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ITAB Shop Concept
Rekapitalisera, transformera, leverera

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e 0.94 0.94 0.0%

EPS, just 22e 1.18 1.18 0.0%

EPS, just 23e 1.8 1.8 0.0%

Kommande händelser
 
Årsstämma 2021-05-11

Delårsrapport Q1 2021 2021-05-11

Delårsrapport Q2 2021 2021-07-12

Delårsrapport Q3 2021 2021-10-29

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 218.1m

Market cap 3,533

Nettoskuld 921

EV 4,454

Avg. No. of Daily Traded Sh. 304.1(k)

Reuters/Bloomberg ITABb.ST / ITABB:SS

 
Prognos (SEK)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales,m 5,323 5,711 6,054 6,175

Sales Growth (12.2)% 7.3% 6.0% 2.0%

EBITDA, m 376 443 579 761

EBIT, m 112.0 191.4 324.0 546.6

EPS, adj 0.00 0.94 1.18 1.80

EPS Growth (100.0)% NM% 25.4% 52.6%

Equity/Share 7.4 11.7 12.4 13.8

Dividend 0.00 0.30 0.40 0.60

EBIT Marginal 2.1% 3.4% 5.4% 8.9%

ROE (%) (1.3)% 5.5% 8.3% 13.7%

ROCE 3.4% 5.7% 8.2% 13.0%

EV/Sales 0.84x 0.78x 0.74x 0.72x

EV/EBITDA 11.8x 10.0x 7.7x 5.9x

EV/EBIT 39.8x 23.3x 13.7x 8.1x

P/E, adj --x 17.2x 13.7x 9.0x

P/Equity 2.2x 1.4x 1.3x 1.2x

Dividend yield 0.0% 1.9% 2.5% 3.7%

FCF yield 34.5% 0.2% 6.0% 10.2%

Net Debt/EBITDA 4.7g 2.2g 1.1g 0.4g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 23.50 - 24.50
  
Current price SEK16.20

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån
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Ledare på fragmenterad marknad med stabil tillväxt

ITAB är en av Europas ledande leverantörer av butiksinredning med knappt 60% av försäljningen till
dagligvaruhandeln. Marknaden är mycket fragmenterad, och ITAB:s marknadsandel beräknas vara högt
ensiBrig, innebärande stor potential för konsolidering. Dagligvarumarknaden har historiskt vuxit 1% per år
realt med låg volatilitet, vilket skapar god visibilitet i efterfrågan på ITAB:s produkter.

Åtgärdsprogram ger högre lönsamhet

I slutet av 2019 lanserades transformationsplanen One ITAB som syftar till att höja ITAB:s lönsamhet över
tre år. Programmet omfattar bl.a. realisering av synergier, kostnadseBektiviseringar samt förändringar av
produktionsorganisationen och har redan fått positiv eBekt på kassaCödet. Vi räknar med högre marginaler
framöver, vilket förväntas resultera i en genomsnittlig EPS-tillväxt på 24% under 2022-2025e.

Betydande uppsida till motiverat värde

Vi ser ett motiverat värde för aktien på 23,50-24,50 kr, med ytterligare uppsida om bolaget kan öka
tillväxten genom förvärv. Risknivån bedömer vi som medelhög, beroende på osäkerhet kring tillväxten givet
detaljhandelsmarknadens förändring, i kombination med att transformationsprogrammets fulla eBekter
återstår att realisera.
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Sammanfattning
Rekapitalisera, transformera, leverera

Investment Case

ITAB är en av Europas ledande leverantörer av butiksinredning med knappt 60% av försäljningen till
dagligvaruhandeln. Bolaget är mitt uppe i en transformation som syftar till att skapa en mer snabbfotad
organisation med kapacitet att leverera större värde till kunderna och högre marginaler till aktieägarna. En nyligen
genomförd rekapitalisering har gett ITAB $nansiella muskler att såväl slutföra transformationen som att återuppta
utdelning och driva tillväxt genom förvärv.

Ledare på fragmenterad marknad med stora konsolideringsmöjligheter

Marknaden för butiksinredning är mycket fragmenterad, med uppskattningsvis tusentals leverantörer inom
en rad olika nischer. ITAB:s marknadsandel i Europa beräknas vara högt ensiBrig, vilket kan jämföras med
dagligvaruhandelns största aktörer som har över 20% lokal marknadsandel i många länder. I takt med
att detaljhandelsmarknaden förändras räknar vi med att butiksinredningsleverantörerna kommer behöva
erbjuda mer kvaliFcerade tjänster, vilket i sin tur förväntas driva en konsolidering, något som ITAB med sin
ledande ställning har ett mycket bra utgångsläge att delta i.

Stabil underliggande efterfrågan från dagligvarumarknaden

Dagligvarumarknaden i Europa har historiskt vuxit med 1% realt över tid och marknadens aktörer uppvisar
låg slagighet avseende tillväxt och marginaler, vilket skapar god visibilitet avseende den underliggande
efterfrågan på ITAB:s produkter. Marknadens aktörer efterfrågar i allt större utsträckning produkter som
ökar eBektiviteten i butiken – t.ex. självutcheckningssystem – och vi tror också att den ökande andelen e-
handel inom sektorn kommer leda till ett behov av att koppla upp och koppla samman en butiks olika delar,
vilket representerar nya aBärsmöjligheter för ITAB.

Åtgärdsprogram kommer ge ett mer lönsamt bolag

I slutet av 2019 lanserades transformationsplanen One ITAB som syftar till att höja ITAB:s lönsamhet till
2022. Programmet omfattar bl.a. realisering av synergier, kostnadseBektiviseringar samt förändringar av
produktionsorganisationen. Vi räknar med att rörelsemarginalen kommer fördubblas mellan 2021 och 2025
och då nå knappt 10%, som en direkt konsekvens av åtgärdsprogrammet.

Stärkt Fnansiell ställning öppnar för förvärv och återupptagen utdelning framöver

Efter rekapitaliseringen som blev klar under mars 2021 kommer ITAB ha en nettoskuld som är ~1,5 mdkr
lägre än vid utgången av 2019, vilket öppnar för att återuppta utdelningen men också genomföra förvärv
och därigenom driva tillväxt.

Värdering

Vi ser ett motiverat värde per aktie på 23,50-24,50 kr, där värderingen utgår från en kassaCödesvärdering
i kombination med en relativvärdering. Ytterligare potential kan Fnnas om bolaget genomför
värdeskapande förvärv. Risknivån bedömer vi som medelhög, beroende på osäkerhet kring tillväxten givet
detaljhandelsmarknadens förändring, i kombination med att transformationsprogrammets fulla eBekter
återstår att realisera.
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ITAB i grafer

Omsättning per anställd (tkr)

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Tillväxt

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Organiskt Förvärv

EBITDA-marginal (ex IFRS 16)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

ROIC

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Nettoskuld ex IFRS 16 (mkr)

( 500)

-

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB
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Beskrivning av ITAB

Introduktion

ITAB är en helhetsleverantör av butikskoncept och butiksinredningar till dagligvaru- och detaljhandeln i framförallt
Europa. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av butiksinredning, belysning och kassadiskar som tillsammans med
tjänster som design, konceptutveckling och installation hjälper kunderna att eBektivisera sina butiker och skapa
inspirerande miljöer. ITAB har huvudkontor i Jönköping, drygt 2 800 anställda och egen verksamhet i 28 länder.
Under 2020 omsatte bolaget 5,3 mdkr.

Geogra:sk närvaro

Källa: Bolaget

Bolagets viktigaste kundgrupp är dagligvaruhandeln, som under 2020 utgjorde 58% av försäljningen, följt av kunder
inom bygg och heminredning med 14% samt modebranschen med 8%. Övriga kundgrupper (t.ex. apotek och
bensinstationer) utgör 20% av omsättningen. Europa står för 92% av försäljningen, med Storbritannien (18%), Sverige
(11%) och Norge (10%) som de enskilt viktigaste länderna.
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Omsättning per kundgrupp (2020)
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Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB
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ITAB fokuserar sitt erbjudande på tre primära produktområden: Inredning, Guidance & Checkout och Belysning.
Inredning är det största området och omfattar bl.a. hyllor och inredningsdetaljer i framförallt trä eller metall.
Guidance & Checkout omfattar allt som har att göra med in- och utpassering i en butik och inkluderar produkter
som kassadiskar och grindar, medan belysningskategorin omfattar belysningssystem och relaterade produkter.

Ungefär 60% av det ITAB säljer produceras internt medan resterande del köps in från externa leverantörer. Den
egna produktionen sker i bolagets 19 produktionsanläggningar i 14 länder, vilka har kompetens inom såväl trä- som
metall- och elektronikproduktion samt relaterad slutmontering. Vad som produceras internt och vad som köps in
externt avgörs av hur stora volymerna är: produkter i långa serier tillverkas primärt i egna anläggningar, medan
produkter i korta serier oftast köps in.

ITAB-koncernen har historiskt vuxit genom förvärv, och under de senaste 10 åren har man adderat drygt ett förvärv
per år. FilosoFn var länge att låta förvärvade bolag fortsätta leva en relativt autonom tillvaro inom koncernen
under en modell som fokuserade på produkter och produktion, vilket dock blev svårare i takt med att marknaden
förändrades i mitten av 2010-talet. Då började e-handeln accelerera på allvar vilket Fck detaljhandlare att bromsa
takten i butiksutrullningar, och konsekvensen för ITAB blev att man tvingades börja arbeta med Cer projekt än
tidigare och med kortare varsel samt lägre enskilda volymer, något som organisationen inte riktigt var anpassad för.
Man försökte då investera sig ur situationen genom låneFnansierade förvärv, men resultatet blev istället väsentligt
försämrad lönsamhet och ökande skuldsättning.

Organisk och förvärvad tillväxt
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Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB
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För att vända utvecklingen lanserades i slutet av 2019 en ny strategi som ska ompositionera ITAB till en lösnings-
och tjänsteorienterad aktör med målet att skapa ett enklare och mer skalbart bolag. Strategin går under namnet One
ITAB och dess hörnpelare är:

• Vara en lösningsleverantör

• Skapa ett ekosystem av partners

• Förträ<lighet i produktion

• Översyn av kostnadsstrukturen

• Utöka marknadspositionen

• Stärka medarbetarna & skapa gemensamma arbetssätt

• Hållbar framtid

Det kortsiktiga resultatet av transformationsplanen förväntas bli en förbättring av EBITDA med 270-330 mkr till
mitten av 2022 (jämfört med 2019) samt frigörande av kapital om 400-500 mkr.

Historik

ITAB har rötter från 1937 och namnet härstammar från en period då man tillverkade elektroniska tändsystem (Igni
Tronik AB), men det ITAB vi känner idag började formas 1979 då entreprenören Tord Johansson blev majoritetsägare
i bolaget:

• ITAB var då verksamt inom belysningsteknik och kom under 1980-talet att utvecklas till den bredare
koncernen ITAB Industri – med verksamhet inom elektronik, plast och butiksinredningar – som
börsnoterades 1988

• Under 1990-talet växte butiksinredningsdelen av koncernen genom förvärv av ledande aktörer inom
butiksinredningar, kassadiskar och entrésystem i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vilka 1998
sammanfördes till aBärsområdet ITAB Inredning

• I början av 2000-talet började Cera av kunderna expandera internationellt, och bolagets strategiska ambition
att verka nära kunderna ledde till att man etablerade egen närvaro i bl.a. Baltikum och Nederländerna

• 2004 skedde en renodling av ITAB Industri-koncernen, varigenom koncernen bytte namn till XANO Industri
och samtidigt knoppade av butiksinredningsdelen till det som idag är ITAB Shop Concept

• Åren efter avknoppningen kom fortsatt att präglas av förvärv, genom vilka ITAB breddade produktportföljen
och utökade sin närvaro i bl.a. Storbritannien, Tyskland och Tjeckien

• 2011 utökades ITAB:s produkterbjudande till att även inkludera belysning, genom förvärvet av den svenska
koncernen Nordic Light Group som var en av de större europeiska aktörerna inom butiksbelysning

• Under 2014-2016 genomfördes två stora förvärv med en kombinerad omsättning på omkring två miljarder
kr: dels konkursboet i New Store Europe och dels den italienska koncernen La Fortezza

• I mitten av 2010-talet accelererade samtidigt e-handelspenetrationen på många viktiga marknader, vilket
ledde till förändrade kundbeteenden och minskade expansionsplaner, och därmed strukturellt annorlunda
grundförutsättningar för ITAB:s verksamhet

• Andréas Elgaard tillträdde som VD under 2019 för att leda bolaget i nästa utvecklingsfas, och mot bakgrund
av marknadsförändringarna samt för att stärka ITAB inför framtiden annonserades en ny strategi – One ITAB
– i februari 2020

• För att stärka balansräkningen med anledning av Covid-19-pandemin genomfördes under inledningen av
2021 en företrädesemission, genom vilken ITAB Fck en ny huvudägare i norska Aeternum Capital
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Erbjudande och a<ärsmodell

ITAB arbetar efter en modell som innebär att man tar ansvar för hela processen från idé till nyckelfärdigt
butikskoncept. Genom att kombinera tjänster, produktion och eftermarknadsansvar erbjuds detaljhandlaren en
komplett lösning som gör att denne kan fokusera på sin kärnverksamhet, vilket ökar produktivitet och lönsamhet
för såväl ITAB som kunden. I leveransen till kunden kan ITAB dra nytta av sin marknadsledande ställning och närvaro
på många marknader genom att dels hjälpa kunden att uttolka trender och skeenden på konsumentsidan – vilka
tenderar att spela ut i olika takt och hastighet på olika marknader – och dels genom att erbjuda lokal närvaro och
leverans för att installationsprocessen ska ha minimal inverkan på kundens försäljning.

