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Con/dence International
Förvärvet av LEVEL transformativt

 
Estimatändring (kr)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e -0.1 -0.1 0.0%

EPS, just 22e 0.04 0.04 0.0%

EPS, just 23e 0.09 0.09 0.0%

Kommande händelser
 
Extra bolagsstämma 2021-11-23

Delårsrapport Q4 2021 2022-02-18

Delårsrapport Q1 2022 2022-05-20

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 57m

Börsvärde 147

Nettoskuld 31

EV 179

Daglig handelsvolym, snitt 61(k)

Reuters/Bloomberg CONF.ST/CONF:SS

 
Prognos (kr)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales, mkr 100 233 325 359

Tillväxt 9% 133% 39% 11%

EBITDA, mkr (9.7) (4.0) 12.1 16.7

EBIT, mkr (14) (9) 6 10

EPS, justerad (1.0) (0.1) 0.0 0.1

EPS tillväxt -% -% -% 113%

EK/aktie 2.2 2.5 2.6 2.7

Utdelning/aktie 0.0 0.0 0.0 0.0

EBIT-marginal (9.7)% (1.7)% 3.7% 4.6%

ROE (20.0)% (4.0)% 2.0% 4.0%

ROCE (7.8)% 0.2% 5.9% 8.1%

EV/Sales 1.8x 0.8x 0.6x 0.5x

EV/EBITDA (18.5)x (45.2)x 14.7x 10.7x

EV/EBIT (12.9)x (20.1)x 29.7x 17.6x

P/E, justerad (2.6)x (27.1)x 63.3x 29.7x

P/EK 1.2x 1.0x 1.0x 1.0x

Direktavkastning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield 56.5% (13.4)% 1.7% 5.1%

Nettosk./EBITDA (3.2)g (7.7)g 2.5g 1.5g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 3.5 - 3.7
  
Aktiekurs SEK2.6

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån

Chart Data Not Available

Analytiker

 
markus.almerud@penser.se

Planerar att tredubbla omsättningen till 2025

Con>dence International, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än
tredubbla omsättningen till 1 mdkr till 2026 och att nå en EBIT-marginal på 10% över tid. Tillväxten ska ske
genom en blandning av organisk tillväxt och förvärv – vi räknar med 300–400 mkr i förvärvad tillväxt. Skulle
de nå målen motsvarar detta en omsättnings-CAGR på över 20% (från pro-forma 2020).

Förvärvet av LEVEL var en milstolpe för bolaget

Con>dence förvärvade Nordic LEVEL Services Group i maj 2021 och ökade omsättningen från 100 till
300 mkr i ett slag samtidigt som man breddade erbjudandet dramatiskt. De är nu helhetsleverantör av
säkerhetstjänster, vilket är en konkurrensfördel i en marknad där efterfrågan för privata lösningar på
säkerhetstjänster ökar samtidigt som kunderna i allt högre grad vill köpa mer från samma leverantör.

Potential för tredubbling av kursen om de levererar

Med 10% organisk tillväxt per år i snitt och utan hänsyn taget till förvärv ser vi en uppsida till 3,5–3,7 kr. I
detta scenario ser vi en marginal på 9% för segmenten och 6% för koncernen. Med 375 mkr i förvärv, med en
tyngpunkt i början av femårsperioden, räknar vi med att koncernen når 8% EBITDA-marginal 2026. I detta
scenario ser vi uppsida till 7,5 kr.
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Sammanfattning
Förvärvet av LEVEL transformativt

Investment Case

Förvärvet av LEVEL, vilket slutfördes i maj 2021, är transformativt. Det ökade omsättningen från ca 100 mkr
till 300 mkr i ett slag och är en central byggsten i målsättningen att nå en miljard i omsättning till 2026. Då
bolaget ser att efterfrågan på helhetslösningar ökar är den ökande bredden en viktig konkurrensfördel.

Förvärv är en central del i strategin – vi tror att bolaget kommer att behöva förvärva 300–400 mkr för
att kunna uppnå sina målsättningar och vi tror att en stor del av förvärven kommer att ske i början av
femårsperioden. Med en framtung förvärvsambition kommer förvärv att agera triggers för aktien.

Bolagspro/l

Con>dence International är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster och utrustning med verksamhet
huvudsakligen i Sverige. Bolaget grundades 1989 men gick i maj 2021 ihop med Nordic LEVEL Services
Group och ökade omsättningen från 100 mkr till 300 mkr. I tre aFärsområden erbjuder den nya koncernen
säkerhetsrådgivning, systemintegration samt bevaknings- och personskyddstjänster:

• Advisory: säkerhetsrådgivning såsom screening, utredningar och bakgrundskontroller samt analys
och omvärldsbevakning

• Technology: systemintegration, produkt- och etableringsspecialister av marknadsledande tekniska
säkerhetslösningar inom brand, lås, inpassering, kameraövervakning, perimeter- och inbrottsskydd

• Operations: bevaknings- och personskyddstjänster samt parkeringsövervakning

I tre aFärsområden erbjuder den nya koncernen säkerhetsrådgivning, systemintegration samt bevaknings-
och personskyddstjänster. Bolaget har som mål att växa omsättningen till 1 mdkr till 2026 samt att nå en
rörelsemarginal på 10%.

