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Proact IT Group AB
Aktiekurs

192

52 v högsta / lägsta

233,5/130

Antal aktier

9 230 917

Börsvärde (MSEK)

1 772,3

Nettoskuld (MSEK)

121,4

EV (MSEK)

1893,7

Sektor

IT-tjänster

Lista / kortnamn

Small Cap Stockholm/PACT

Nästa rapport
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HUVUDÄGARE %
AB Grenspecialisten

11,1

Livsförsäkringsbolaget Skandia ÖMS

11,0

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige

5,4

IGC Industrial Growth Company AB

5,4

Fondita Nordic Micro Cap SR

4,6

Swedbank Robur Ny Teknik BTI

2,2

LEDNING
Verkställande direktör

Anders Hultemark

FINANCIAL FORECAST
2016A

2017E

2018E

2019E

Omsättning

921, 7

3295,4

3406,7

3525,7

EBITDA

191,4

228,5

248,5

256,9

EBITDA-marginal %

6,6 %

6,9 %

7,3 %

7,3 %

EBITDA-tillväxt

13,2 %

19,4%

8,8 %

3,3 %
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Värdedrivare

Kassaflödesmarginal om 8 % och net
debt/EBITDA om 0,53x möjliggör förvärv
framgent. Under Q1 2017 förvärvade Proact det
tyska It-bolaget Teamix GmbH. Uppköpet gjordes
till P/E 8x och estimeras öka omsättningen med
9,6 % 2017E. Proacts förvärvstakt om ca 1 bolag
per år bedöms sett till bolagets finansiella
ställning, net debt/EBITDA om 0,53x samt en
kassa på 125 MSEK Q3 2017, som möjligt
framgent.
Digitaliseringstrend med ökade behov av
datalagring skapar möjligheter framgent. I takt
med att behovet av att lagra stora mängder data
ökar ställs högre krav på de bakomliggande
systemen. Enligt Markets & Markets estimeras
Big Data inom mjukvarusegmentet öka med en
CAGR om 18,45 % fram till 2021 vilket bedöms
öka efterfrågan på Proacts tjänster.

Jason Clark

Styrelseordförande

MSEK

Förändrat fokus på kontrakt med längre löptider
förväntas ge en förbättrad bruttomarginal. En
förändrad strategi där Proact väljer att fokusera
mer på kontrakt med längre ledtider väntas öka
bolagets lönsamhet. Genom att växa inom
molntjänster, en marknad som av Gartner
estimeras växa om 22 % CAGR till 2021, samt
supporttjänster väntas bolaget öka andelen
intäkter från tjänster med 2 procentenheter.
Detta väntas leda till att bolaget kan höja sin
bruttomarginal
med
0,4
procentenheter
sekventiellt under både 2017E och 2018E.

Quality of earnings

En DCF-värdering estimerar en uppsida om
26,8 %. I en DCF-värdering, där WACC beräknats
till 9,9 % och där oändlighetstillväxten är satt till
3 %, estimeras ett värde per aktie till 232,0 SEK.
Sammantaget beräknas en potentiell uppsida om
25,3 % från dagens kurs (185 SEK).
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Ledning & styrelse

Risknivå
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Investeringscase
Proact IT Group är Europas ledande integratör av datacenter
och molntjänster. Bolaget levererar både själva
datalagringen, det vill säga servrarna, samt konsulttjänster
kring datahantering. Bolaget installerar och integrerar ITsystem för datalagring och säkerhet, där en rörelsegren
består av systemleverans och den andra rörelsegrenen består
av tjänsteintäkter på kontrakt. Proact är idag verksamt i 15
olika länder i Europa och Nordamerika.
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West