Illustration av ITAB:s helhetserbjudande

Källa: Bolaget, EPB

För att skapa största möjliga gemensamma nytta strävar ITAB efter att ha ramavtal med sina största kunder,
varigenom ITAB får möjlighet att vara med på ett tidigt stadium i planeringen av nya butiker eller renoveringar,
vilket ökar potentialen till merförsäljning och förbättrar visibiliteten.

Erbjudandet sorteras i tre huvudsakliga områden utifrån produkttyp, med digitala tjänster som en sammanbindande
faktor. Dessa redovisas schematiskt i Fguren nedan.

ITAB:s produktområden

Källa: Bolaget, EPB
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Inredning

Inredning är ITAB:s största produktområde och omfattar ett brett sortiment av framförallt hyllor, skåp och andra
förvaringslösningar. Produkterna Fnns som standard i en rad olika mått anpassade för olika geograFska marknader,
men man erbjuder också kundunika produkter.

Hur en kedja exponerar sina produkter för kunden i butiken blir allt viktigare, varför ITAB:s inredningslösningar
inte enbart ska fylla det fysiska behovet av förvaring utan också bidra till att förhöja kundupplevelsen och
merförsäljningen genom innovativ exponering och kommunikation.

Dagligvaruhandeln är den största kundgruppen inom Inredning, och till dessa kunder erbjuds även produkter som
livsmedelsdiskar, kylskåp för färskvaror samt scanningmöbler. Till andra branscher har ITAB utvecklat inredning
särskilt anpassad för bl.a. byggvaruhus, elektronikhandeln samt apotek, vilka har olika krav på hur inredningen ska
se ut och fungera. Inom detta produktområde erbjuds även hyllsystem för lager och logistik.

Produktionen av hyllor i stål och övrig inredning i trä sker i vår förståelse till stor del internt, medan produkter
i plast i stor utsträckning köps in från externa leverantörer. De Cesta av ITAB:s produktionsanläggningar i Europa
tillverkar inredning i någon form, vilket i vår bedömning dels är ett resultat av att man velat vara nära kunderna för
att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar, men dels också en nödvändighet då inredning i vår bedömning är det
produktområde som har lägst marginaler, vilket gör produkterna olönsamma att transportera längre sträckor.

Bland kunderna återFnns aktörer som Apotek Hjärtat, ICA och Leroy Merlin. Nedan syns exempel på lösningar inom
Inredning.

Inredning: exempel på lösningar (1)

Källa samtliga bilder: Bolaget

ITAB Shop Concept – 31 March 2021 8 Erik Penser Bank



Inredning: exempel på lösningar (2)

Källa samtliga bilder: Bolaget

Guidance & Checkout

Guidance & Checkout omfattar allt som har att göra med in- och utpassering i en butik, t.ex. självutcheckningskassor,
bemannade kassadiskar, kösystem och entrégrindar. EBektiva lösningar och system för entré och utpassering skapar
optimala Cöden i butiken, höjer upplevelsen för konsumenten samt ökar säkerheten för butiksägaren. När ITAB
designar ett entré- och utgångssystem granskas kundCödet för att undersöka hur kundens rörelser i butiken kan
optimeras, eftersom Cödet genom butiken är avgörande för produktivitet och framgång.

Olika butiker och branscher har olika behov, varför ITAB erbjuder produkter och tekniska lösningar i ett Certal
utföranden och modeller. Självutcheckningssystem har blivit en allt viktigare produkt över tid, i takt med att
betalningsmetoderna har blivit digitala och behovet av att förbättra kostnadseBektiviteten i fysiska butiker har
ökat. Traditionella bemannade kassadiskar bedömer vi dock fortfarande stå för huvuddelen av försäljningen inom
produktområdet.

Dagligvaruhandeln står för nästan all försäljning inom produktområdet i vår bedömning, givet det begränsade
behovet av framförallt kassadiskar inom de övriga kundgrupperna.

I vår förståelse tillverkas produkterna inom området i huvudsak i bolagets egna produktionsanläggningar, med
stål som den viktigaste insatsvaran. Tillverkning och montering sker primärt i anläggningarna i Sverige, Tjeckien,
Tyskland, Italien och Kina. Givet det höga teknikinnehållet i självutcheckningssystemen bedömer vi att marginalerna
inom Guidance & Checkout är högre än för övriga produktområden.

Bland kunderna återFnns aktörer som Coop, Lidl och Morrisons. Nedan syns exempel på lösningar inom Guidance
& Checkout.
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Guidance & Checkout: exempel på lösningar

Källa samtliga bilder: Bolaget

Belysning

Belysning är ett produktområde som blev en väsentlig del av ITAB genom förvärvet av Nordic Light Group år 2011,
och är också det som i vår bedömning är minst integrerat med övriga produktområden. Inom Belysning erbjuder ITAB
idag ett brett sortiment av armaturer som skensystem, spotlights och downlights, men också kompletta LED-system.

Att välja rätt belysning till en butik har blivit allt viktigare i takt med att butiksägare insett behovet av ändamålsenlig
belysning för att skapa såväl en trivsam miljö där kunden vill stanna länge, som för att exponera särskilda produkter
och därmed driva merförsäljning. Belysningssegmentet har också en tydlig miljövinkel, då ett byte från äldre
belysningsteknologi till moderna LED-lösningar kan sänka energiförbrukningen med 30-40%.

Till skillnad från ITAB:s övriga produktgrupper är inte dagligvaruhandeln den största kundgruppen inom Belysning,
utan det är istället inom mode som största delen av försäljningen sker, följt av bygg och heminredning.

Produktutveckling inom Belysning sker i Sverige medan volymproduktionen är lokaliserad till Kina, där ITAB har
två moderna anläggningar. Bolaget har där kapacitet att hantera en stor del av kedjan inom LED-produktion, från
kretskort och elektronik till montage och certiFering. Den höga teknikhöjden har historiskt inneburit relativt goda
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marginaler för belysningsprodukter, men i vår bedömning har marginalerna eroderat något över tid för att idag
beFnna sig någonstans mellan Guidance & Checkout och Inredning.

Bland kunderna återFnns aktörer som Asda, H&M och IKEA. Nedan syns exempel på lösningar inom Belysning.

Belysning: exempel på lösningar

Källa samtliga bilder: Bolaget

Digital

Digital är ett produktområde som vi bedömer kommer bli allt viktigare framöver, och ITAB har också under de
senaste åren lanserat ett antal digitala tjänster som syftar till att knyta samman den fysiska butiksmiljön med den
digitala, och därmed hjälpa kedjorna få ut det mesta möjliga av sina butiksinvesteringar.

Idag är det främst internt utvecklade kundunika digitala lösningar samt smarta grindar kopplade till självutcheckning
som bolaget säljer inom detta område. Framöver bedömer vi dock att ITAB har en stor möjlighet att erbjuda paketerad
mjukvara till sina kunder och på så vis potentiellt kunna bygga en större återkommande intäktsbas.

Exempel på sådana digitala tjänster är Piri – ett trådlöst system som ger butiksägaren möjlighet att kontrollera
upplevelserna i butik inom både ljus, ljud och bild – samt Endless Aisle, vilket är en lösning som ger butiksbesökaren
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möjlighet att ta del av produkter som butiken inte har i lager och beställa dem antingen för hemleverans eller för
upphämtning i butiken.

Digital: exempel på lösningar

Källa samtliga bilder: Bolaget

Ny strategi – One ITAB

Som beskrivits tidigare innebar den fysiska detaljhandelns förändrade förutsättningar i kombination med bristen på
integration mellan ITAB:s olika delar att bolaget behövde en ny strategi, och en sådan sjösattes också i slutet av 2019.
One ITAB-strategin syftar – som namnet skvallrar om – till att skapa ett mer sammanhållet bolag, med en enklare
struktur, förbättrade möjligheter att hantera marknadsförändringar och kapacitet att leverera högre lönsamhet.
Strategin inbegriper sju prioriterade områden i tre distinkta faser, vilka illustreras i bilden nedan.

Illustration av One ITAB-strategin

Källa: Bolaget
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Vi bedömer att implementeringen av strategin över tid kommer röra sig gradvis från vänster till höger samt uppifrån
och ner, innebärande att den första åtgärden har varit att stabilisera bolaget genom att se över och förändra
kostnadsstrukturen. EBekterna av stabiliseringsåtgärderna har redan börjat märkas under 2020, vilket betyder
att 2021-2022 förväntas innehålla Cer oBensiva åtgärder för att driva tillväxt, expandera marknadspositionen och
ompositionera ITAB som en lösningsleverantör.

Den kanske viktigaste enskilda byggstenen i strategin är att leverera lösningar snarare än produkter. Genom att
fokusera mindre på att sälja enskilda produkter till inköpare och istället erbjuda värdebaserade helhetslösningar
baserade på data och erfarenhet till försäljnings- och marknadschefer Fnns det en stor möjlighet för ITAB att öka
såväl försäljning som marginaler. Strategiskt ska bolaget ta sig an denna uppgift genom att fokusera på långsiktiga
relationer med kunder, med utgångspunkt i att förstå kundens speciFka problem och utifrån dessa föreslå en lösning
baserad på bolagets verktygslåda. Detta angreppssätt illustreras översiktligt nedan.

Illustration av ITAB:s problemlösningsorienterade modell under den nya strategin

Källa: Bolaget, EPB

Att ställa om organisationen kommer inte gå över en natt, och kommer kräva att man delvis förändrar arbetssätt.
Istället för att sälja produkter kommer säljare att behöva ställa om till ett mer långsiktigt och konsultativt
förhållningssätt, där ITAB blir kundens långsiktiga strategiska partner som kan bidra med kunskap och erfarenhet
från en rad olika branscher och länder. Verksamheten behöver också till fullo anpassas till den nya verkligheten i
detaljhandel, där Ceråriga program för nya butiksöppningar ersatts av kortare projekt avseende uppdateringar och
renoveringar av beFntliga butiker, vilket ställer krav på mer Cexibel leverans.

Produktutvecklingen och produktionen kommer behöva anpassa sig till ett mer snabbfotat men också långsiktigt
arbetssätt, där ITAB kan erbjuda relevanta produkter till konkurrenskraftiga priser men inte nödvändigtvis tillverka
dem själva, samtidigt som man i sitt helhetserbjudande till kunden på ett tydligare sätt tar ansvar för produktens
totalkostnad att äga över en livscykel. Att se till att samtliga produkter och tjänster Fnns tillgängliga på samtliga
marknader är en viktig byggsten, tillsammans med att kontinuerligt förbättra den egna produktionen och minimera
fel i denna.
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Ett mer eBektivt sätt att samla in och dela information i organisationen kommer att krävas om strategin att bli en
lösningsleverantör ska fungera, eftersom kontinuerlig tillgång till rätt information är avgörande för att fatta rätt
beslut. Som katalysator och möjliggörande faktor för ovanstående Fnns den kapitalinjektion som ITAB Fck genom
den nyligen genomföra företrädesemissionen, vilken även skapar förutsättningar för att gå på oBensiven och därmed
få ännu bättre hävstång på det nya arbetssättet.

Det tydligaste steget hittills i arbetet med att eBektivisera tillverkningsledet är den konsolidering av produktionen
som annonserades i bokslutskommunikén för 2020. Åtgärden omfattar Cytt av såväl tillverkning som montering i
Frankrike, Sverige och Nederländerna till anläggningar i Kina, Lettland och Tjeckien, samt även sammanslagning av
två fabriker i Kina. Totalt omfattas fem produktionsanläggningar, vilket innebär att man efter fullt genomförande
av dessa åtgärder kommer ha gått från 19 tillverkningsenheter till 14, motsvarande en minskning med nästan 30%.

Antal produktionsanläggningar
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Källa: Bolaget, EPB

Efter att den nya strategin har implementerats fullt ut förväntas det nya ITAB bli ett bolag som:

• Fokuserar på verksamhetens styrkor och kärnmarknader

• Skapar kundvärde genom försäljning av lösningar

• Investerar i konkurrensstärkande kompetensutveckling

• Stärkt positionen som marknadsledare i Europa

• Förenklat den operationella strukturen

• Optimerat den geogra:ska närvaron och kostnadsbasen

• Har färre och mer strategiska leverantörer
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Marknadsanalys

Struktur

Marknaden för butiksinredning och relaterade produkter och tjänster kan i en vidare mening sägas omfatta allt som
en butiksägare behöver för att förvara, exponera och sälja varor, men också för att se till att besöksCödet fungerar
optimalt. I takt med att den fysiska butiksmiljön blivit alltmer sammankopplad med digitala informations- och
försäljningskanaler har också mjukvara kommit att bli en viktig del i en butiks totala behov.

