen i gruppen, som R-Con och Tormek. Det enda av de större bolagen som går svagare till följd av
pandemin är Frictape som gör säkerhetsprodukter för helikopterplattformar. Frictapes verksamhet inriktad på olja
och o(shore har påverkats negativt av pandemin eftersom plattformar och riggar är mer eller mindre helt stängda
för besök. Tormek, som gör slipverktyg, har istället gynnats av gör det självtrenden.

Utvecklingen är typisk för Lagercrantz där diversi.eringen i gruppens 60 bolag skapar stabilitet i svaga marknader.
Även om vissa av gruppens bolag, som exempelvis Toremek, gynnats av pandemin är totale(ekten av pandemin ändå
negativ. Lagercrantz är dock nu trygg i att de åtgärdsprogram som satts in i bolag med problem gett e(ekt och att
nya nedstängningar inte kommer att leda till mer omfattande resultattapp. De bolag som fortfarande visar förlust,
har relativt måttliga förluster och är dessutom små i gruppen.

EBIT nivån var 147 mkr i Q3 och det skall jämföras med nivån om 103-135 mkr de föregående fyra kvartalen och detta
trots en valutamotvind i kvartalet. Med åtgärdsprogram genomförda bör organisk tillväxt kunna komma tillbaka och
enligt Lagercrantz kommer nu fokuset att skruvas om mot tillväxt igen.

Hög förvärvstakt i Q4

Ett stort frågetecken kring Lagercrantz har länge varit förvärvsaktiviteten. Frictape, med en omsättning om 70 mkr,
förvärvades i oktober 2019 men sedan låg förvärvsaktiviteten helt nere. I november satte förvärven igång igen med
.nska Sajas, ett bolag som gör borstar för väg- och Iygfältsunderhåll. Sedan kom i raskt takt tre förvärv till under
december. Norska VP metall med 40 mkr i omsättning, .nska Esari med 50 mkr i omsättning samt holländska
Hovicon med 60 mkr i omsättning. Så totalt sett förvärvades under Q4 omsättning om 270 mkr vilket ger kring 5%
tillväxt i försäljning nästa år.

Lagercrantz ser heller ingen anledning till att förvärven inte kan fortsätta. KassaIöde och skuldsituation är på bra
nivåer och innebär inget hinder för att förvärva upp mot 300 till 400 mkr ytterligare i omsättning. Förvärvsaktiviteten
generellt sett har bra momentum, vilket syns även i andra förvärvsbolag. Vi antar att ytterligare 200 mkr i omsättning
förvärvas kommande år.

Prognos höjs med kring 7-9% kommande år

Med ett starkt resultat i ryggen, nytt fokus på tillväxt och hög förvärvsaktivitet i Q4 bör Lagercrantz 2021/2022
kunna nå över till sin historiska EPS tillväxt om 15%. Vi antar nu 20% EPS tillväxt nästa räkenskapsår 2020/2021
med 3% organisk tillväxt, 9% tillväxt från förvärv samt resterande resultatökning från den marginalökning som hela
tiden sker.

Motiverat värde 65-70 kr

Vi höjer vårt motiverade värde för Lagercrantz till 65-70 kr från den tidigare nivån 50-55 kr.

Ökningen i motiverat värde beror delvis på vår höjda prognos men ett högre vinstmomentum bär även hålla
den höga värderingen uppe. Värderingen med en EV/EBIT om 22 för 2022 innebär en premie om ca 28% mot
bolagets snittvärdering de senaste tre åren. Detta är dock inget unikt bland förvärvsbolagen som alla haft en stark
kursutveckling senaste året och alla ligger med kring 30% premie mot sin historiska värdering. Detta går delvis att
motivera med att räntan och därmed avkastningkravet fallit vilket särskilt gynnat tillväxtbolag. Förutom tillväxt har
förvärvsbolagen dessutom en diversi.ering som marknaden uppskattar i detta osäkra konjunkturläge, vilket också
dragit upp värderingen av sektorn.
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Av dessa skäl behöver inte värderingarna komma ner, så länge räntan håller sig låg. Lagercrantz går in i 2021 med ett
starkt momentum och bör kunna överträ(a sitt EPS tillväxtmål om 15%. Även om konsensus för jämförelsebolagen
Lifco, Indutrade och Addtech inte fångar in dessa bolags förvärv i prognoserna, så bör Lagercrantz ändå kunna ligga
högt i EPS tillväxt i jämförelse. Vi antar därför att Lagercrantz ligger kvar på nuvarande EV/EBIT multipel om 22 för
på 2021/2022 i vårt motiverade värde. Detta motsvarar en rabatt mot Lifco och Addtech om 15% och en värdering i
linje med Indutrade. Värderingen mot dessa bolag är därmed i linje med vad den legat historiskt.