Värdering

Vi värderar Con>dence med SOTP eftersom det underlättar när vi vill bedöma värdet på framtida förvärv.
Med en målsättning att växa omsättningen till 1 mdkr från en bas på 300 mkr (efter sammanslagningen med
LEVEL), varav 300–400 mkr kommer att vara förvärv, har bolaget byggt en central organisation för att kunna
nå 1 mdkr i omsättning.

Vi har använt 12x EBITDA för Advisory för att reGektera den högre underliggande tillväxten, 10x EBITDA
för Technology för att reGektera en relativt sett hög marknadstillväxt samt en marginal som ligger mellan
Advisory och Operations samt 8x för Operations för att ta hänsyn till den lägre marknadstillväxten samt
lönsamheten.

Då målsättningarna är satta på 2026 använder vi målmultiplar på 2026 års estimat vilka vi sedan
nuvärdesberäknar. Vårt motiverade värde inkluderar inte förvärv men vi har räknat på och presenterar vilken
eFekt vi tror att förvärv kommer att ha på värdet. Eftersom en stor del av den centrala funktionen är anpassad
för en omsättning på en miljard och därmed för att exekvera på förvärven så har vi nettat en del av de
centrala kostnaderna mot förvärven. Förvärven är värderade till den genomsnittliga multipeln för den övriga
verksamheten - ca 10x EBITDA. Vi ser ett motiverat värde på 3,5-3,7 kr med potentiell uppsida till 7,5 kr om
förvärvsstrategin lyckas fullt ut.
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Con/dence i diagram

Antalet anmälda brott i Sverige ökar stadigt...
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...vilket driver tillväxten i säkerhetsbranschen
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Förvärvet av LEVEL var transformativt
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Con/dence International – Beskrivning av bolaget och dess historik
Con>dence International (Con>dence) grundades 1989 och var fram till våren 2021 en leverantör av
säkerhetslösningar inom brand, lås, inpassering, kameraövervakning, perimeter- och inbrottskydd. Genom förvärvet
av Nordic LEVEL Services Group (LEVEL) i maj 2021 ökade man omsättningen från ca 100 mkr till ca 300 mkr i
årstakt och blev en helhetsleverantör av säkerhetstjänster och utrustning.

Koncernen är organiserad i tre aFärsområden där Operations är det största segmentet både sett till omsättning och
antalet anställda. Man har ca 300 anställda och merparten av försäljningen är i Sverige.

Technology har högst omsättning...

Advisory
8%

Technology
48%

Operations
44%

Confidence omsättning pro forma 2020

Bolaget, EPB

...medan Operations har 7est anställda

Advisory
12%

Technology
25%Operations

63%

Confidence anställda pro forma 2020

Bolaget, EPB

Advisory

Advisory tillhandahåller säkerhetsrådgivning såväl proaktivt som reaktivt. De erbjuder till exempel screening,
utredningar och bakgrundskontroller, analys och omvärldsbevakning, utbildningar, incidentstöd och krisledning.
Advisory fokuserar även på servicetjänster för hem och kontor som kompletterar kundernas behov. De anställda har
ofta en bakgrund från polisiära och militära specialistförband och näringslivet.

Technology

Technology erbjuder systemintegration, produkt- och etableringsspecialister av marknadsledande tekniska
säkerhetslösningar inom brand, lås, inpassering, kameraövervakning, perimeter- och inbrottsskydd. De
tillhandahåller digitala och tekniska system och produkter inklusive tjänster som integreras i heltäckande
säkerhetssystem eller som separata lösningar anpassade till kundernas behov för att ge högsta funktionalitet,
skalbarhet och Gexibilitet. I erbjudandet ingår systemdesign, projektledning, installations-, driftsättnings- och
servicetjänster samt utbildning av kund. Man har 24/7 jour och service och support erbjuds med egen personal via
avtal eller som avropad tjänst.

Operations

Operations erbjuder bevaknings- och personskyddstjänster samt parkeringsövervakning. Erbjudandet har fokus
på anpassade bevaknings- och skyddstjänster utifrån kundens behov och verksamhetsområden och jobbar alltid i
nära samverkan med kunden. Genom egen bevakningspersonal, erfarna aFärschefer och fortlöpande utbildning av
medarbetarna är det divisionens mål att erbjuda den bästa, modernaste och mest kundanpassade bevakningstjänsten
på marknaden. Operations driver utvecklingen av bevakningsbranschen och kombinerar leverens av tjänster med
hög servicenivå och innovativa lösningar där teknik och digitala produkter alltid nyttjas till sin fulla potential.
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Operativ struktur

Bolaget, EPB
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Con/dence tidslinje

Bolaget, EPB
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Marknadsanalys
Säkerhetsmarknaden står inför förändring. Arbetsliv och samhälle omvandlas snabbt vilket leder till social och
politisk oro. Brottsstatistiken i Sverige är dyster och samhällsdebatten kretsar alltmer kring säkerhets- och
trygghetsfrågor samtidigt som diskussionsklimatet har blivit hårdare. Allt detta gör säkerhetsbranschen till en allt
viktigare aktör. Branschen kan beskrivas som överlappande såväl som kompletterande till de brottsbekämpande
myndigheternas verksamhet.