Detaljhandeln består av en mängd olika specialiteter och format, vilket innebär att det också Fnns ett diversiFerat
utbud av inredning, koncept och utrustning. För att diversiFera sig och skapa ett tydligt erbjudande mot konsument
strävar detaljhandelskedjor efter att skapa unika butiksmiljöer, vilket för butiksinredningsleverantörerna översätts
till en stor efterfrågan på kundspeciFka lösningar framför standardiserade.

Utöver koncept och produkter för den fysiska butiksmiljön utgör projektledning, installation och underhåll
av denna en väsentlig del av totalleveransen för butiksinredningsaktörerna. För butiksägare betyder varje dag
som butiken tvingas vara helt eller delvis stängd p.g.a. ny- eller ombyggnad ett stort resultatbortfall, varför en
snabb och högkvalitativ leverans är av högsta vikt för att konkurrera. Nedan syns en schematisk illustration av
butiksinredningsmarknadens struktur.

Illustration av strukturen på marknaden för butiksinredning

Källa: EPB

Detaljhandel har historiskt varit relativt lokal verksamhet, med många aktörer som är starka på en enskild marknad
men få som lyckas på regional eller global basis. Tillsammans med de faktorer som beskrivs ovan har detta skapat
en struktur på butiksinredningsmarknaden med många lokala leverantörer och en mycket fragmenterad marknad
globalt sett. Över tid har dock detaljhandelskedjornas ambition att växa över gränserna ökat, vilket lett till en önskan
om att ha en och samma leverantör i Cera länder, något som i sin tur också drivit konsolidering i leverantörsledet.

Bland aktörerna på marknaden för butiksinredning Fnns idag allt från specialister (som exempelvis fokuserar på
antingen belysning eller kundvagnar) eller bredare generalister likt ITAB. Det Fnns ingen entydig information om
antalet verksamma leverantörer inom butiksinredning, men en Fngervisning om branschens fragmentering är att
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under 2020 års EuroShop – som är världens största mässa för butiksinredning – så uppgick antalet utställare till
2 300.

Även om det Fnns historiska skäl till butiksinredningsbranschens fragmenteringsgrad så drar vi slutsatsen av
ovanstående att det bör ske en ökad konsolidering i branschen, då en del produkter kommer öka i betydelse och
andra minska, samtidigt som tjänste- och mjukvaruinnehållet kan förväntas bli allt viktigare, vilket i vår bedömning
kommer leda kunderna till att vilja ha helhetslösningar i större utsträckning än tidigare.

Kunder

Kundsidan av branschen är precis som leverantörsledet inte helt enkel att kartlägga, eftersom den också är
fragmenterad och representerar en rad olika behov och segment. En översiktsbild av vilka sektorer som är de största
köparna av butiksinredning kan dock erhållas av att studera besöksproFlen från EuroShop 2020, vilken presenteras
nedan. Av denna framgår att dagligvaruhandeln är den enskilt största sektorn, följt av kläd- och skobranschen samt
möbler och heminredning. Detta rimmar också hyggligt väl med hur ITAB:s kundgruppsproFl ser ut.

Besökare på EuroShop 2020 per sektor inom detaljhandeln
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Dagligvaror Kläder och skor
Möbler och heminredning Varuhus
Övriga

Källa: EuroShop, EPB

Styrkeförhållandet mellan butiksinredningsleverantörer och detaljhandelskunder bedömer vi skiljer sig åt beroende
på vilket segment av detaljhandeln man tittar på, samt även hur de lokala förutsättningarna ser ut.

Överlag kan konstateras att dagligvaruhandelns aktörer typiskt sett har starkare positioner än kedjor inom mode eller
bygg och heminredning. Detta kan illustreras med att de 10 största dagligvarukedjorna i Europa hade en sammanlagd
marknadsandel om 34% av den totala europeiska marknaden under 2017, enligt analysFrman LZ Retailytics, och att
marknadsandelen för den ledande koncernen inom dagligvaror är mellan 20-30% i Frankrike, Storbritannien och
Tyskland samt hela 50% i Sverige.
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Dagligvaruhandeln: marknadsandel för den koncern som är #1 i respektive land
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Källa: Central European Business Review, HUI, Kantar, EPB

Inom modebranschen är bilden en annan, med en betydligt mer fragmenterad struktur där topp 10 globalt delar på
endast 10% av marknaden enligt Euromonitor. På lokal nivå kan enskilda aktörer nå en högre andel än så, men långt
ifrån dagligvaruhandelns nivåer. Utifrån data från Swedish Fashion Association uppskattar vi att H&M t.ex. endast
har 8% av den svenska klädhandeln, trots den starka lokala förankringen och långa historiken.

Bygg- och heminredningsbranschen beFnner sig någonstans mellan dagligvaror och mode. Utifrån olika
branschkällor bedömer vi att IKEA – som är världens största möbelföretag – har en marknadsandel på cirka 10-20%
på enskilda större marknader utanför Sverige, medan marknadsandelen i Sverige troligen är högre än så.

Av konsolideringsgraden inom respektive kundgrupp drar vi slutsatsen att dagligvaruhandeln troligen har
större förhandlingsstyrka i förhållande till butiksinredningsleverantörerna än vad kedjor inom mode och bygg/
heminredning har. Detta betyder dock inte att det är en oattraktiv nisch att vara i eftersom det troligen är den största
enskilda kundgruppen, och dagligvarubranschens höga konsolideringsgrad medför att en inredningsleverantör kan
uppnå stora skalfördelar och hög eBektivitet i försäljningen mot segmentet. Analogt med detta representerar
modebranschen potentiellt högre marginaler för en butiksinredningsleverantör p.g.a. den låga konsolideringsgraden,
men just den sistnämnda betyder också att inredningen inte kan tillverkas i lika långa serier vilket späder ut
marginalerna.

Produkter och tjänster

Precis som på kundsidan är det svårt att få ett helhetsgrepp om produkt- och tjänstesidan inom
butiksinredningsbranschen, eftersom den innehåller produkter och tjänster som överlappar med andra
slutanvändarbranscher: t.ex. kan en belysningstillverkare sälja till både butiker och kontor, medan en leverantör av
inredning kan ha ett erbjudande som passar för såväl butiker som hotell.

Konkret vägledning kan dock fås genom att studera vilka områden EuroShops besökare uttryckte intresse för, vilket
redovisas i grafen nedan. Intresseområden behöver nödvändigtvis inte överlappa med faktisk marknadsstorlek, men
det är ändå intressant materia då det också kan ge en Fngervisning om var någonstans tillväxten Fnns. Som vi kan
konstatera av grafen är inredning och design det största enskilda området – något som rimmar väl med att det också
är ITAB:s största enskilda produktområde – följt av marknadsföring och teknik.
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Intresseområden hos besökare på EuroShop 2020 (urval)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Inredning /
Design

Marknads-
föring i butik

Teknik i butik Belysning Klimat &
Energi

Utrustning för
Mat & Dryck

Källa: EuroShop, EPB

En intressant observation med utgångspunkt i datan avseende intresseområden är att teknik röner så pass stort
intresse, och att även klimat och energi är med bland det som besökarna ville fokusera på. Detta är i vår bedömning en
tydlig riktningsmarkör om att butiken går i samma riktning som övriga fastighetsbranschen till att bli alltmer digital.

Över tid tror vi därför att butiker kommer bli mer uppkopplade än de är idag, och att det Fnns en mycket stor
möjlighet för den aktör som kan knyta samman alla enheter som en butiksägare behöver hålla koll på, omfattande
t.ex. besöksCödet genom butiken, vilka erbjudanden som visas på skärmarna i butiken, vilken temperatur som råder
i fruktavdelningen, om det Fnns behov av att byta ut kött i en kyldisk som börjar bli gammalt, samt vilka priser
som behöver justeras.

Storlek och tillväxt

Den globala marknaden för butiksinredning har av analysFrman Global Market Insights beräknats vara värd USD
132 mdr år 2018, med en förväntad tillväxt på knappt 5% per år t.o.m. 2025. DeFnitionen av marknaden är dock
bred och innehåller delsegment som tangerar andra marknader (t.ex. möbler, golv och fönster), vilket gör att den
inte direkt kan appliceras på ITAB.

För en mer precis uppskattning av ITAB:s adresserbara marknad kan vi använda oss av den data som ITAB låtit
ta fram avseende bolagets tre huvudsakliga kundgrupper dagligvaror, bygg och heminredning samt mode. Utifrån
den analysen är marknaden värd 69 mdkr under 2019, med förväntad nolltillväxt t.o.m. 2022. Den största delen
av marknaden (2/3) beräknas utgöra ombyggnation och renoveringar av beFntliga butiker, medan nybyggnation
förväntas utgöra en allt mindre del, samtidigt som underhåll förväntas öka något.

Per kundgrupp beräknas dagligvaruhandelns efterfrågan öka 3% per år t.o.m. 2022, vilket också gäller för bygg och
heminredning, medan mode förväntas minska med 8% per år.
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Adresserbar marknad per projekttyp (mdkr)

Källa samtliga diagram: ITAB, EPB

Adresserbar marknad per kundgrupp (mdkr)

DiBerensen mellan den uppskattade globala tillväxten och tillväxten på ITAB:s adresserbara marknad skvallrar om att
det Fnns geograFer och segment med relativt god tillväxt. Enligt Global Market Insights är det framförallt apotek och
butiker på Cygplatser som växer snabbt, och bland speciFka produktsegment med hög förväntad tillväxt kan nämnas
digital signage (dvs kommunikation genom dynamiska bildskärmar) och ESL (elektroniska hyllkantsetiketter). Digital
signage-marknaden förväntas enligt branschbedömare växa 8% per år och ESL-marknaden omkring 20%.

Ett tillväxtsegment som ligger ITAB nära är det för självutcheckningssystem. Enligt analysFrman RBR förväntas den
installerade basen av sådana öka med 18% per år mellan 2019 och 2025, och då kassor för självutcheckning kan kosta
50% mer än en traditionell bemannad kassadisk bedömer vi att utvecklingen i detta segment är en starkt bidragande
orsak till att ITAB:s adresserbara marknad inom dagligvaror förväntas visa relativt god tillväxt.

Antal installerade självutcheckningssystem 2019-2025e (miljoner enheter)

Källa: RBR
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Tittar man avslutningsvis på vad kunder och konkurrenter siktar på, så ser till att börja med de prognostiserade
investeringsökningarna för stora dagligvaruhandlare på ITAB:s marknader ganska begränsade ut. Dessa har som
grupp minskat investeringsnivåerna under lång tid, och analytikerprognoser för kommande år pekar på en
aggregerad ökning av investeringar på omkring 2% per år, vilket alltså ligger ungefär i linje med den tillväxt som
ITAB ser framför sig i detta segment. Bland de större konkurrenterna noterar vi ambitioner att växa med 2-5% per år
kommande 3-5 åren, vilket i vår bedömning understryker bilden av marknaden som en med låg, men ändå positiv,
tillväxt.

Investeringsnivå för större dagligvarukedjor 2010-2022e (indexerad)
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Källa: FactSet, EPB

ITAB:s position

Utifrån ovanstående analys av marknaden bedömer vi att ITAB är en av de ledande aktörerna i Europa inom
butiksinredning, med ett särskilt starkt fotfäste inom dagligvaruhandeln, även om bristen på granulär data om
marknaden gör det svårt att säga exakt hur starkt bolaget är. Utifrån den identiFerade adresserbara marknaden för
ITAB:s huvudsakliga kundgrupper beräknar vi att bolaget har en marknadsandel på ~7%, vilket är ungefär i linje med
tidigare uppskattningar från bolaget om en marknadsandel på 10% på beFntliga marknader.

Eftersom ITAB inte är verksamt inom samtliga nischer inom butiksinredning gör vi bedömningen att man är absolut
starkast inom dagligvaruhandeln och speciFkt inom kassadiskar. ITAB uttalade under 2017 att man då hade ~25%
av marknaden för kassadiskar på beFntliga geograFska marknader, vilket ger en Fngervisning om hur stark position
man har.

Givet branschens fragmenterade natur saknas inte konkurrens, och bland de största i branschen Fnns:

• Diebold Nixdorf: Amerikanskt noterat bolag med huvudsaklig verksamhet inom banksektorn, där man är
global ledare inom bankomater, men man har också en stor verksamhet inom detaljhandelssektorn. Här
fokuserar man på POS- (point of sale) och självutcheckningslösningar och är enligt egen utsago störst i Europa
på dessa. Total omsättning inom retailsegmentet uppgår till USD ~1,0 mdr.