2016A
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Större fokus på kontrakt med längre löptider väntas öka
Proacts bruttomarginal under 2017E och 2018E. Proact
valde under 2016 att öka fokus mot kontrakt med längre
löptider om 3-5 år, vilka främst återfinns i Proacts
tjänstesegment där moln- och supporttjänster inkluderas.
Enligt det amerikanska marknadsundersökningsbolaget
Gartner (1) antas marknaden för molntjänster öka med en
CAGR på 22% fram till 2020. För Proact väntas intäkterna
från moln- och supporttjänster växa med 18 % 2018E,
samtidigt som omsättningen från tjänstesegmentet som
helhet väntas växa med 7,7 %. Den högre tillväxten i
tjänster relativ till den totala omsättningen (3,4 %),
beräknas leda till att andelen tjänsteintäkter av
omsättningen ökar med två procentenheter 2018E.
Tjänstesegmentet
kännetecknas
av
högre
bruttomarginaler, vilket innebär att bolaget varpå andelen
intäkter från tjänster växer estimeras kunna förbättra
bruttomarginalerna med 0,4 procentenheter till 2018E.
Sammantaget beräknas EBITDA-marginalen uppgå till 7,3
% under året.
Digitaliseringstrend ger goda förutsättningar framgent.
Proact gynnas av underliggande digitaliserings-trender
där bland annat Big Data estimeras öka med en CAGR om
18,45 % fram till 2021.1 Behov av mer avancerade system
för lagring av mycket data talar därmed för fortsatt
efterfrågan av Proacts tjänster. Vidare har EU givit direktiv
om
en
uppdatering
av
den
nuvarande
dataskyddsförordningen, GDPR, som ställer högre krav på
hantering och lagring av personuppgifter.2 Direktivet
träder i laga kraft den 25:e maj 2018 och förväntas ge en
ökad efterfrågan på de tjänster som Proact
tillhandahåller.
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EBITDA-marginal

Kassaflödes-marginal om 8 % och net debt/EBITDA om
0,53x möjliggör förvärv framgent. Proact har haft en
förvärvsfrekvens på ett bolag per år i snitt mellan 20132017. Under Q1 2017 förvärvade Proact det tyska bolaget
Teamix GmbH för 9 MEUR, motsvarande P/E 8x. Förvärvet
är verksamma inom samma branscher som Proact och
kommer framgent operera under ”Business Unit West”.
Teamix estimeras expandera försäljning i det geografiska
segmentet med 39 % för 2017.
Vidare har ledningen uttalat sig om en strategi att
etablera sig på nya marknader genom förvärv, vilket sett
till Proacts nuvarande finansiella situation bedöms som
möjligt. Med en FCF-marginal om 8 % och en net
debt/EBITDA på 0,52x för Q3 2017 finns en god finansiell
bas för framtida förvärv.
Risker förknippade med konkurrens från större aktörer
och insiderhandel. Marknaden som Proact är verksamma
inom kännetecknas av hög konkurrens, speciellt inom
cloud där aktörer som Google, Amazon och Microsoft kan
vara ett hot framgent. Under Q2 2017 har Proact ingått
avtal med Amazon att ta del av deras Web Services (AWS).
Amazon är den största aktören på marknaden för Cloudservices med en marknadsandel om 44 %. Proact är det
enda nordiska bolaget som erbjuder tjänster för
integration av AWS, vilket skapar en konkurrensfördel
främst mot andra mindre nordiska aktörer.
Vidare bör även belysas den insiderhandel som skett
under 2017. I början av året avyttrade VD, vice-VD och
Styrelseordförande delar av sina innehav för en total
nettosumma om -20,4 MSEK. I slutet av November 2017
sålde dessutom styrelseordförande nästan hela sitt
innehav, aktier för ett värde om 87,5 MSEK, vilket ger
negativa signalvärden framgent.

1.
2.