Detta har lett till att faktisk såväl som upplevd trygghet prioriteras i allt större utsträckning av många aktörer i
samhället – både privata och oFentliga.

Antalet anmälda brott i Sverige har fortsatt öka och
Sverige...
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7% tillväxt för branschen som helhet

Inklusive cybersäkerhet omsätter säkerhetsbranschen i Sverige ca 50 mdkr, beroende på hur man de>nierar den.
Enligt en kartläggning av branschorganisationen SäkerhetsBranschen år 2021 omsätter branschen till exempel mer
än 90 mdkr. I rapporten drar organisationen slutsatsen att det förekommer en underskattning av branschens storlek
då informationen om en del av de internationella företagen inte är oFentlig.

Säkerhetsteknik är den största delen av marknaden medan rådgivning växer snabbast, dock från låga nivåer. Som
helhet växer marknaden, som den är de>nierad i diagrammet nedan, med 7% (beräknat som ett viktat genomsnitt).

Säkerhetsteknik är den största delen av den svenska
säkerhetsmarknaden...
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En bransch under förändring...

Risken för terrorism och annan systemhotande brottslighet ökar. Dessutom leder Gera globala makrotrender som
globalisering, urbanisering och migration till ökande ekonomiska klyftor vilket i sin tur genererar social och politisk
instabilitet.

Samtidigt är inte skatte>nansieringen av rättsvårdande myndigheter i linje med vad många invånare förväntar sig.
Både företag och privatpersoner känner att statsmakterna inte ger den trygghet och säkerhet som man kan förvänta
sig och därmed växer behovet av att köpa denna typ av tjänster på den privata marknaden. Att statsmakterna globalt
nu även kommer att stå med stora skulder efter pandemin samtidigt som kraven på en utbyggd välfärd och sjukvård
ökar, talar troligtvis inte till förmån för att anslagen till brottsförebyggande arbete kommer att öka.

För många arbetsgivare har förGyttningen av arbetstagare från kontoret till hemmet, under pandemin, vuxit fram
som en helt ny utmaning. Vi bedömer att detta framgent kommer att förbli en stor fråga. Arbetsgivarens ansvar för
medarbetaren kvarstår, men denne be>nner sig på en annan plats, potentiellt med en annan hotbild. Arbetsgivare
som ger större Gexibilitet kommer att möta utmaningar i säkerhet och trygghet som de inte är anpassade för.

Utöver detta släpar säkerhetssektorn efter i digitaliseringen – många leverantörer förlitar sig på att erbjuda
traditionella tjänster. Allt detta gör att efterfrågan på säkerhetstjänster kommer att vara hög framöver.
Investeringar i nya moderna plattformar som tillåter såväl eFektiviseringar som utveckling av tjänsterna har hög
avkastningspotential.

Marknadsdrivare

Tempest Security, EPB

...och konsolidering

Säkerhetsbranschen är mycket fragmenterad. Konsolideringen som har skett har fokuserat på traditionella tjänster
som bevakning och installationer vilket lämnar kvar en potential i specialiserade säkerhetstjänster och områden där
digitalisering och skalbarhet är nyckelkomponenter. Ett exempel är bevakningsbranschen där Securitas och Avarn
har cirka fem och tre miljarder kronor i omsättning (av en total marknad på 11,5 mdkr) och där Tempest är nummer
tre med en omsättning på lite över 200 mkr, vilket innebär att fragmenteringsgraden utöver de 70% som kontrolleras
av de två stora är mycket hög.

Enligt rapporten från SäkerhetsBranschen som även diskuteras ovan består branschen av 1 441 företag fördelat på
11 delbranschområden (antalet bolag exkluderar IT-säkerhet och säkerhet kopplad till militär användning). Mätt till
antal bolag är Brandsäkerhet det största delbranschområdet tätt följt av Bevakning samt Dörr, lås och passersystem.
Den totala omsättningen för företagen i studien är 90 mdkr och de gör en total vinst före skatt på 8,5 mdkr
motsvarande en marginal på 9,5% (vinstmarginalen för totalen var 7,9%). Det totala antalet anställda är cirka 47 000
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vilket innebär att genomsnittsföretaget har 36 anställda (då ska påpekas att ett fåtal bolag har tusentals anställda
vilket gör genomsnitten skeva).

En observation vad gäller certi>ering är att merparten av bolagen som är ickecerti>erade är små bolag, vilket inte
är förvånande, men också att det förekommer ocerti>erade bolag inom larmcentral och värdehantering trots krav
på certi>ering. Det kan även >nnas enskilda bolag inom Bevakning och Kvali>cerade säkerhetstjänster som saknar
auktorisation. SäkerhetsBranschen kommer att kontrollera detta vidare.