• HMY Group: Fransk private equity-ägd grupp med ett brett erbjudande inom butiksinredning. Bedöms av
oss vara en av ITAB:s största konkurrenter i Europa. Omsätter uppskattningsvis EUR 580 m.

• ISG: Brittisk aktör inom bygg- och installationstjänster som också kontrolleras av private equity. Av
omsättningen på GBP ~2,6 mdr kommer ungefär hälften från bygg- och installationsprojekt avseende
interiörer vilket omfattar butiker såväl som kontor och hotell. Bedöms av oss inte vara någon direkt
konkurrent inom ITAB:s samtliga kundgrupper, utan framförallt inom mode.
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• NCR: Amerikanskt noterat bolag som likt Diebold Nixdorf är störst inom banksektorn, men också
har en detaljhandelsvertikal (samt även en restaurangvertikal). Man är global marknadsledare inom
självutcheckningssystem med en försäljning på USD 900 m, och utöver detta omsätter man USD 1,2 mdr
genom försäljning av POS-system till detaljhandelssektorn.

• Wanzl: Tysk familjeägd koncern som är världens största tillverkare av kundvagnar och bagagevagnar. Utöver
detta erbjuder man bl.a. också inredning samt in- och utpasseringslösningar till detaljhandeln. Omsätter
uppskattningsvis EUR 720 m och bedöms av oss vara en av ITAB:s europeiska huvudkonkurrenter vid sidan
av HMY Group.

Bland närliggande aktörer i Sverige Fnns också följande bolag:

• Fagerhult: Europaledande tillverkare av belysningsprodukter för inomhus- och utomhusmiljöer, med
ungefär 20% av omsättningen inom detaljhandelssektorn. Omsatte 6,8 mdkr under 2020 med en
rörelsemarginal på ~5%. Börsnoterat.

• HL Display: En av världens ledande leverantörer inom butikskommunikation och varuexponering, helägt av
Ratos sedan 2010. Omsatte 1,5 mdkr under 2020 med relativt god lönsamhet (11% EBITA-marginal).

• MultiQ: Börsnoterad aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar, med kunder inom främst
detaljhandel, bank, spel och transport. Omsatte 138 mkr under 2020 med svagt negativt rörelseresultat.

• Pricer: En av världens ledande leverantörer inom digitala hyllkantslösningar. Omsatte 1,8 mdkr år 2020
under mycket stark tillväxt (+75%), med en rörelsemarginal på 9%. Börsnoterat.

• ZetaDisplay: Nordisk börsnoterad marknadsledare inom digital signage med hög andel återkommande
intäkter. Omsatte 366 mkr under 2020 (varav 42% var återkommande) med svagt positivt rörelseresultat.

Vad driver marknaden?

Utvecklingen för ITAB:s marknad drivs av ett antal faktorer som är delvis sammanhängande, men samtliga har att
göra med den fysiska detaljhandelns välmående och utveckling.

Detaljhandelns försäljningsutveckling

En grundförutsättning för investeringsvilja hos detaljhandeln är att den växer och ser utvecklingsmöjligheter.
Marknadsstudier genomförda på uppdrag av ITAB innan covid-19-pandemin slog till pekade på en förväntad årlig
tillväxt på 2-3% per år över tid i konsumentledet för ITAB:s huvudsakliga kundgrupper, vilket kan jämföras med en
historisk real tillväxt för dagligvarubranschen i Europa på ungefär 1% per år. Därmed kan vi konstatera att det Fnns
en liten, men positiv underliggande tillväxt som bör driva detaljhandeln framåt.

ITAB är ju till mer än hälften exponerat mot dagligvaruhandeln, som över tid har uppvisat en mycket god
stabilitet i försäljnings- och resultatutveckling, vilket vi bedömer är positivt då det skapar förutsättningar för
butiksinredningsleverantören att kunna planera med längre horisont och därmed öka visibiliteten i verksamheten.
En stabil resultatutveckling skapar också trygghet hos kunden och gör den mer konFdent i att investera i nya
projekt jämfört med en kund vars resultat är mer volatilt. Dagligvaruhandelns stabilitet kan illustreras med Axfoods
utveckling de senaste 10 åren, under vilka man haft en standardavvikelse i omsättningen på knappt 3% och en
rörelsemarginal som knappt Cuktuerat alls (0,1% standardavvikelse).
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Axfood: standardavvikelse i tillväxt och EBIT-marginal 2010-2019
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Källa: FactSet, EPB

Andelen försäljning i butik vs online

Den faktor som mest kommit att prägla detaljhandelslandskapet det senaste decenniet är skiftet från oBline till
online, i takt med att en allt större andel av konsumenterna väljer att göra sina inköp på internet. Detta har satt
press på de traditionella detaljhandelskedjorna som tvingats se över sina aBärsmodeller och många gånger behövt
konstatera att den gamla modellen med att öppna butiker och driva folk till dem inte levererar samma resultat som
tidigare.

Andelen av den totala detaljhandeln som sker online uppgick under 2019 enligt Euromonitor till mellan 5 och 17%
i större europeiska länder, med Spanien i botten, Storbritannien i toppen och Sverige någonstans mittemellan med
10%. Euromonitor förutspår också att onlineandelen kommer öka med i snitt fyra procentenheter till 2024.

Dagligvaruhandeln uppvisar en betydligt lägre onlinepenetration än handeln i stort, och under 2018 låg andelen som
sker online på mellan 1 och 6% för några av ITAB:s största geograFska marknader. Precis som för detaljhandeln i stort
förväntas dock onlinepenetrationen öka även i detta segment, och därtill fortare än för övriga segment givet den låga
bas man kommer ifrån. Olika branschbedömare förutspår därför att i snitt 5% av dagligvaruhandeln kommer ske
online år 2023 på några av ITAB:s största geograFska marknader.

E-handel: andel av total detaljhandelsförsäljning
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Källa: Euromonitor, EPB

E-handel: andel av dagligvaruförsäljning
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En intressant aspekt av skiftet från oBline till online är att det förefaller ha skett en acceleration i onlinepenetration
fr.o.m. år 2015, att döma av hur andelen onlinehandel i förhållande till total detaljhandel har förändrats år från år.
Grafen nedan visar denna utveckling i Storbritannien och Sverige (mätt som tre års rullande medelvärde) och det
syns en tydlig acceleration efter 2014, då ökningstakten gick från ~1,5% per år till nästan 3%. De exakta orsakerna till
detta är i våra ögon svåra att peka ut, men består troligen av en kombination av ökad bekvämlighet med e-handel,
bättre leveransalternativ, enklare och säkrare betalningslösningar samt ett stadigt ökande utbud. Utvecklingen har
med största sannolikhet spätt på den fysiska detaljhandelns förändringsbehov och då trenden är tydlig går det inte
att utesluta fortsatt acceleration framöver.

Förändring i e-handelns andel av total detaljhandel (tre års rullande medelvärde)
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En faktor som kan få e-handeln att ta nästa stora kliv är om dagligvaruhandelns andel ökar ännu mer än vad
prognoserna pekar på. Covid-19-pandemin verkar också ha bidragit till just detta, då många som inte tidigare köpt
mat på nätet gjort detta som en direkt följd av de myndighetsrestriktioner som införts för att hantera pandemin.
Enligt data från PostNord har 10-20% av de som köpt dagligvaror online under pandemin på några av ITAB:s
största geograFska marknader inte gjort detta tidigare. Detta har bidragit till att andelen mat som såldes online
i Sverige under april 2020 tog ett skutt från 3% till drygt 5%, vilket enligt HUI skulle ha nåtts först 2022 om
onlinepenetrationen skulle ha följt den historiska trenden.

Andel nya dagligvarukunder online under covid-19
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Skiftet från oBline till online kommer av allt att döma fortsätta med oförminskad takt, vilket betyder att
försäljningstillväxten i fysiska butiker kommer uppvisa svag eller negativ tillväxt. Butikerna kommer därmed minska
i relativ betydelse, även om de Cesta detaljhandelskedjor idag är av uppfattningen att ett omnikanalserbjudande är
det optimala. E-handeln kommer därför inte slå undan benen helt för de fysiska butikerna i vår bedömning, och
kan också ge upphov till nya behov inom butiksinredning som t.ex. skåp för paketupphämtning, men vi tror att
detaljhandeln kommer vara betydligt mer selektiv avseende butiksnätet och de investeringar man gör i detta än man
varit historiskt.

Detaljhandelns investeringar i butiksnätet

Butiksinredningsbranschens välmående är beroende av att detaljhandeln investerar i sina butiksnät, antingen genom
att öppna nya butiker, expandera beFntliga eller bara renovera dessa, och allra helst en kombination av dessa
åtgärder.

Beslut att öppna nya butiker tas utifrån vår erfarenhet oftast som resultat av stark generell efterfrågan, för att komma
åt en ny marknad, eller som ett försök att ta marknadsandelar. Det kommer därför i vår bedömning alltid Fnnas
kedjor som vill expandera genom att öppna butiker, trots att beFntliga aktörer tappar mark. Investeringsbehoven
i beFntliga butiker styrs i vår uppfattning av kedjornas önskan att erbjuda en inspirerande miljö att handla i samt
att öka den operationella eBektiviteten i butiken. Det förstnämnda kan ta sig uttryck i att byta ut inredningen och
det andra i att installera t.ex. självutcheckningssystem.

Som vi kunnat konstatera ovan i avsnittet om online vs oBline är den fysiska detaljhandeln under press, vilket
blir tydligt om man betraktar hur det aggregerade butiksbeståndet har utvecklats för några av de största
dagligvaruhandlarna på ITAB:s marknader (Carrefour, ICA, Morrisons och Tesco). Mellan 2010 och 2014 ökade
antalet butiker med 5% per år, men sedan 2015 har butiksbeståndet varit i princip oförändrat. Den genomsnittliga
investeringsnivån per butik har också mer än halverats på tio år, från omkring 4,5 mkr per år 2010 till cirka 1,7
mkr per år under 2019.

Totalt butiksbestånd för större dagligvarukedjor

Källa samtliga diagram: FactSet, EPB

Capex per butik för större dagligvarukedjor (mkr)

Försäljningen för de observerade bolagen har dock inte minskat generellt (även om vissa upplevt marginella tapp),
vilket inneburit att den genomsnittliga investeringsnivån som andel av omsättningen minskat från drygt 4% år 2010
till omkring 2,5% år 2015 för att därefter stanna kvar på denna nivå.
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Investeringar i förhållande till omsättning för större dagligvarukedjor på ITAB:s huvudmarknader
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Källa: FactSet, EPB

Man kan då fråga sig vad som är hönan och vad som är ägget, d.v.s. i vilken grad de fysiska butikerna låtit
onlinepenetrationen öka p.g.a. att de inte upprätthållit investeringsnivåerna och därmed troligen gjort butikerna
mindre attraktiva att handla i, och om investeringsnivåerna därför kommer öka framöver i takt med att
omnikanalsmodellen utvecklas alltmer.

Tittar vi på hur det sett ut för ITAB:s två andra stora kundgrupper, d.v.s. modebranschen och bygg/heminredning,
så ser vi lite olika mönster jämfört med inom dagligvaruhandeln.

Modebranschen är en av dem som drabbats hårdast av kanalskiftet mot mer e-handel (t.ex. förutspår Kantar att 28%
av total handel med kläder och skor i USA under 2021 kommer ske online), vilket tydligt illustreras av att H&M gått
från att nettoaddera över 400 butiker per år till att istället krympa butiksbasen under 2020.

H&M: nettoförändring av antal butiker per år
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Källa: H&M, EPB
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Bygg- och heminredningsbranschen har upplevt en något ljusare utveckling än modebranschen i vår bedömning,
troligen underbyggt av att e-handelns andel av detta segment är lägre än för modebranschen. IKEA har t.ex.
konsekvent fortsatt att öppna nya butiker under de senaste 10 åren, i en ökningstakt på ~4% per år, och även de
aktörer som utmanar de beFntliga har en signiFkant fysisk närvaro. BHG Group – som säger sig vara den största e-
handlaren i Norden – har t.ex. gått från 27 visningsbutiker år 2016 till ett drygt 70-tal idag.

IKEA: antal nya butiker per år
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Källa: Inter IKEA Systems, Statista, EPB

BHG Group: antal visningsbutiker
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Teknisk utveckling

En viktig parameter som spelar roll för såväl butikernas investeringsbehov som för butiksinredningsaktörernas
möjlighet att ta betalt är den tekniska utvecklingen avseende de produkter och lösningar som krävs för att driva
en butik.

Vi såg i ett tidigare stycke om marknadens tillväxt hur självutcheckningssystem förväntas bli allt viktigare, vilket
är ett tydligt exempel på hur den tekniska utvecklingen driver förändrade behov i marknaden. Ett annat mer
övergripande tema är hur butikerna går mot att bli alltmer interaktiva, med större inslag av self-service, vilket skapar
behov av tekniska lösningar för att kunna leverera den upplevelse kunden förväntar sig.