Marktes & Martkets
Datainspektioinen om Dataskyddsreformen
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Värdering
Metodologi: Proact IT Group AB värderas nedan genom en
DCF-värdering. WACC har beräknats till 9,9 %, där
marknadens riskpremie beräknats till 5,7 % och den riskfria
räntan till 2,05 %, baserat på ett tioårssnitt av
avkastningskravet på OMXS30 respektive den svenska
tioåriga statsobligationsräntan. En storlekspremie är bestämd
till
1,3
%
enligt
PWC:s
riskpremiestudie
och
oändlighetstillväxten i DCF-värderingen till 3,0 %. Vidare
utförs en känslighetsanalys för att avgöra hur värderingen
påverkas i det fall att bolagets marginaler skiljer sig från de
utförda estimaten. DCF-värderingen följs sedan av en
multipelvärdering för att ge en bild av hur bolaget värderats
historiskt och framgent.

Multipelvärdering med targetmultipel satt mot historisk
värdering indikerar att bolaget är fullvärderat. De senaste
tre åren har Proact värderats till ett rullande EV/EBITDA om
7,3x. På rullande 12 månader värderas idag ProAct till
EV/EBITDA 8,2x. I och med de tidigare beskrivna estimaten
där bolagets omsättning växer 12,8 % 2017E och 3,4 % 2018E
samt där EBITDA-marginalen uppgår till 7,3 % för 2018E,
värderas Proact till EV/EBITDA på 7,4x 2018E. Då Proacts
EBITDA för 2018E uppgår till 248,5 MSEK och targetmultipeln
sätts till EV/EBITDA 7,3x ges ett estimerat aktiepris om
183,3kr SEK. Detta ger en potentiell nedsida om 0,9 % från
dagens kurs (185kr SEK), vilket föreslår att Proact är
fullvärderad.

En DCF-värdering indikerar en uppsida om 25,3 %, drivet av
tillväxten i cloud-services. Proacts förvärv av Teamix
förväntas under 2017E bidra med en förvärvad tillväxt om 9,6
%. Den organiska omsättningstillväxten under året förväntas
uppgå till 3,1 % främst drivet av tillväxt i cloud-services där
Proact förväntas växa i enlighet med den underliggande
marknadstillväxten med 20 %. Intäkter från tjänster där
cloud-services ingår förväntas 2017E som helhet växa med 8
%, vilket sammantaget innebär en tillväxt om 12,8 % 2017E.
EBITDA-marginalen förväntas för 2017E uppgå till 6,9 %, en
ökning med 0,3 procentenheter från 2016 års nivå om 6,6 %
driven av en ökad bruttomarginal genom att
tjänstesegmentet utgör en ökad andel av omsättningen.

10x

Under 2018E estimeras Proact växa organiskt om 3,5 % totalt
sett. Tillväxten drivs av fortsatt hög tillväxt i cloud-services
om 18 %, tjänsteverksamheten beräknas som helhet växa
med 7,7 % och systems med 1,3 %. EBITDA-marginalen
förväntas, som en effekt av att tjänsteintäkterna som andel
av omsättningen blir större, under året öka till 7,3 %.
I DCF-värderingen av bolaget beräknas ett rörelsevärde om 2
264,1 MSEK. Justerat för bolagets nettoskuld och antal
utomstående aktier ger detta ett estimerat värde om 231,9 kr
SEK per aktie. Mot dagens kurs (185 kr SEK) ger detta en
uppsida om 25,3 %.
År

16A

17E

18E

19E

20E

21E

Omsättningstillväxt %

4,3

12,8

3,4

3,5

3,5

3,5

EBITDA-marginal %

6,6

6,9

7,3

7,3

7,3

7,3

FCF-marginal %

3,2

5,1

4,9

4,4

4,3

4,6

DCF

Rörelsevärde
(MSEK)

Nettoskuld
(MSEK)

Värde per
aktie (kr SEK)

Uppsida

2 264,1

121,4

232,0

25,3 %

Känslighetsanalys av DCF
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Q3-2017
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Q2-2017