Brandsäkerhet och Bevakning har 7est antal bolag

9

17

19

101

168

267

274

290

325

352

380

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Perimeterskydd

Värdehantering

Larmcentral

Kvalificerade säkerhetstjänster

Kamerabevakning

Företagslarm

Glas och Fönster

Hemlarm

Dörr, lås och passersystem

Bevakning

Brandsäkerhet

Antal bolag per delbransch  *

* Ett bolag kan vara verksamt i 
mer än en delbransch

SäkerhetsBranschen, EPB

Larmcentraler har högst marginaler

Bevakning Tekniska lösningar Kvalificerade
säkerhetstjänster

Larmcentral

Illustration av marginaler i olika segment

Tempest Security, EPB

Erik Penser Bank 9 Con>dence International – 16 November
2021



Finansiella mål
I april beslutade styrelsen att uppdatera koncernens långsiktiga >nansiella mål för tillväxt och lönsamhet. Med en
kombination av organisk tillväxt och förvärv ska bolaget växa omsättningen till 1 mdkr 2026 och säger att de på
sikt ska nå en EBIT-marginal på 10%.

För att uppnå en miljard i omsättning räknar bolaget med att de kommer att behöva addera 300–400 mkr genom
förvärv, och ju mer baktunga förvärven är desto mer måste de växa organiskt för att kunna uppnå sina mål. Vi
kommer att diskutera tillväxten i detalj i nästa avsnitt men i korthet tror vi att koncernen behöver växa 10% per
år i snitt samt förvärva nära 400 mkr med en koncentration under de första åren för att nå en miljard. Uttryckt
annorlunda så kommer M&A att stå för en stor del av tillväxten de kommande fem åren.

I maj konsoliderades Nordic LEVEL Services Group (LEVEL), ett förvärv som i ett slag tog omsättningen från ca
100 mkr i omsättning 2020 till nära 300 mkr årstakt vid förvärvstillfället och därmed transformerade Con>dence
i grunden. Förvärvet skapade en ny typ av aktör på marknaden, en helhetsleverantör i en mycket fragmenterad
bransch. Det nya bolaget erbjuda skräddarsydda kombinationer av kvali>cerad säkerhetsrådgivning, säkerhetsteknik,
bevaknings- och parkeringstjänster.

M&A står för en stor del av tillväxten till 2026
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Förvärvet av LEVEL är transformativt
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10% omsättnings-CAGR utan förvärv och 22% med
Vi ser en omsättnings-CAGR på 10% 2022–2026e utan hänsyn taget till förvärv medan vi räknar med 22% tillväxt
med förvärv. EBITDA kommer, på våra estimat, att öka från runt noll 2021e till strax över 30 mkr 2026 om man
inte tar hänsyn till förvärv, och nästan 80 mkr inklusive förvärv. Detta motsvarar 6% marginal utan förvärv och 8%
med (0% 2021e). I takt med att resultatet förbättras kommer kassaGödena att förbättras. Resultatförsämringen vi
såg i Q3 ser vi som tillfällig.

Omsättning på nästan 500 mkr utan förvärv...

Vi har antagit 10% organisk tillväxt per år i genomsnitt för koncernen som helhet 2021–2026 och har för enkelhetens
skull antagit att samtliga ben växer lika snabbt. Som bas har vi använt den annualiserade omsättningen för den
sammanslagna koncernen med tilllägg för förvärvet av AC Säkerhet. Basen är därmed ca 300 mkr vilket fördelas med
ca 30 mkr för Advisory, 150 mkr för Technology och 120 mkr för Operations. Med 10% organisk CAGR 2022–2026
når vi ca 480 mkr i omsättning 2026.

...och lika mycket från förvärv

Nästan tre fjärdedelar av tillväxten från 300 mkr till 1 mdkr kommer att komma från förvärv vilket innebär att
det är en central del av tillväxtstrategin. Vi brukar inte lägga in förvärv i våra estimat men har ändå modellerat ett
förvärvsscenario för att få en idé om hur mycket de behöver förvärva för att kunna uppnå sina mål.

Vi har antagit att Con>dence kommer att förvärva 375 mkr med tyngdpunkt under början av prognosperioden.
Genom att fokusera på att genomföra Ger förvärv de första åren kommer detta att bidra till tillväxten under en längre
period. Skulle Gertalet förvärv istället ske i slutet av prognosperioden skulle den organiska tillväxten behöva vara
högre för att man ska nå dit.

10% organisk tillväxt per år kommande år
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...med hälften av miljarden 2026 från förvärv
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Vi förväntar oss att förvärvsaktiviteten kommer
vara framtung
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Förvärvad tillväxt per år (mkr)

EPB

Technology fortsätter vara den största delen av
koncernen följt av Operations

EPB

EBITDA-marginal 2026e på 6% före M&A och 8% efter

Som vi diskuterar ovan ser vi förvärvet av LEVEL som transformativt. Eftersom LEVEL var privatägt >nns det
begränsat med historiska siFror för koncernen vilket ökar risken i våra estimat.