Detta kan i vår bedömning förväntas få allt större avtryck framöver i takt med att omnikanalskoncept ännu tydligare
gifter samman fysisk och internetbaserad butiksmiljö, samtidigt som "internet of things" medger snabb och säker
uppkoppling av en fysisk butiks olika delar, så att butiksägaren kan få en helhetsbild av butikens prestanda på ett
sätt som tidigare inte varit möjligt.

Belysningsområdet har under det senaste decenniet präglats starkt av de tekniska landvinningar som gjorts
inom LED-området, där belysningskällorna fallit i pris med så mycket som 90% enligt EIA, till följd av ökad
eBektivitet i tillverkningen och större volymer. Detta har lett till press på såväl omsättning som marginaler inom
belysningsbranschen, och för aktörer inriktade på detaljhandel har det blivit extra kännbart p.g.a. det minskade
antalet butiksöppningar. Nedanstående grafer illustrerar dessa skiften väl, där den vänstra visar Fagerhults organiska
tillväxt inom detaljhandelssegmentet och den högra bruttomarginalerna för en grupp kinesiska LED-tillverkare.
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Fagerhult: organisk tillväxt inom detaljhandel
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Källa: Fagerhult, EPB

LED-tillverkare i Kina: bruttomarginal i snitt
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Källa: FactSet, EPB

Övriga konsumenttrender

Den sista stora faktorn som vi bedömer driver marknaden är de övergripande konsumenttrender som inte
direkt fångas av någon av de övriga faktorerna ovan. Bland dessa har vi identiFerat bl.a. en ökad efterfrågan på
personalisering och anpassade erbjudanden, större fokus på att bygga relationer mellan varumärke och konsumenter,
en generellt mer krävande och informerad konsument samt ett generellt ökat urval för konsumenten.

Ovanstående ställer stora krav på butiksägarna, som i många fall måste ställa om butikerna från att vara rent
transaktionella miljöer till att bli mer av mötesplatser. Till det sistnämnda kan i våra ögon direkt knytas de
multifunktionella butiker som vuxit fram under senare år, vilka erbjuder t.ex. kläder eller böcker under samma
tak som ett kafé. Detta ställer högre krav på butiksinredningsleverantören men betyder också större möjligheter,
eftersom behovet av kunskap om konsumenters beteende och önskemål har ökat, och den lägre graden av
standardisering av butiksmiljöer öppnar för högre priser. Detta kräver dock att butiksinredningsaktören är korrekt
positionerad för att kunna dra nytta av den förändrade marknaden.

H&M:s utveckling de senaste 5 åren är i våra ögon en direkt reaktion på ovanstående trender, i det avseende att
man för 10 år sedan i stort bara hade ett enda varumärke medan man under åren successivt adderat Cer för att
skapa allt tydligare erbjudanden till konsument och ett större urval. H&M-varumärket har därför minskat i relativ
betydelse till den grad att det under 2019 öppnades ungefär lika många butiker under varumärket H&M som andra
varumärken inom koncernen.

H&M: andel nyöppnade butiker under H&M-varumärket
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Värdedrivare
ITAB håller på att ställa om sig strategiskt från en renodlad produktleverantör till en mer snabbfotad
lösningsleverantör, vilket vi bedömer är en värdedrivare i sig då det representerar ett steg mot att sälja mer
högvärdiga tjänster och skapa djupare relationer med kunder, men därutöver har vi identiFerat ett antal tydliga
områden där ITAB kan förbättra sig och därmed Cytta fram positionerna ytterligare.

Ökad försäljning per kund

Som vi konstaterat i beskrivningen av de olika produktområdena Fnns det skillnader i kundgruppsmixen områdena
emellan, vilket är ett tecken på att det Fnns potential att öka korsförsäljningen. En del i ITAB:s nya strategi är
att bli mindre transaktionell och mer relationsorienterad, dels för att undvika prispress i upphandling av enskilda
produkter men framförallt för att sälja mer kunskapsbaserade lösningar och ett komplett erbjudande till varje kund.

Vi bedömer att modebranschen idag är den största kundgruppen inom Belysning men att det Fnns stora möjligheter
att öka försäljningen av belysning till dagligvaruhandeln, som ju är ITAB:s största kundgrupp. Potentialen är något
svår att kvantiFera, men vi tror att det kan röra sig om Cera hundra miljoner och att det därmed kan betyda ett
potentiellt omsättningslyft för koncernen på åtminstone 5% över tid.

Mer tjänsteförsäljning

Utöver att sälja mer till beFntliga kunder Fnns det också en stor möjlighet för ITAB att öka andelen tjänsteförsäljning,
då tjänster typiskt sett kan säljas till högre marginaler än produkter. ITAB särredovisar varken andelen
tjänsteförsäljning eller marginalskillnaderna mellan produkter och tjänster, varför det inte går att säga något konkret
om hur stor marginalpotentialen är. Däremot kan vi ta ledning av hur det ser ut hos andra liknande bolag, vilket
vi gör nedan.

Diebold Nixdorf och NCR redovisar båda sina intäkter uppdelade på produkter och tjänster, samt i Diebold
Nixdorfs fall även mjukvara. Av redovisningen drar vi slutsatsen att tjänster kommer med en bruttomarginal som
är ~1,8x högre än den för produkter, och att marginalen för mjukvara är ännu högre än så. På koncernnivå har
dock både Diebold Nixdorf och NCR liknande bruttomarginaler som ITAB, varför ingen rät linje kan dras mellan
marginalskillnaderna och möjlig potential för ITAB, men jämförelsen visar ändå på de stora resultatförbättringar
som är möjliga vid en förändrad omsättningsmix.

Diebold Nixdorf, NCR: bruttomarginal per segment
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Källa samtliga diagram: Diebold Nixdorf, NCR, EPB

Diebold Nixdorf, NCR: försäljning per segment
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Mer e<ektiv organisation

Ett av de mest omedelbara och tydliga målen med ITAB:s nya strategi är att förändra kostnadsstrukturen för
ökad eBektivitet och lönsamhet. Som vi konstaterat ovan har ITAB idag en bruttomarginal som är jämförbar med
Diebold Nixdorf och NCR, men väsentligt högre rörelsekostnader. Medan de båda jämförelsebolagen ligger på
rörelsekostnader på drygt 18% av omsättningen noterade ITAB knappt 25% under 2020.

Skulle ITAB kunna stänga detta gap och också nå en kostnadsnivå på 18% av omsättningen betyder det en
resultatförbättring på ~340 mkr basis 2020 (allt annat lika). Det uttalade målet för strategin är som bekant att
förbättra EBITDA med 270-330 mkr, och basis denna jämförelse ser det alltså ut att Fnnas potential att landa i det
övre intervallet.

ITAB vs peers: bruttomarginal

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Diebold Nixdorf NCR ITAB

Källa samtliga diagram: Bolaget, FactSet, EPB

ITAB vs peers: rörelsekostnader i % av omsättning
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Ökade lokala marknadsandelar

ITAB har en mycket stark position i vissa länder men svagare i andra, vilket representerar en tydlig möjlighet.
Diagrammet nedan visar fördelningen av ITAB:s försäljning på bolagets 10 största enskilda geograFska marknader,
jämfört med hur stor andel respektive land utgör av den totala detaljhandelsförsäljningen i Europa. Av detta kan
man snabbt dra slutsatsen att det Fnns stora möjligheter för bolaget att växa i vissa länder.

Kan ITAB nå sin "rättmätiga" andel av marknaden i Tyskland och Frankrike, d.v.s. i förhållande till dessa länders andel
av den totala Europamarknaden, så räknar vi med att försäljningen skulle kunna öka med ~1,1 mdkr, motsvarande
cirka 20% potentiell tillväxt.
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ITAB:s omsättningsfördelning per land vs landets andel av total detaljhandelsförsäljning i Europa
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Förvärv

ITAB har historiskt varit mycket förvärvsintensivt och genomfört drygt ett förvärv per år. Under 2010-2020 har ITAB
förvärvat bolag med en sammanlagd omsättning på ~3,5 mdkr i vår uppskattning, och för detta har man betalat
~1,7 mdkr, vilket betyder EV/Sales på ~0,5x. ITAB har under samma period handlats till ~1,0x EV/Sales i snitt, vilket
betyder att förvärven bör ha varit värdeskapande rent Fnansiellt om inte marginalerna varit väsentligt lägre än ITAB:s.

Kan ITAB fortsätta att förvärva bolag till lägre multiplar än sin egen och därtill integrera dessa hårdare än vad som
varit fallet historiskt, för att få ut maximala synergier, så bedömer vi att det Fnns stor potential till värdeskapande.
ITAB har historiskt haft en nettoskuldsättningsgrad på 3-4x EBITDA, så om vi utgår från att man efter den nyligen
genomförda företrädesemissionen kommer ha en nettoskuld på drygt 900 mkr (inklusive leasing under IFRS 16)
och en EBITDA på åtminstone 600 mkr efter att transformationsprogrammet fått eBekt, då bör ITAB ha ett
förvärvsutrymme på omkring ~900 mkr. Räknar vi konservativt med en förvärvsmultipel på ~0,8x EV/Sales (vilket är
där man handlas idag) kan man därmed addera ~1,1 mdkr i omsättning, vilket betyder drygt 20% potentiell tillväxt.

EV/Sales-multipel: förvärvade bolag respektive ITAB:s egen värdering (snitt 2010-2020)
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Estimat

Inledning

Prognosmodellen bygger på estimat om tillväxt och lönsamhet grundade i vår analys av marknaden samt de
Fnansiella eBekter bolaget förväntar sig av den pågående transformationen. ITAB har ett antal Fnansiella mål, men
dessa har satts innan transformationen påbörjades och vi är av uppfattningen att de därför inte längre är relevanta,
men att bolaget kommer kommunicera nya mål under 2021. Prognosperioden sträcker sig t.o.m. 2025.

Omsättning

Vi tror att ITAB kan visa en organisk tillväxt på i genomsnitt 3% under 2021-2025, med högre tillväxt under 2021-2022
som vi tror blir återhämtningsår efter att covid-19-pandemin klingar av, följt av något lägre tillväxt under 2023-2025.

Den organiska tillväxten underbyggs dels av att den underliggande efterfrågan från bolagets två största kundgrupper
förväntas ligga omkring dessa nivåer, och dels av att ITAB kommer arbeta mer aktivt med merförsäljning vilket vi
konstaterat kan ge ett tydligt positivt tillväxtbidrag. Så även om modesegmentet fortsätter utvecklas svagt och det
inte saknas utmaningar inom den fysiska detaljhandeln bedömer vi att ITAB borde kunna ta marknadsandelar i kraft
av sitt helhetserbjudande och den nya strategin. Den förbättrade operationella eBektiviteten och det ökade fokuset
på merförsäljning tror vi kommer manifesteras genom en högre omsättning per anställd, som vi räknar med ökar
från ~1,9 mkr under 2019 till ~2,1 mkr per 2025.

För 2021 adderar vi också italienska CeCas aBärsenhet för retaillösningar som ITAB förvärvade under slutet av 2020.
Bolaget har inte oBentliggjort förvärvets påverkan på omsättningen, men vi räknar med att det tillför 200 mkr med
full eBekt fr.o.m. 2021. Under resterande del av prognosperioden räknar vi inte med några förvärv. Inklusive CeCa-
förvärvet ökar den förväntade tillväxten under 2021 till 7%.

Sammantaget räknar vi därmed med att ITAB:s omsättning år 2022 kommer vara tillbaka omkring 2019 års nivå och
vid prognosperiodens slut 2025 nå 6,4 mdkr.
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Marginaler och resultat

Den tydliga förändring av produktionen som transformationsprogrammet innebär (bl.a. en reduktion av antalet
produktionsanläggningar med nästan 30%) tror vi kommer resultera i högre kapacitetsutnyttjande och mer eBektiv
produktion, och därmed också högre bruttomarginaler. Vi räknar också med att bruttomarginalen kommer stärkas av
ökad merförsäljning per kund och mer tjänsteförsäljning. Sammantaget betyder detta att vi prognostiserar en gradvis
ökande bruttomarginal, som går från 27% år 2020 till 29% år 2025. I sammanhanget är det värt att nämna att ITAB
tidigare noterat en bruttomarginal på 29% under ett enskilt år och under 2014-2017 snittade 28%, så det bör inte vara
någon omöjlighet att stärka marginalerna, även med beaktande att detaljhandelslandskapet ser annorlunda ut idag.

Rörelsekostnaderna adresseras tydligt genom transformationsprogrammet, och vi tror att de successivt kommer
minska som andel av omsättningen, från 24% år 2020 till 20% år 2025. T.o.m. 2022 räknar vi med att de redovisade
kostnaderna är högre än de underliggande, då transformationsprogrammet beräknas kosta totalt 275-325 mkr under
2020-2022. I avsnittet Värdedrivare konstaterade vi att jämförbara bolag redovisade rörelsekostnader på 18% av
omsättningen, varför det potentiellt skulle kunna Fnnas ytterligare eBektiviseringspotential för ITAB t.o.m. 2025,
men vi tror också att mer tjänsteförsäljning och en mer kvaliFcerad leverans kommer kräva en delvis förändrad
kompetensproFl avseende de anställda, vilket kommer skapa ett tryck uppåt på personalkostnaderna.