Lagercrantz utgångsläge för att komma in i ett starkt momentum i resultattillväxt kommande kvartal gör att det
.nns en klar möjlighet till att aktien kommer att handlas över vårt motiverade värde,

Röster Aktier

A Börjesson/Tisenhultgruppen 29,3% 5,7%

SEB Fonder 10,5% 15,0%

Swedbank Robur Fonder 8,7% 12,4%

Fidelity Investments 4,2% 6,0%

Didner & Gerge Fonder 3,5% 5,0%

Övriga 48,0% 61,9%

Ordförande

Verkställande direktör

Finansdirektör

Investerarkontakt

Hemsida

Anders Börjesson

Jörgen Wigh

Kristina Mackintosh

Kristina Mackintosh

www.lagercrantz.se
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Resultaträkning

Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Q419 Q120 Q220 Q320

Nettoomsättning 948 895 1 011 1 078 1 015 954 1 099 1 112 977 918 1 078

Övriga intäkter

Kostnad sålda varor -605 -567 -640 -676 -641 -605 -672 -700 -599 -574 -653

Bruttovinst 343 328 371 402 374 349 427 412 378 344 425

Försäljningskostnader -178 -161 -177 -187 -187 -176 -202 -204 -185 -166 -187

Administrationskostnader -75 -71 -80 -83 -81 -71 -95 -91 -94 -79 -92

Forskning- och utveckling

Övriga kostnader 6 5 5 3 5 7 5 14 -1 12 1

Rörelseresultat (EBITDA) 126 132 150 167 166 166 194 194 156 170 208

Avskrivningar -13 -15 -14 -14 -36 -37 -38 -42 -37 -38 -40

Goodwillnedskrivningar -17 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -21 -21 -21 -21

Resultat (EBIT) 96 101 119 135 111 109 135 131 98 111 147

Extraordinära Poster

Justerat Resultat (EBIT) 96 101 119 135 111 109 135 131 98 111 147

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -4 -5 -6 -5 -6 -6 -6 -5 -10 -7 -8

Resultat före skatt 92 96 113 130 105 103 129 126 88 104 139

Skatter -14 -23 -26 -26 -23 -22 -24 -25 -23 -23 -28

Minoritetsintressen 

Nettoresultat Rapporterat 78 73 87 104 82 81 105 101 65 81 111

Nettoresultat (just)
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Tillväxt och marginaler

Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Q419 Q120 Q220 Q221

Omsättningstillväxt 19% 15% 14% 13% 7% 7% 9% 3% -4% -4% -2%

EBIT, tillväxt 10% 16% 24% 21% 16% 8% 13% -3% -12% 2% 9%

Bruttomarginal 36% 37% 37% 37% 37% 37% 39% 37% 39% 37% 39%

EBITDA marginal 13% 15% 15% 15% 16% 17% 18% 17% 16% 19% 19%

EBIT marginal 10% 11% 12% 13% 11% 11% 12% 12% 10% 12% 14%

Skattesats 15% 24% 23% 20% 22% 21% 19% 20% 26% 22% 20%
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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 veri.erade. 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 .nansiella 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 .nansiella instrument såsom till exempel kassaIödesmodeller, 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 klassi.ceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassi.ceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaIöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaIöde 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 riskklassi.ceringen 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 IntressekonIiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonIikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonIikter 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 .nansiellt 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 .nansiella 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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