Vi tror att den högre omsättningen kommer att driva marginalerna. Vi tror att Advisory har högst uthållig marginal
med runt 20%, att Operations marginal kommer att vara stabil men lägre på runt 5%. Technology, vilket i princip är
gamla Con>dence, ligger långsiktigt mitt emellan men kommer från låga nivåer och har dessutom varit mycket volatil
över tid. Mixen mellan aFärerna gör att marginalen för segmenten – dvs innan koncerngemensamma kostnader –
ligger på ca 9%. Efter de koncerngemensamma kostnaderna på 1 mkr i månaden når vi en koncernmarginal på 6%.
Det bör noteras att denna marginal är innan förvärv.

De koncerngemensamma kostnaderna är byggda för att klara att skala upp aFären. Vi tror att 1 mkr i månaden eller
12 mkr per år är tillräckligt för att driva en miljard i omsättning. Detta innebär att koncernkostnaderna som procent
av försäljningen kommer att fortsätta att minska. Det innebär också att koncernmarginalen kommer att öka i takt
med att Con>dence gör förvärv.

Som exempel så har vi antagit nedan att marginalerna på förvärvade enheter är samma som den genomsnittliga
marginalen för segmenten (den kommer naturligtvis att bero på vilken mix bolaget kommer att ha i förvärven). Om
bolagets koncerngemensamma kostnader är oförändrade betyder det att koncernmarginalen går från 6% till 8% givet
våra antaganden om nivån på förvärven.

8% är fortfarande lägre än den långsiktiga ambitionsnivån på 10%. Det som skulle kunna få marginalen att gå upp
till 10% är till exempel att Con>dence skulle köpa eller starta en larmcentral. Larmcentraler har hög lönsamhet och
en skalbar aFär.
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Den högre omsättningen driver marginalerna...
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...vilket ger betydligt högre resultat
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Koncernkostnaderna är skalade för att klara M&A
och går ner som andel över tid
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Strax över 500 mkr i adderad omsättning
2022–2026 (inklusive tillväxten i de förvärvade
enheterna)
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Balansräkning kommer fortsätta stärkas kommande år

Vi estimerar negativa kassaGöden 2021 men räknar med att kassaGödena förbättras i takt med resultatet och att
balansräkningen därmed kommer att stärkas successivt. Nettoskulden i förhållande till EBITDA är volatil eftersom
EBITDA är volatilt – trots de negativa kassaGödena är nettoskulden i stort oförändrad 2020–2022.

Kassa7ödena förbättras i takt med resultatet...
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...vilket kommer driva ner skuldsättningen
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Värdering

Vår SOTP ger signi/kant uppsida om man inkluderar förvärv

Med en målsättning att tredubbla omsättningen fram till 2026 och med förvärv som en betydande del av detta
behöver vi ta in förvärven i vår värdering även om vi inte lägger in dem i våra estimat. Dessutom är de centrala
funktionerna uppbyggda för att kunna klara av att förvärva 300–400 mkr och förvärvsdelen av värdet borde med
andra ord täcka en del av de koncerngemensamma kostnaderna om man inte skulle ta hänsyn till detta. Eftersom
målsättningarna är satta på 2026 använder vi målmultiplar på 2026 års estimat vilka vi sedan nuvärdesberäknar.

Värde på ca 250 mkr utan förvärv...

EPB

...vilket motsvarar 3,6 kr per aktie

EPB

I snitt använder vi EV/EBITDA 10x för Con/dences verksamheter

• Advisory: Vi använder 12x EBITDA för Advisory. Detta är för att reGektera den högre underliggande tillväxten
i detta segment samt den högre lönsamheten.

• Technology: Vi använder EV/EBITDA på 10x vilket reGekterar den relativt höga marknadstillväxten och en
marginal som ligger mellan Advisory och Operations.

• Operations: Vi använder EV/EBITDA på 8x för att ta hänsyn till den lägre marknadstillväxten och
lönsamheten.

• Koncerngemensamma kostnader: Vi använder 10x EV/EBITDA vilket är genomsnittet för koncernen.

• M&A: Vi använder 10x EV/EBITDA vilket är genomsnittet för koncernen.

När vi nuvärdesberäknar värdena använder vi en WACC på 10%.

Vår DCF get ett värde på 4,0 kr

Med en WACC på 10%, långsiktig tillväxt på 3% och en långsiktig EBIT-marginal på 8% så når vi ett fundamentalt
värde på 4,0 kr per aktie. Om den långsiktiga marginalen skulle nå 10% ser vi uppsida till 5,0 kr.
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DCF - slutsatser