Kombinationen av högre bruttomarginal och kostnadseBektiviseringar förväntas leda till högre rörelsemarginaler,
och vi räknar med att den underliggande rörelsemarginalen ökar från ~5% år 2021 till ~10% år 2025. Den redovisade
rörelsemarginalen förväntas dock bli lägre för 2021-2022 p.g.a. de transformationskostnader som kommer belasta
resultatet (100 mkr för 2021 och 50 mkr 2022 basis våra estimat). Ovanstående kommer innebära en väsentlig
förbättring av EBIT, som vi tror kan nå drygt 600 mkr år 2024.
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EBIT Justerad EBIT

Den nyligen genomförda rekapitaliseringen kommer medföra lägre Fnansiella kostnader, och vi räknar med att
Fnansnettot går från -112 mkr år 2020 till -30 mkr år 2025.

Den sammanlagda eBekten kommer bli ett väsentligt högre nettoresultat, som beräknas landa på drygt 450 mkr år
2025. Rekapitaliseringen innebär dock att antalet aktier mer än fördubblas (från 102 miljoner till 218), vilket betyder
att EPS-utvecklingen inte blir lika explosiv som den för nettoresultatet. Icke desto mindre räknar vi med att justerad
EPS ökar med i snitt 24% per år 2022-2025, för att nå 2,10 kr vid prognosperiodens slut.
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KassaNöde

I kraft av den transformation av produktionsorganisationen som ITAB genomför bedöms bolaget ha relativt
begränsade investeringsbehov framöver. Vi räknar med att de totala investeringarna kommer ligga på 2% av
omsättningen under prognosperioden, vilket är något lägre än historisk nivå. Givet bolagets ambition att skapa bättre
informationsCöde i koncernen tror vi att IT-investeringarna kommer öka, men att dessa ryms inom den antagna
totala investeringsramen. Kombinationen markant resultatförbättring och begränsade investeringsbehov betyder
starkt fritt kassaCöde, vilket vi räknar med kan nå drygt 400 mkr vid prognosperiodens slut.

Under mars 2021 slutfördes den rekapitalisering av bolaget som annonserades i december 2020, och som stärkt
den Fnansiella ställningen med totalt 828 mkr, varav 728 mkr netto genom en företrädesemission och 100 mkr
i en kvittningsemission. 2020 avslutades med ett mycket starkt kassaCöde från rörelsen som resultat av ett ökat
fokus på rörelsekapitalet under den nya strategin, vilket tillsammans med rekapitaliseringen innebär att ITAB nu
står Fnansiellt starkt.

Den pågående Cytten av produktion kommer därtill medföra att ett antal anläggningar tomställs, vilket vi räknar
med kommer kunna frigöra kapital i form av försäljningar av fastigheter och andra tillgångar. Vi räknar med att dessa
eBekter blir synliga under 2022-2023 och antas ge ett positivt kassaCödesbidrag på drygt 275 mkr netto.

Fina kassaCöden och en starkare balansräkning ger förutsättningar för ITAB att återigen börja betala utdelning, och
vi räknar med att så sker redan för räkenskapsåret 2021. Under rådande låneavtal Fnns en utdelningsbegränsning
som sträcker sig till mitten av 2023, men vi räknar med att man i kraft av den förstärkta Fnansiella ställningen
kommer amortera den aktuella krediten eller förhandla om Fnansieringsavtalen för att möjliggöra utdelning tidigare
än så. Under prognosperioden antar vi att bolaget kommer hålla en utdelningsandel på drygt 30% av underliggande
vinst per aktie, vilket är i linje med de tidigare Fnansiella målen. Genomför man inga förvärv är dock potentialen för
högre utdelningar och/eller återköp väsentlig, men inget vi räknar med explicit.
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Balansräkning

Rekapitaliseringen kommer medföra att ITAB:s räntebärande skulder minskar med nästan 600 mkr, vilket betyder en
väsentlig förstärkning av bolagets Fnansiella ställning. Tillsammans med det starka kassaCödet under 2020 innebär
rekapitaliseringen att ITAB förväntas gå från en nettoskuld (ex IFRS 16) på 1,8 mdkr år 2019 till knappt 300 mkr
pro forma för Q4 2020. Eftersom vi inte räknar med några förvärv eller höga utdelningar så beräknas nettoskulden
förvandlas till en mindre nettokassa 2022 som sedan fortsätter öka till prognosperiodens slut.

Mellan 2010 och 2017 noterade ITAB en genomsnittlig avkastning på investerat kapital på 10%, och vi räknar med att
man kommer kunna öka ROIC till dessa nivåer under 2023, för att sedan ligga på 10-11% under 2023-2025. Ökande
avkastning på kapitalet understödjer potential för högre värderingsmultiplar, och vi ser en potential till att ROIC kan
öka ytterligare mot slutet av prognosperioden om bolaget fortsätter rationalisera produktionen eller ökar andelen
tjänsteförsäljning.
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Känslighetsanalys

ITAB:s intjäning är känslig för antaganden om tillväxt och marginaler, där tillväxten är mer osäker än marginalerna
i våra ögon eftersom man inte kan styra över var marknaden tar vägen. Skulle vi istället för 5% tillväxt 2020-2023
anta 0% tillväxt så kommer EBIT vara 14% lägre år 2023, medan om man misslyckas med att höja marginalerna och
de istället stannar på ~7% år 2023 (med 5% tillväxt) kommer EBIT år 2023 vara 23% lägre.

Känslighetsanalys: omsättning 2023e (mkr)

- 0% 5% 10%

5 335 6 175 7 099

CAGR 2020->2023

Omsättning

Källa samtliga diagram: EPB

Känslighetsanalys: rörelseresultat 2023e (mkr)
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Värdering
För att värdera ITAB använder vi oss av en kassaCödesvärdering tillsammans med en relativvärdering. Avseende
relativvärderingen tar vi primärt avstamp i hur noterade jämförbara bolag med relativt låg tillväxt värderas, men gör
också en avstämning mot hur noterade jämförbara bolag med högre tillväxt värderas. Inledningsvis presenterar vi
därtill hur bolaget har värderats historiskt.

Historisk värdering

Under de senaste 10 åren har ITAB handlats till en medianmultipel på 17x för såväl P/E som för EV/EBIT.
Vinstmultiplarna ökade väsentligt mellan 2010 och 2016, drivet av hög försäljningstillväxt och hög avkastning på
eget kapital, men har kontrakterat sedan dess i spåren av fallande avkastning på eget kapital och låg tillväxt.

ITAB har historiskt handlats till en direktavkastning på omkring 2%, vilket indikerar att marknaden betraktat bolaget
som ett tillväxtbolag snarare än ett utdelningsbolag.

EV/Sales 2011-2020 EV/EBIT 2011-2020

P/E 2011-2020

Källa samtliga diagram: FactSet, EPB

Direktavkastning 2011-2020
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KassaNödesvärdering

KassaCödesvärderingen baseras på tre perioder: en explicit prognosperiod som omfattas av våra estimat t.o.m. 2025,
därefter en period av stabil tillväxt och lönsamhet 2026-2030 och avslutningsvis en antagen evigt stabiliserad nivå
2031.

För 2026-2030 räknar vi med att ITAB kommer kunna fortsätta växa med 2% per år och hålla en EBIT-marginal på
10%, vilket är i linje med vad man förväntas levererera 2025. Den långsiktigt stabiliserade nivån antar vi kommer
vara densamma som för 2026-2030.

Avkastningskravet för eget kapital har vi satt till 10,6%, vilket är 50 bps över den historiska förväntade avkastningen
för aktiemarknaden p.g.a. de osäkerheter som Fnns kring marknadens tillväxt och att de fulla eBekterna av
transformationsprogrammet återstår att realiseras. Den nettoskuld vi utgår från i modellen är antagen pro forma
per Q4 2020 efter eBekter av rekapitaliseringen. Vi räknar explicit med leasingbetalningar i kassaCödesmodellen,
varför nettoskulden är exklusive IFRS 16.

KassaNödesvärdering (mkr)

Antaganden 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Intäktstillväxt 7,3% 6,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Rörelsemarginal 3,4% 5,4% 8,9% 9,6% 9,8% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Skattesats 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6%

Netto rörelsekapital i % av omsättning 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2%

Investeringar i % av omsättning 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

Avskrivningar i % av omsättning 4,4% 4,2% 3,5% 3,3% 3,4% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

Kassaflöde 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Intäkter 5 711 6 054 6 175 6 299 6 424 6 553 6 684 6 818 6 954 7 093 7 235

EBIT 191 324 547 602 626 655 668 682 695 709 724

NOPLAT 152 257 434 478 497 507 517 528 538 549 560

Avskrivningar 252 255 215 210 216 242 247 252 257 262 268

Förändring i rörelsekapital (140) (28) (10) (10) (10) (11) (11) (11) (11) (11) (12)

Investeringar (inkl leasingkostnader) (223) (236) (241) (245) (250) (255) (260) (266) (271) (276) (282)

Förvärv / Avyttringar (46) 221 55 - - - - - - - -

Kassaflöde till bolaget (5) 469 453 432 452 484 494 503 513 524 534

Andel eget kapital 82% NPV av prognostiserade kassaflöden 2 860

Andel lån 18% NPV av horisontvärde 2 943

Ränta lån 3,0% Enterprise value 5 803

Riskfri ränta 2,0% Nettoskuld (ex IFRS 16) 265

Marknadens riskpremie 4,2% Minoritetsintresse 118

Bolagsspecifik riskpremie 4,4% Värde av eget kapital 5 419

Skattesats 23% Utestående aktier (miljoner) 218

Kostnad lån (netto) 2,3% Värde per aktie (SEK) 24,8

Kostnad eget kapital 10,6%

WACC 9,1%

Evig tillväxt 2,0%

Källa: EPB

KassaCödesvärderingen indikerar ett motiverat värde per aktie på ~25 kr. Implicit EV/EBIT-exitmultipel för 2023e
motsvarar knappt 14x, vilket är lägre än historisk median, men en EV/Sales-multipel på 1,2x vilket är högre än
historisk median.

Relativvärdering

ITAB ska i våra ögon jämföras med två grupper av företag: dels bolag inom butiksinredning och relaterade segment
med relativt låg tillväxt, och dels mer specialiserade produkt- och tjänsteleverantörer inom detaljhandelssektorn
med hög tillväxt. Den förstnämnda är intressant att studera då den utgör en referenspunkt för ITAB:s värdering idag,
medan den andra gruppen är en måttstock för hur ITAB skulle kunna värderas om man kan accelerera tillväxten
antingen organiskt eller genom förvärv. Vi har för vår relativvärdering valt ut ett antal noterade bolag i såväl Sverige
som internationellt inom båda dessa grupperna.

Gruppen med låg tillväxt består av Diebold Nixdorf (USA), Fagerhult (Sverige), NCR (USA) och Okamura
(Japan). Gruppen har överlag jämförbar tillväxt med ITAB men högre marginaler. Blickar man mot 2022 är
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resultatmultiplarna något lägre än för ITAB, samtidigt som den genomsnittliga nettoskuldsättningsgraden överlag
är något högre än ITAB:s.

Jämförbara bolag med låg tillväxt

Börsvärde

Bolag mkr 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e

Diebold Nixdorf 9 275 -11% 5% 2% 27% 28% 29% 9% 10% 11% nm 155% 16%

Fagerhult 8 790 -14% 7% 6% 36% 39% 39% 8% 10% 11% -50% 77% 16%

NCR 42 775 -10% 9% 6% 27% 28% 29% 9% 10% 12% -40% 50% 31%

Okamura 10 734 2% -4% 1% 32% 33% 33% 5% 5% 6% -4% 15% 6%

Medel 17 894 -8% 4% 4% 31% 32% 32% 8% 9% 10% 24977% 74% 17%

Median 10 005 -11% 6% 4% 30% 31% 31% 8% 10% 11% -22% 63% 16%

ITAB (EPB est) 3 533 -12% 7% 6% 27% 27% 28% 2% 3% 5% -118% -375% 78%

Börsvärde

Bolag mkr 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e

Diebold Nixdorf 9 275 0,8x 0,8x 0,8x 8,4x 7,7x 7,2x 17,4x 6,8x 5,8x 4,4x 3,8x 3,2x

Fagerhult 8 790 1,7x 1,6x 1,5x 21,7x 15,1x 13,2x 30,8x 17,4x 14,9x 3,3x 2,3x 1,8x

NCR 42 775 1,4x 1,3x 1,2x 16,0x 12,2x 10,3x 22,2x 14,8x 11,4x 3,4x 2,3x 1,7x

Okamura 10 734 0,3x 0,5x 0,5x 6,5x 9,9x 9,3x 15,0x 13,1x 12,3x n/a -0,4x -0,9x

Medel 17 894 1,0x 1,0x 1,0x 13,1x 11,2x 10,0x 21,4x 13,0x 11,1x 3,7x 2,0x 1,5x

Median 10 005 1,1x 1,0x 1,0x 12,2x 11,0x 9,8x 19,8x 13,9x 11,8x 3,4x 2,3x 1,8x

ITAB (EPB est) 3 533 0,7x 0,8x 0,7x 32,5x 15,5x 11,1x n/a 17,2x 13,7x 4,7x 2,2x 1,1x

EV/Sales EV/EBIT P/E Nettoskuld / EBITDA

Försäljningstillväxt Bruttomarginal EBIT-marginal EPS-tillväxt

Källa: FactSet, EPB

Skulle ITAB värderas till samma multiplar avseende EV/Sales, EV/EBIT respektive P/E som gruppen i median för
2022e betyder det ett genomsnittligt värde på ~16 kr per aktie, vilket alltså är i nivå med rådande kurs.

