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Utnyttja bakslaget i Rejlers
Teknikkonsultbolaget Rejlers har en 

historik av stora framgångar. Den senaste 
kvartalsrapporten innebar dock ett rejält 
bakslag. Rörelsevinsten föll från 32 till 
9 miljoner kronor tillföljd av integra
tionskostnader i samband med två större 
förvärv och en något sämre utveckling 
på den svenska konsult marknaden. 
Aktien har reagerat mycket  
kraftigt och fallit med över 20 procent 
den senaste månaden.

Bolaget som är entreprenörsdrivet och 
som fortfarande leds av grundarfamil
jen Rejlers har svarat direkt genom att 
lansera ett besparingsprogram. Det talar 
för att Rejlers snabbt kan komma till
baka till gammal god lönsamhet och en 
koncernmålet om en rörelsemarginal på 
8 procent ligger inom räckhåll för 2016. 
Di räknar med att vinsten ökar till  

100 Mkr före skatt i år och att bolaget 
därmed värderas till p/e 13. Det är billigt 
för ett entreprenörsinriktat teknik
konsultbolag. 

Snabbväxande Ework
Konsultbolaget Ework har en historik 

av att lyckas öka lönsamheten trots snabb 
tillväxt. De senaste fem åren har omsätt
ningen ökat med över 25 procent per år 
i snitt och lär i år passera 7 miljarder kro
nor. I fjol ökade vinsten dubbelt så mycket 
som omsättningen. 

Trots den snabba tillväxten tillhör 
Ework de medelstora bolag som ger mest 
i direktavkastning. Vårens utdelning på 
3,25 kronor per aktie ger en direkt
avkastning på 4,4 procent. Bolaget har 
dessutom en stark och sannolikt lång
siktig ägare i Staffan Salén. Aktiemark
naden är inte bortskämt med snabb
växande högutdelande företag. 

I konsultbranschen föder framgång 
nya framgångar och rimligen bör Ework 
kunna fortsätta att växa med god lön
samhet kommande år. Det starka bok
slutet har lyft aktien med 13 procent i år 
samtidigt som börsen har backat. För den 
som är långsiktig har det ingen större 
betydelse. Fortsätter tillväxten kommer 
också aktiekursen att stiga. 

Ljus framtid för Fagerhult
Fagerhult har de senaste åren fram

gångsrikt tagit en fin position på den 
snabbväxande marknaden för ledbelys
ning, vilken i dag står för cirka 70 pro
cent av verksamheten. Ledmarknaden 
växer med 25 procent om året och kom

mer att göra så under många år fram
över. Bolaget har i Johan Hjertonsson en 
vd som har visat att han gärna vill växa 
bolaget och en huvudägare i form av 
investmentbolaget Latour som har en 
osviklig förmåga att välja rätt bolag på 
börsen. 

Med ett kurslyft på 150 procent det 
senaste ett och ett halvt åren är inte 
Fagerhult längre lika uppenbart under
värderat. Men ett p/etal på strax över  
20 avskräcker inte eftersom det är svårt 
att hitta medelstora bolag som årligen 
förväntas öka vinsten med omkring  
15 procent. En extra krydda är att belys
ningsmarknaden är lite sencyklisk i för
hållande till den just nu snabbväxande 
byggmarknaden. Det talar för att Fager
hult kommer att gynnas av både teknik
skiftet till ledlampor och av den allmänna 
byggkonjunkturen. 

Tro på Torsten igen
Det finns få entreprenörer på börsen 

som Torsten Jansson på New Wave. Kläd 
och presentföretaget hade enorma fram
gångar i början av 2000talet. Men en 
hög belåning under finanskrisen gjorde 
att han i stort sett fick början om från 
början igen.

De senaste åren har finanserna stabi
liserats och företaget har börjat växa igen. 
I fjol ökade omsättningen med goda  
16 procent medan vinsten sjönk till följd 
av ökade marknadsföringskostnader. Det 
är kostnader som bör betala sig i år i form 
av ett vinstlyft på i varje fall 30 procent. 

Förväntningarna från aktiemarkna
den är numera ganska modesta. Givet en 

vinstökning på 30 procent värderas New 
Wave till p/e 13. Det är lågt sett till  
hur börsen värderas i dag och värdet på 
sportvarumärket Craft. Om det såldes 
eller särnoterades skulle det säkert vär
deras till över 20 gånger vinsten, vilket 
gör att den övriga New Waveaffären 
implicit prissätts till under 10 gånger vin
sten. Det är lågt för ett bolag som har 
visat framgångar förr och som har en vd 
och stor ägare som är laddad för att växa 
igen.

Hissa Alimak
Alimak, som tillverkar bygghissar, 

börsnoterades i somras. Det började bra 
med en uppgång på 7 procent första han
delsdagen. Därefter har aktien tappat  
20 procent, på grund sin exponering mot 
Kina och Brasilien som har skrämt slag 
på investerarna. Nedgången på tillväxt
marknaderna gjorde att Alimak under 
fjolåret inte riktigt nådde upp till 2014 
års vinst.

I grund och botten är dock Alimak ett 
höglönsamt nischföretag med en rörel
semarginal på närmare 20 procent. Sett 
till den marginalen och den goda utveck
lingen för byggmarknaden är dagens vär
dering på 11 gånger rörelsevinsten låg, 
speciellt då bolaget i förhållande till sin 
storlek har en stark internationell när
varo. Kortsiktigt kan aktiekursen fort
sätta att pressas tillföljd av förväntningar 
om att storägaren Triton ska sälja sin  
20 procentiga ägarpost. Men för den som 
är långsiktig är Alimak ett medelstort 
bolag med bättre tillväxtutsikter och 
högre lönsamhet än de flesta.  n
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I vinnarhålet

Procentuell förändring
sedan mars 2015

Med rätt ledning och ägare kan dessa
fem bolag bli storbolag på börsen.

Bolag
Börsvärde, miljoner kronor
Omsättning, miljoner kronor
Vinst efter skatt, miljoner kronor
P/e-tal 2015
Direktavkastning, procent
Största ägare, procent

Rejlers
1 130
1 875
51
22
2,3
Lanebo Fonder: 13

Alimak
3485
2036
135
25
2,5
Triton: 28
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New Wave
2 300
4 964
63
36
2,9
Torsten Jansson: 31

Ework
6 089
1 241
60
20
4,4
Sta�an Salén: 27

Fagerhult
3 909
6 020
289
21
2,2
Latour: 48
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Fem vinnaraktier
Ska man hitta framtidens börs-
vinnare är det bland de medel-
stora bolagen som chansen till 
framgång är störst. 

Di ger fem tips på medelstora 
bolag som har chans att bli 
stora på några års sikt. 

”Aktie
markna
den är inte 
bortskämt 
med 
snabb
växande 
högutde
lande 
företag.”