Sum of PV of FCF (explicit period) 88

PV of terminal value (perpetuity formula) 193

Enterprise value 281

Latest net debt 2

Minority interests  & other 0

Equity value 279

No. of shares outstanding (millions) 69

Equity value per share (SEK) 4,0

Valuation output

EPB

DCF - huvudantaganden

Risk free nominal rate 0,4%

Risk premium 7,0%

Extra risk premium 4,0%

Beta 1,0

Cost of equity 11,4%

Cost of debt (pre-tax) 3,0%

Tax rate 22%

Target debt/(debt + equity) 15%

WACC 10,0%

Terminal value assumptions

Long term growth rate 3,0%

Long term EBIT margin 8,0%

Depreciation (% of sales) 3,0%

Capex (% of sales) 3,0%

Working cap. (% of sales) 0,7%

Tax rate 22%

WACC assumptions

EPB

DCF - känslighetsanalys

4,02576249 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

9,0% 4,3 4,6 5,0 5,4 6,0

9,5% 3,9 4,1 4,5 4,8 5,3

10,0% 3,5 3,8 4,0 4,3 4,7

10,5% 3,2 3,4 3,7 3,9 4,2

11,0% 2,9 3,1 3,3 3,5 3,8

4,02576249 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

9,0% 2,6 3,8 5,0 6,2 7,4

9,5% 2,3 3,4 4,5 5,5 6,6

10,0% 2,1 3,1 4,0 5,0 6,0

10,5% 1,9 2,8 3,7 4,5 5,4

11,0% 1,7 2,5 3,3 4,1 4,9

 

Long-term growth rate

W
A

C
C

Long-term EBIT margin

W
A

C
C

EPB

Con/dence case score card

Triggers Risker

Acceleration av tillväxten Begränsad historisk information

Återhämtning av marginalerna Lägre förvärvstakt än väntat

Förvärv Fortsatt låga volymer 

Fortsatt marginalpress

Stöd Agenda

Väletablerat management-team Extra bolagsstämma

Erbjuder helhetslösning Q4-rapport

Q1-rapport

2022-02-18

2021-11-23

2022-05-20

EPB
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Ägarbild, styrelse och ledning
Ägarbild

Största ägare i Con>dence International är Tailor Hill EQTY AB med 21,2% följt av M2-bolagen med 10,7% av kapital
och röster, Visiren med 7,5%, Alexander Hultgren med 7,1% och Thomas Lundin med 4,8% där respektive procentsats
representerar både kapital och röster.

Styrelse

I dagsläget består Con>dence Internationals styrelse av 3+1 styrelseledamöter, vilka följer nedan.

Gerth Svensson, styrelseordförande. Styrelseordförande i Con>dence sedan 2015. Övriga uppdrag omfattar en VD-
post i AlbaBlue Consulting AB, styrelseordförande i Kinnegrip AB, styrelseledamot i NGS Group AB, My Adventure
AB och Maina Consulting AB. Gerth har tidigare erfarenhet från Kinnegrip AB, Swedfund AB, House of Friends och
GES International AB.

Ulf Engerby, styrelseledamot. Styrelseledamot sedan 2015. Övriga uppdrag omfattar poster som styrelseordförande
i Bergström Marin AB, Asurgent AB, Hersbyholm Företagsutveckling AB, Conapto Holding AB, Inkommensura AB
samt styrelseledamot i Enaco Sverige AB och PÅ i Stockholm AB. Ulf är före detta VD och grundare av Qbranch AB
samt verksam som entreprenör och investerare.

Hanna Bilir, styrelseledamot. Styrelseledamot sedan 2021. Hanna är även verksam partner på Brunswick Group
och har över 15 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare för ledningsgrupper och styrelser i aFärskritiska
situationer som börsnoteringar, företagsförvärv och kriskommunikation.

Daniel Skalin, styrelseledamot. Styrelseledamot sedan 2021. Övriga uppdrag omfattar posten som
styrelseordförande i Tailor Hill AB, Tags IT AB, N-Tek AB och Tailor Hill EQTY AB som erhåller största andel kapital
och röster i Con>dence. Daniel har tidigare varit styrelseordförande i NVBS Projekt AB, NVBS Infra AB, NVBS
Anläggning AB.

Ledning

Thomas Lundin, VD. VD sedan augusti 2021. Tidigare VD och koncernchef för ENACO, VD för Caverion Sverige, GFS
Secure Solutions Sverige (nuvarande Avarn Security), Bravida Fire & Security samt Synerco. Thomas är nuvarande
styrelseordförande i BST Group Nordic AB och News55 samt styrelseledamot i ENACO.

Mikael Behm, CFO. CFO sedan 2020. Tidigare CFO för Miltton Sweden AB och House of Friends AB

Jesper Arkinger, CCO. CCO sedan 2021. Tidigare global säkerhetschef på Spotify och är medgrundare av LEVEL.

Mikael Pettersson, Head of Division Technology. Head of Division Technology sedan 2021. Tidigare
aFärsområdeschef för brandskydd hos Niscayah, försäljningsdirektör för Tunstall samt CEO i Niscayah och AGIS
Fire & Security.

Josef Darbo, Head of Division Operations. Head of Division Operations sedan 2021. Tidigare VD för Nordic LEVEL
Security AB.