Gruppen med hög tillväxt utgörs av Pricer (Sverige), SES-imagotag (Frankrike), StrongPoint (Norge) och ZetaDisplay
(Sverige). Denna grupp förväntas 2022 växa med i snitt 20% per år, vilket är väsentligt mer än lågtillväxtgruppens 4%,
samtidigt som bruttomarginalerna är högre men rörelsemarginalerna lägre. Skuldsättningen är därtill överlag lägre.

Jämförbara bolag med hög tillväxt

Börsvärde

Bolag mkr 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e

Pricer 3 826 75% -13% 15% 24% 28% 28% 9% 8% 9% 31% -13% 31%

SES-imagotag 6 672 31% 17% 36% n/a n/a n/a -4% -3% 1% nm nm nm

StrongPoint 1 509 5% 5% 13% 45% 48% 48% 7% 7% 8% 96% -31% 27%

ZetaDisplay 430 -11% 37% 17% 60% 57% 56% -2% 8% 10% nm nm 58%

Medel 3 109 25% 12% 20% 43% 44% 44% 2% 5% 7% nm nm nm

Median 2 668 18% 11% 16% 45% 48% 48% 3% 7% 8% nm nm 45%

ITAB (EPB est) 3 533 -12% 7% 6% 27% 27% 28% 2% 3% 5% -118% -375% 78%

Börsvärde

Bolag mkr 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e 2020 2021e 2022e

Pricer 3 826 2,4x 2,4x 2,1x 26,6x 29,9x 22,7x 29,8x 34,0x 26,0x -1,1x -0,4x -0,2x

SES-imagotag 6 672 1,9x 2,1x 1,7x n/a n/a 128,6x n/a n/a 252,1x 0,8x 3,2x 1,8x

StrongPoint 1 509 0,8x 1,3x 1,1x 12,2x 18,2x 14,6x 16,9x 24,3x 19,1x 0,0x 0,0x -0,2x

ZetaDisplay 430 1,6x 1,2x 1,0x n/a 15,0x 10,3x n/a 16,7x 10,6x 4,5x 2,6x 1,9x

Medel 3 109 1,7x 1,7x 1,5x 19,4x 21,0x 44,0x 23,3x 25,0x 76,9x 1,1x 1,3x 0,8x

Median 2 668 1,7x 1,7x 1,4x 19,4x 18,2x 18,6x 23,3x 24,3x 22,5x 0,4x 1,3x 0,8x

ITAB (EPB est) 3 533 0,7x 0,8x 0,7x 32,5x 15,5x 11,1x n/a 17,2x 13,7x 4,7x 2,2x 1,1x

EV/Sales EV/EBIT P/E Nettoskuld / EBITDA

Försäljningstillväxt Bruttomarginal EBIT-marginal EPS-tillväxt

Källa: FactSet, EPB
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Skulle ITAB värderas till samma multiplar avseende EV/Sales, EV/EBIT respektive P/E som gruppen i median för
2022e betyder det ett genomsnittligt värde på ~30 kr per aktie. Detta indikerar att det Fnns väsentlig uppsida i
värderingen om ITAB kan accelerera tillväxten.

Slutsats

Basis kassaCödesvärderingen och med stöd i relativvärderingen anser vi att ett motiverat värde per aktie för
ITAB är 23,50-24,50 kr. Multiplarna för jämförbara bolag med hög tillväxt indikerar att det Fnns ytterligare
potentiell uppsida på sikt, och detsamma gäller för kassaCödesvärderingen i takt med att bolaget levererar på
transformationsplanen och/eller adderar värdeskapande förvärv.
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Risker
Nedan listas de främsta risker som vi ser skulle kunna påverka våra estimat i negativ riktning.

Stort enskilt kundberoende

ITAB:s fem största kunder stod under 2020 för 29% av bolagets omsättning, och den största enskilda kunden stod
för 12%. Även om kundrelationerna är långvariga och tröskeln därmed kan bedömas som hög för en kund att sluta
göra aBärer med ITAB, gör det relativt stora beroendet av ett fåtal kunder att bolagets verksamhet är mer sårbar för
enskilda kunders beslut kring investeringsnivåer och expansion än om kundbasen hade varit mer granulär.

Strategins genomförande misslyckas

Den beslutade transformationsplanen har hittills genererat tydliga resultat i form av bättre kassaCöde och en större
förändring av produktionsorganisationen, varför vi inte ser några tecken på att återstående del av transformationen
inte skulle avlöpa enligt plan. Covid-19-pandemin betyder dock att vissa åtgärder kan behöva senareläggas, och strejk
eller hot om strejk i berörda produktionsanläggningar kan betyda att planerade besparingar inte kan realiseras eller
bli mindre än vad som förväntats.

Förvärv skapar inte värde

Bolaget väntas generera signiFkanta kassaCöden under kommande år, vilka vi till stor del antar kommer användas till
förvärv (även om vi inte explicit räknar med det). ITAB har historiskt inte integrerat förvärv på ett optimalt sätt, och
även om detta kommer förändras under den nya ledningen i vår bedömning, så går det inte att bortse från riskerna
eller svårigheterna med att integrera en förvärvad organisation i den beFntliga. Om förvärven därtill sker till höga
prislappar och Fnansieras med lånade medel så riskerar de att förstöra mer värde än de skapar.

Snabbare kanalskifte inom dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandeln är ITAB:s viktigaste kundgrupp, varför det är av stor vikt att denna sektor fortsätter att investera
i fysiska butiker. Covid-19-pandemin har bidragit till att öka den andel av dagligvaror som köps online, och om
detta skifte är bestående och andelen samtidigt fortsätter accelerera Fnns det risk att dagligvarukedjorna behöver
allokera mer resurser till e-handelsverksamheten. Ett sådant snabbare kanalskifte skulle i våra ögon inverka negativt
på ITAB:s tillväxt.
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Ägarbild, styrelse och ledning

Ägarbild

ITAB har nyligen genomfört en rekapitalisering innefattande en företrädesemission, konvertering av aktieägarlån
samt en omstämpling av A-aktier till B-aktier. Efter dessa transaktioner kommer ITAB:s huvudägare vara det norska
investeringsbolaget Aeternum Capital med 25% av aktier och röster. Bland övriga större ägare Fnns Pomona-gruppen
med 17%, Petter Fägersten (inklusive familj och bolag) med 11%, Anna Benjamin (inklusive familj och bolag) med
7% och Svolder med 5%.

Styrelse

ITAB:s styrelse består av nio ledamöter, vilka presenteras nedan:

Anders Moberg, ordförande
Styrelseordförande sedan 2018, ledamot sedan 2011.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Anna Benjamin
Styrelseledamot sedan 2004.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ruthger de Vries
Styrelseledamot sedan 2020.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Jan Frykhammar
Styrelseledamot sedan 2019.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Petter Fägersten
Styrelseledamot sedan 2016.
Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Eva Karlsson
Styrelseledamot sedan 2020.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Roberto Monti
Styrelseledamot sedan 2020.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Fredrik Rapp
Styrelseledamot sedan 2013.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Vegard Søraunet
Styrelseledamot sedan 2021.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledning

ITAB:s ledning består av åtta personer, vilka presenteras nedan:

Andréas Elgaard
VD sedan 2019.
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Ulrika Bergmo Sköld
CFO sedan 2020.

Jesper Blomquist
Chief Operating OXcer & Senior Vice President - SBU Lighting sedan 2020.

Glauco Frascaroli
Senior Vice President - MBU South Europe sedan 2016.

Roy French
Senior Vice President - MBU North Europe sedan 2010.

Mikael Gustavsson
Senior Vice President - SBU Guidance & Checkout sedan 2020.

Nick Hughes
Senior Vice President - Group Strategy & Transformation sedan 2019 & Vice President - United Kingdom sedan 2020.

Pernilla Lorentzon
Senior Vice President - People & Culture sedan 2015.

Klaus Schmid
Senior Vice President - MBU Central Europe sedan 2021.
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ESG-analys
ITAB redovisar hållbarhetsinformation i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI). Informationen
upprättas årligen och är del av årsredovisningen. Bolaget har valt att innefatta FN:s globala hållbarhetsmål i
verksamhetsutvecklingen samt i de mål och strategier som presenteras. ITAB har inlett Certalet projekt för
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Environment

ITAB har inlett ett omfattande hållbarhetsarbete som inkluderar hela koncernens värdekedja, från produktutveckling
till installation, för att minska sitt eget miljöavtryck och kunna bidra med goda sociala förhållanden för medarbetare.
FN:s globala hållbarhetsmål nummer 13 inkluderar klimatproblematiken och betonas i ITAB:s aBärsutveckling.
Lösningar inom områden som LED-teknologi bidrar till energieBektivitet och minskad resursförbrukning, både
direkt och indirekt genom minskat behov av ventilation vid minskad värmeutveckling. ITAB belyser vikten av
ett hållbarhetstänk redan från råvarans utvinning, och har bland annat lagt särskild vikt vid att träproducerande
enheter utnyttjar FSC-certiFerat skogsbruk. Genom ett fokus på produktutveckling i samarbete med kunden, för
ökad passform och i linje med kundens krav, kan genomtänkta produkter med lång hållbarhet tas fram. Detta till
fördel ur såväl ekologisk som ekonomisk synvinkel.

Social

ITAB lägger vikt vid goda arbetsförhållanden inom koncernens samtliga bolag, och arbetar aktivt mot FN:s globala
mål nummer 8 vilket betonar vikten av goda arbetsvillkor. ITAB ser sig själva som del av den framtida uppbyggnaden
av en marknad med säker arbetsmiljö och ekonomisk tillväxt. Engagemang läggs även på att hela leverantörskedjan
kan säkerställa goda villkor. Sedan 2017 Fnns även en koncernövergripande leverantörspolicy, vilken gäller hela
koncernen med grundläggande kriterier för samtliga leverantörer. Faktorer som ITAB bland annat ser som viktiga
förbättringsmöjligheter är jämlikhet inom företagsledningar.

Governance

Samtliga medarbetare inom ITAB omfattas av bolagets uppförandekod, Code of Conduct. Detta utifrån FN:s globala
mål nummer 16, som omfattar aBärsetik. Genom ett övergripande regelverk skapas möjligheter att följa upp
och utveckla arbetsmiljö och rapportering. Regelbunden uppföljning inom såväl dotterbolag som koncern visar
på ett proaktivt arbete mot mutor, korruption och bestickning. ITAB förmedlar även denna uppförandekod till
leverantörer, för att kunna eBektivisera och garantera utfallet. Uppdelningen i dotterbolag skapar förutsättningar
för ansvarig VD att säkerställa att lokala regelverk efterlevs samt möjlighet att granska policyers utfall.
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Resultaträkning (mkr)

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Nettoomsättning 5 417 6 381 6 031 6 064 5 323 5 711 6 054 6 175 6 299 6 424

Kostnad sålda varor -3 923 -4 552 -4 423 -4 441 -3 906 -4 178 -4 368 -4 393 -4 450 -4 539

Bruttovinst 1 494 1 829 1 608 1 623 1 417 1 534 1 686 1 782 1 849 1 886

Försäljningskostnader -861 -1 071 -1 140 -1 183 -1 015 -1 085 -1 090 -988 -995 -1 015

Administrationskostnader -255 -305 -294 -286 -285 -286 -303 -278 -283 -276

Övriga rörelseintäkter 33 75 91 121 24 57 61 62 63 64

Övriga rörelsekostnader -40 -28 -35 -18 -29 -29 -30 -31 -31 -32

EBIT (justerad) 375 451 180 171 112 291 374 547 602 626

Jämförelsestörande poster -4 49 50 86 0 -100 -50 0 0 0

EBIT 371 500 230 257 112 191 324 547 602 626

Finansiella intäkter 28 3 6 7 5 8 9 14 17 19

Finansiella kostnader -38 -71 -79 -90 -117 -49 -48 -48 -48 -49

Resultat före skatt 361 432 157 174 0 150 286 512 570 597

Skatter -101 -103 -60 -54 -22 -34 -65 -116 -129 -135

Minoritetsintressen -19 -10 -7 0 1 -1 -2 -4 -4 -5

Nettoresultat (rapporterat) 241 319 90 120 -21 115 219 393 437 458

Nettoresultat (justerat) 244 283 61 61 0 192 257 393 437 458

Balansräkning (mkr)

test

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

TILLGÅNGAR

Goodwill 1 436 1 576 1 634 1 669 1 599 1 599 1 599 1 599 1 599 1 599

Övriga immateriella tillgångar 161 176 173 168 144 137 132 129 126 125

Materiella anläggningstillgångar 865 945 939 1 606 1 367 1 391 1 155 1 129 1 168 1 204

Räntebärande anläggningstillgångar 107 113 109 115 107 107 107 107 107 107

Innehav i intresseföretag och andelar 0 0 0 15 12 12 12 12 12 12

Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 2 569 2 810 2 855 3 573 3 229 3 246 3 006 2 976 3 012 3 047

Varulager 1 036 1 174 1 019 926 698 880 933 952 971 990

Kundfordringar 1 100 1 154 945 876 755 1 066 1 130 1 152 1 175 1 199

Övriga omsättningstillgångar 206 234 274 219 145 0 0 0 0 0

Likvida medel 404 285 271 302 692 887 1 255 1 583 1 848 2 124

Summa omsättningstillgångar 2 746 2 847 2 509 2 323 2 290 2 833 3 318 3 687 3 994 4 313

SUMMA TILLGÅNGAR 5 315 5 657 5 364 5 896 5 519 6 079 6 323 6 664 7 006 7 359

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 512 1 664 1 598 1 748 1 607 2 550 2 704 3 009 3 315 3 631

Minoritetsintressen 122 120 128 128 118 119 121 125 130 134

Summa eget kapital 1 634 1 784 1 726 1 876 1 725 2 669 2 825 3 134 3 445 3 765

Långfristiga finansiella skulder 1 019 1 487 1 645 1 297 697 697 697 697 697 697

Pensionsavsättningar 32 32 38 40 29 29 29 29 29 29

Uppskjutna skatteskulder 77 72 54 48 41 41 41 41 41 41

Övriga långfristiga skulder 217 39 29 652 557 557 557 557 557 557

Summa långfristiga skulder 1 345 1 630 1 766 2 037 1 324 1 324 1 324 1 324 1 324 1 324

Kortfristiga finansiella skulder 1 119 928 724 751 1 088 496 496 496 496 496

Leverantörsskulder 641 676 619 627 621 0 0 0 0 0

Skatteskulder 68 51 40 19 43 0 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 508 588 489 586 718 1 590 1 678 1 710 1 742 1 774

Summa kortfristiga skulder 2 336 2 243 1 872 1 983 2 470 2 086 2 174 2 206 2 238 2 270

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 315 5 657 5 364 5 896 5 519 6 079 6 323 6 664 7 006 7 359

KassaNödesanalys (mkr)

test

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Nettoresultat (rapporterat) 241 319 90 120 -21 115 219 393 437 458

Icke kassaflödespåverkande poster 137 24 73 165 438 253 257 219 214 220

Förändringar i rörelsekapital 18 -153 337 193 394 -140 -28 -10 -10 -10

Kassaflöde från den operationella verksamheten 396 190 500 478 811 228 448 601 641 668

Investeringar -192 -213 -152 -289 -167 -223 -236 -241 -245 -250

Avyttringar 10 19 52 174 0 0 221 55 0 0

Fritt kassaflöde 214 -4 400 363 644 5 433 416 395 417

Utdelningar -170 -179 -179 0 0 0 -65 -87 -131 -142

Nyemission / återköp 0 0 0 0 0 828 0 0 0 0

Förvärv -737 -101 -142 24 0 -46 0 0 0 0

Lånefinansiering och övriga justeringar 823 182 -101 -364 -221 -592 0 0 0 0

Kassaflöde 130 -102 -22 23 423 195 368 329 265 276

Omräkningsdifferenser i likvida medel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoskuld (ex IFRS 16) 1 755 2 162 2 133 1 786 1 121 335 -33 -361 -626 -902

Nettoskuld (inkl IFRS 16) 1 755 2 162 2 142 2 549 1 777 991 623 295 30 -246
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Tillväxt och marginaler
Text

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Omsättningstillväxt 4% 18% -5% 1% -12% 7% 6% 2% 2% 2%

EBIT-tillväxt, justerad (ex IFRS 16) -26% 20% -60% -13% -28% 149% 29% 48% 10% 4%

EPS-tillväxt, justerad -31% 16% -78% -1% -100% n/a 25% 53% 11% 5%

Bruttomarginal 27,6% 28,7% 26,7% 26,8% 26,6% 26,9% 27,9% 28,9% 29,4% 29,4%

EBITDA-marginal (ex IFRS 16) 8,9% 10,0% 6,2% 6,3% 7,1% 5,7% 7,5% 10,2% 10,8% 11,0%

EBITDA-marginal (inkl IFRS 16) 8,9% 10,0% 6,2% 8,8% 7,1% 7,8% 9,6% 12,3% 12,9% 13,1%

EBIT-marginal (justerad, ex IFRS 16) 6,9% 7,1% 3,0% 2,6% 2,1% 4,9% 6,0% 8,6% 9,3% 9,5%

EBIT-marginal (justerad, inkl IFRS 16) 6,9% 7,1% 3,0% 2,8% 2,1% 5,1% 6,2% 8,9% 9,6% 9,8%

Skattesats 28% 24% 38% 31% 31% 23% 23% 23% 23% 23%

Kapitale<ektivitet
Text

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

ROE, justerad 16% 18% 4% 4% 0% 9% 10% 14% 14% 13%

ROCE, justerad (inkl IFRS 16) 17% 14% 5% 5% 3% 8% 9% 13% 13% 13%

ROIC 9% 10% 4% 5% 2% 4% 7% 10% 11% 10%

Investeringar (ex IFRS 16) 192 213 152 164 45 114 121 124 126 128

Investeringar / omsättning 4% 3% 3% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 2%

Försäljning- och administrationskostnader / omsättning 21% 22% 24% 24% 24% 24% 23% 21% 20% 20%

Varulager / omsättning 19% 18% 17% 15% 13% 15% 15% 15% 15% 15%

Kundfordringar / omsättning 20% 18% 16% 14% 14% 19% 19% 19% 19% 19%

Leverantörsskulder / omsättning 12% 11% 10% 10% n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Rörelsekapital / omsättning 21% 19% 18% 14% 7% 8% 8% 8% 8% 8%

Kapitalomsättningshastighet 1,3x 1,2x 1,1x 1,1x 0,9x 1,0x 1,0x 1,0x 0,9x 0,9x

Finansiell ställning (mkr)
Text

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Nettoskuld (ex IFRS 16) 1 755 2 162 2 133 1 786 1 121 335 -33 -361 -626 -902

Nettoskuld (inkl IFRS 16) 1 755 2 162 2 142 2 549 1 777 991 623 295 30 -246

Soliditet (ex IFRS 16) 31% 32% 32% 37% 33% 44% 45% 47% 49% 51%

Soliditet (inkl IFRS 16) 31% 32% 32% 32% 31% 44% 45% 47% 49% 51%

Nettoskuldsättningsgrad (ex IFRS 16) 107% 121% 124% 95% 65% 13% -1% -12% -18% -24%

Nettoskuldsättningsgrad (inkl IFRS 16) 107% 121% 124% 136% 103% 37% 22% 9% 1% -7%

Nettoskuld / EBITDA (ex IFRS 16) 3,6x 3,4x 5,7x 4,7x 3,0x 1,0x -0,1x -0,6x -0,9x -1,3x

Nettoskuld / EBITDA (inkl IFRS 16) 3,6x 3,4x 5,8x 4,8x 4,7x 2,2x 1,1x 0,4x 0,0x -0,3x

Nyckeltal per aktie (kr)
text

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

EPS, rapporterad 2,30 3,04 0,86 1,15 -0,21 0,56 1,00 1,80 2,00 2,10

EPS, justerad 2,32 2,70 0,59 0,58 0,00 0,94 1,18 1,80 2,00 2,10

FCF per aktie 1,99 -0,22 3,40 1,85 6,29 0,03 0,97 1,65 1,81 1,91

Utdelning per aktie 1,75 1,75 0,00 0,00 0,00 0,30 0,40 0,60 0,65 0,70

Eget kapital per aktie 14,8 16,3 15,6 17,1 15,7 11,7 12,4 13,8 15,2 16,6

Antal aktier efter utspädning vid årets slut (miljoner) 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 218,1 218,1 218,1 218,1 218,1

Värderingsmultiplar
re re re re re re re re re re

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

P/E, justerat 35,0x 19,2x 25,5x 28,9x n/a 17,3x 13,8x 9,0x 8,1x 7,7x

P/EK 5,5x 3,2x 1,0x 1,0x 1,2x 1,4x 1,3x 1,2x 1,1x 1,0x

P/FCF 40,9x neg 4,4x 9,1x 2,9x 635,5x 16,7x 9,8x 9,0x 8,5x

Direktavkastning 2,2% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 2,5% 3,7% 4,0% 4,3%

Utdelningsandel, justerad 75% 65% 0% 0% n/a 32% 34% 33% 32% 33%

EV/Sales (ex IFRS 16) 1,9x 1,2x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,6x 0,5x 0,5x 0,4x

EV/Sales (ink IFRS 16) 1,9x 1,2x 0,6x 0,7x 0,7x 0,8x 0,7x 0,6x 0,6x 0,5x

EV/EBITDA (ex IFRS 16) 20,9x 11,7x 9,9x 9,2x 7,9x 12,0x 7,8x 5,0x 4,3x 3,7x

EV/EBITDA (inkl IFRS 16) 20,9x 11,7x 9,9x 8,0x 9,7x 10,2x 7,2x 5,0x 4,4x 3,9x

EV/EBIT, justerat (ex IFRS 16) 26,9x 16,5x 20,4x 22,5x 26,7x 13,9x 9,7x 6,0x 5,0x 4,3x

EV/EBIT, justerat (inkl IFRS 16) 26,9x 16,5x 20,4x 25,0x 32,5x 15,6x 11,1x 7,0x 5,9x 5,3x

Aktiekurs, årets slut 81,3 51,8 15,0 16,8 18,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2

EV, årets slut (ex IFRS 16) 10 074 7 460 3 669 3 508 2 988 3 877 3 509 3 181 2 916 2 640

EV, årets slut (inkl IFRS 16) 10 074 7 460 3 678 4 271 3 644 4 533 4 165 3 837 3 572 3 296
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Kvartalsdata (mkr)

Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20

Nettoomsättning 1 481 1 554 1 475 1 521 1 603 1 531 1 413 1 517 1 416 1 142 1 258 1 507

Kostnad sålda varor -1 047 -1 113 -1 077 -1 186 -1 138 -1 119 -1 029 -1 155 -1 027 -809 -888 -1 182

Bruttovinst 434 441 398 335 465 412 384 362 389 333 370 325

Försäljningskostnader -283 -295 -265 -297 -289 -290 -278 -326 -279 -230 -225 -281

Administrationskostnader -74 -79 -75 -66 -72 -74 -65 -75 -73 -67 -63 -82

Övriga rörelseintäkter 13 16 6 21 54 45 4 0 4 0 1 0

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -8

EBIT (justerad) 90 83 64 -7 158 93 45 -39 41 34 83 -46

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBIT 90 83 64 -7 158 93 45 -39 41 34 83 -46

Finansiella intäkter 1 0 0 5 2 2 3 0 8 -2 0 -1

Finansiella kostnader -16 -19 -18 -26 -24 -23 -19 -24 -22 -25 -32 -38

Resultat före skatt 75 64 46 -28 136 72 29 -63 27 7 51 -85

Skatter -19 -19 -11 -11 -34 -18 -7 5 -9 -3 -18 8

Minoritetsintressen -4 -1 -2 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1

Nettoresultat (rapporterat) 52 44 33 -39 102 54 22 -58 18 3 32 -76

Nettoresultat (justerat) 52 44 33 -39 102 54 22 -58 18 3 32 -76

Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20

Omsättningstillväxt n/a n/a n/a n/a 8% -1% -4% 0% -12% -25% -11% -1%

EBIT-tillväxt (justerad) n/a n/a n/a n/a 76% 12% -30% 457% -74% -63% 84% 18%

Bruttomarginal 29% 28% 27% 22% 29% 27% 27% 24% 27% 29% 29% 22%

EBITDA-marginal (ex IFRS 16) 8% 8% 7% 2% 14% 10% 8% 3% 8% 9% 12% 1%

EBIT-marginal (justerad) 6% 5% 4% 0% 10% 6% 3% -3% 3% 3% 7% -3%

Skattesats 25% 30% 24% -39% 25% 25% 24% 8% 33% 43% 35% 9%
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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 veriFerade. 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 Fnansiella 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 Fnansiella instrument såsom till exempel kassaCödesmodeller, 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 klassiFceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiFceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaCöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaCöde 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 riskklassiFceringen 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 IntressekonCiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonCikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonCikter 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 Fnansiellt 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 aBärer. 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 Fnansiella 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
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