Anna Abelt, CHRO. CHRO sedan 2021. Tidigare erfarenhet från motsvarande roller i bland annat Bäckströms och
Byggonomen.
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ESG-analys

Con>dence är operativa inom brandskydd och specialiserar sig på säkerhetslösningar. Med detta kan bolaget bidra
till kundens trygghet och de jobbar även aktivt för att se till att deras miljöpåverkan är så liten som möjligt. Målet
är att jobba så nära kunden som möjligt för att kunna erbjuda bästa möjliga service och en Gexibel lösning utefter
kundens behov.

Environment

Con>dence eftersträvar att karaktäriseras som ett bolag som tar hänsyn till miljö och icke-förnybara energikällor. Alla
produkter som lämnar bolaget ska, om möjligt, kunna återanvändas, återvinnas eller vara biologiskt nedbrytbara.
Bolaget ska även följa alla applicerbara regleringar och lagar gällande miljö och alltid sträva efter en ständig
minskning av egen påverkan på miljön. Vidare vill Con>dence erbjuda ledande produkter när det kommer till kvalité,
utefter önskemål från kund vilket i sig också leder till en bättre livslängd på produkten.

Social

Som leverantör av säkerhetstjänster bidrar Con>dence till en personlig trygghet för alla kunder vare sig det är på
arbetsplatsen eller i bostaden. Detta bidrar ytterligare till förhindrande av stölder och annat kunden skulle kunna
råka ut för samt underlättar arbetet för oFentliga instanser så som polis och brandkår om något skulle inträFa i form
av videoövervakning, brandlarm och dylikt. Bolaget värnar om kunden och erbjuder därför service och underhåll av
sina produkter och följer ständigt utvecklingen av branschen och andra påverkande faktorer.

Governance

Bolaget erhåller nödvändiga certi>kat från SBSC (Svensk Brand- och säkerhetscerti>ering), vilket inkluderar alarm
av klass 4 och ISO9000. Bolaget har även tillstånd från polis, kvalitetscerti>kat och certi>eringar som uppfyller
säkerhetsindustrins standarder. Allt följs upp årligen av SBSC. I och med detta säkerhetsställer bolaget att alla regler
och lagar följs vilket bidrar till en säkerhet för både kund och anställd. Bolaget omfattar 56 anställda och en ledning
med 50% kvinnor.
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Analyst Score Card

Bolagsfakta
Största aktieägare Aktier

Tailor Hill 21,2%

M2-bolagen 10,7%

Visiren AB 7,5%

Alexander Hultgren 7,1%

Thomas Lundin 4,8%

Ordförande Gerth Svensson

Verkställande direktör Thomas Lundin

Finansdirektör Mikael Behm

Investerarkontakt Mikael Behm

Hemsida https://confidence.se/

Holdings, Bolaget, EPB

Omsättning per division (pro forma, 2020)

Advisory
8%

Technology
48%

Operations
44%

Bolaget, EPB

Resultaträkning

2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Nettoomsättning 103 92 100 233 325 359 400 444

Övriga rörelseintäkter 1 0 1 2 2 3 3 3

Direkta uppdragskostnader -53 -46 -49 -79 -110 -121 -135 -150

Personalkostnader -48 -44 -47 -110 -153 -170 -189 -210

Övriga rörelsekostnader -18 -14 -14 -50 -52 -54 -57 -60

EBITDA (rapporterat) -16 -12 -10 -4 12 17 22 28

Jämförelsestörande poster 0 0 0 -4 0 0 0 0

EBITDA (justerat) -16 -12 -10 0 12 17 22 28

EBITDA-marginal -15,6% -12,6% -9,7% 0,1% 3,7% 4,6% 5,5% 6,3%

Avskrivningar -3 -4 -4 -5 -6 -7 -7 -8

EBIT (rapporterat) -19 -15 -14 -5 6 10 15 21

EBIT (justerat) -19 -15 -14 0 6 10 15 21

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Resultat före skatt -20 -17 -16 -7 4 8 13 19

Skatter -3 0 0 1 -1 -2 -3 -4

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat (rapporterat) -23 -17 -16 -6 3 6 10 15

Nettoresultat (justerat) -23 -17 -16 -5 3 6 10 15

Bolaget, EPB
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Balansräkning

2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

TILLGÅNGAR

Goodwill 32 32 124 126 126 126 126 126

Övriga immateriella tillgångar 2 2 36 38 38 38 38 38

Materiella anläggningstillgångar 5 4 2 2 2 2 2 2

Nyttjanderättstillgångar 33 32 7 7 7 7 7 7

Räntebärande anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0

Innehav i intresseföretag och andelar 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga anläggningstillgångar 3 3 0 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 75 73 168 173 173 173 173 173

Varulager 0 0 3 6 9 10 11 12

Kundfordringar 27 39 46 47 49 54 60 67

Övriga omsättningstillgångar 12 10 22 26 29 32 35 39

Likvida medel 29 25 28 30 30 30 30 30

Summa omsättningstillgångar 69 74 98 109 116 125 136 147

SUMMA TILLGÅNGAR 144 148 266 282 289 298 308 320

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 28 31 127 144 147 153 163 178

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa eget kapital 28 31 127 144 147 153 163 178

Långfristiga finansiella skulder 0 0 0 0 0 0 0 0

Leasingskulder 27 25 4 4 4 4 4 4

Uppskjutna skatteskulder 1 0 0 0 0 0 0 0

Övriga långfristiga skulder 9 3 0 0 0 0 0 0

Summa långfristiga skulder 36 28 4 4 4 4 4 4

Kortfristiga finansiella skulder 0 0 52 53 53 47 38 23

Leasingskulder 5 6 4 4 4 4 4 4

Leverantörsskulder 11 8 27 23 26 29 32 35

Skatteskulder 1 1 0 0 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 63 74 53 54 55 61 68 75

Summa kortfristiga skulder 80 88 135 134 138 141 141 138

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 144 148 266 282 289 298 308 320

Bolaget, EPB

Kassa7ödesanalys

2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Nettoresultat (rapporterat) -23 -17 -16 -6 3 6 10 15

Icke kassaflödespåverkande poster 5 13 24 1 6 7 7 8

Förändringar i rörelsekapital 6 3 7 -12 -3 0 0 0

Kassaflöde från den operationella verksamheten -13 -2 15 -18 6 12 17 22

Investeringar i anläggningstillgångar -3 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3

Fritt kassaflöde -16 -5 14 -20 3 9 14 19

Förvärv och avyttringar -27 -2 -3 -4 0 0 0 0

Utdelningar 0 0 0 0 0 0 0 0

Nyemission / återköp 19 16 0 28 0 0 0 0

Lånefinansiering och övriga justeringar 6 -13 -6 -1 -3 -9 -14 -19

Kassaflöde -18 -4 4 2 0 0 0 0

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

Nettoskuld (inkl. IFRS 16) 3 6 31 30 30 25 15 0

Bolaget, EPB
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Tillväxt och marginaler

2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Organisk tillväxt 0% 0% 0% 19% 11% 10% 10% 10%

Omsättningstillväxt -17% -11% 9% 133% 39% 10% 10% 10%

EBITDA-tillväxt, justerad n.m n.m n.m n.m n.m 37% 31% 26%

EPS-tillväxt, justerad n.m n.m n.m n.m n.m 110% 63% 43%

EBITDA-marginal (justerad) -15,5% -12,5% -9,6% 0,1% 3,7% 4,6% 5,4% 6,2%

EBIT-marginal (justerad) -18,1% -16,6% -13,8% -2,0% 1,9% 2,8% 3,7% 4,5%

Skattesats -16% 0% 0% 5% 22% 22% 22% 22%

Bolaget, EPB

KapitaleFektivitet

2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

ROE, justerad -78% -58% -20% -4% 2% 4% 6% 9%

ROCE, justerad -35% -19% -8% 0% 6% 8% 11% 14%

ROIC n.m -34% -10% 0% 5% 7% 10% 12%

Investeringar / omsättning 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

Varulager / omsättning 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Rörelsekapital / omsättning -16% -11% -13% 0% 1% 1% 1% 1%

Kapitalomsättningshastighet 0,7x 0,6x 0,4x 0,8x 1,1x 1,2x 1,3x 1,4x

Bolaget, EPB

Finansiell ställning

2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Nettoskuld 3 6 31 30 30 25 15 2

Soliditet 19% 21% 48% 51% 51% 52% 53% 56%

Nettoskuldsättningsgrad 9% 19% 25% 21% 21% 16% 9% 1%

Nettoskuld / EBITDA n.m n.m n.m n.m 2,5x 1,5x 0,7x 0,1x

Bolaget, EPB

Aktiedata

2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

EPS, rapporterad -0,14 -0,35 -1,02 -0,19 0,04 0,09 0,15 0,21

EPS, justerad -0,14 -0,35 -1,02 -0,10 0,04 0,09 0,15 0,21

FCF per aktie -0,06 -0,32 0,90 -0,36 0,05 0,14 0,20 0,27

Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eget kapital per aktie 0,2 0,6 8,2 2,5 2,1 2,2 2,4 2,6

Antal aktier efter utspädning vid årets slut (miljoner) 162,9 49,4 15,5 56,7 69,3 69,3 69,3 69,3

Bolaget, EPB
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Värdering

2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

P/E, justerat neg neg neg neg 65,2x 30,6x 18,4x 12,6x

P/EK 15,0x 4,0x 0,2x 1,1x 1,3x 1,2x 1,1x 1,0x

P/FCF neg neg 1,8x neg 58,9x 19,7x 13,5x 9,9x

FCF-yield -3% -13% 56% -13% 2% 5% 7% 10%

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Utdelningsandel, justerad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

EV/Sales 6,1x 0,5x 0,6x 0,8x 0,7x 0,6x 0,5x 0,4x

EV/EBITDA neg neg neg 603,1x 17,8x 12,6x 9,1x 6,6x

EV/EBIT, justerat neg neg neg neg 35,9x 20,7x 13,3x 9,0x

Aktiekurs, årets slut 2,6 2,5 1,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

EV, årets slut 630 45 56 182 216 210 201 186

Bolaget, EPB
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veri>erade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i >nansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

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

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

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

Allmänt

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