Q1-2017

5x

Snitt - 7,3x

Proact värdering

Snitt senaste 3 åren

L12
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EV/EBITDA x

7,3

8,2

8,0

7,4

EBITDA-marginal %

6,5

6,8

6,9

7,3

Omsättningstillväxt %

11

10,6

12,8

3,4

Multipelvärdering med targetmultipel satt mot peers
indikerar en uppsida om 25,4 %. Bolagets peers värderas i
snitt till ett EV/EBITDA om 10,1x för 2018E. Då Proacts
EBITDA-tillväxt är lägre än peergruppens under 2018E kan
10 % rabatt mot gruppen vara rimlig. Proacts EBITDA uppgår
2018E till 245 MSEK, justerat för targetmultipeln om 9,1x,
nettoskulden om 121 MSEK och antalet aktier i bolaget
estimeras ett aktiepris till 258 kr SEK 2018E. Detta indikerar
en potentiell uppsida om 25,4 % mot dagens kurs.
Peers 2018E

EBITDA-tilllväxt

EBITDA-marginal

EV/EBITDA
9,8x

Acando

11,9 %

11,0 %

Addnode

33,5 %

10,4 %

7,1x

Knowit

9,4 %

10,4 %

10,0x

HiQ

9,0 %

12,8 %

13,6x

Snitt

16,0 %

11,2 %

10,1x

Proact IT

8,8 %

7,3 %

7,4x

WACC

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

5,3%

131

142

156

176

203

6,3%

160

175

194

220

256

7,3%

189

208

232

264

309

8,3%

218

240

269

308

362

9,3%

247

273

307

352

415

EBITDA-marginal

Oändlighetstillväxt
EBITDA-marginal

Q3-2016

Q2-2016

Q1-2016

Q4-2015

Q3-2015

Q2-2015

Q1-2015

Q4-2014

Q3-2014

6x

11,9%

10,9%

9,9%

8,9%

7,9%

5,3%

122

137

156

181

217

6,3%

149

168

194

227

274

7,3%

176

200

232

273

331

8,3%

203

232

269

318

387

9,3%

230

263

307

363

444
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SWOT-analys

Strengths

Weakness

• Net Debt / EBITDA om 0,53 samt
en kassa på 126 MSEK ger
möjlighet till förvärv framgent.

• Låg organisk tillväxt skapar
behov av förvärv för framtida
tillväxt.

• Ökad exponering mot tjänster
förbättrar bruttomarginalen.

• Bolagets balansräkning utgörs
till stor del av immateriella
tillgångar.

• Diversiferad kundbas skapar
stabila intäktsströmmar.

Opportunities
• Marknaden för cybersäkerhet
estimeras att öka kraftigt
kommande år.
• Mer och mer komplicerade krav
på IT-system, såsom säkerhet,
ökar Proacts möjlighet att binda
kunder.

Threats
• Stora konkurrenter där till

exempel Amazon, Google och
Microsoft återfinns.
• Nya tekniska innovationer
kan komma att hota Proacts
affärsområde.

• Ökat behov av datalagring
gynnar bolaget.

Bedömning av bolaget
5

Värdedrivare

Proacts värdedrivare ses främst som förbättrade marginaler genom ett ökat fokus på
tjänstesegmentet där marginalerna är bättre. Satsningen inom cloud-services ses också
som en värdedrivare där Proact estimeras kunna växa organiskt om 16 % CAGR till
2021E.

7

Quality of Earnings

Proact har drivits med vinst sedan 2006 och har de senaste tre åren ökat EBITDA med
14,9 % i snitt. Bolagets kassaflödesmarginal de tre senaste åren I snitt varit 11,4 % och
förväntas ytterligare kunna stärkas framgent genom förbättringar i bruttomarginalen.
ROE uppgick under 2016 till 32,0 %, en ökning från 21,6 % 2014.

Ledning & styrelse

Ledningen i bolaget har minst varit aktiva inom bolaget i 6 år men saknar tyvärr ett
starkt ägande i bolaget. I styrelsen sitter bland andra Axis grundare Martin Gren som
bedöms ha goda erfarenheter. Under 2017 har insiderförsäljningar dock förekommit
vilket sprider viss osäkerhet kring ägandesituationen, där bland annat
styrelseordförande Anders Hultmark gjort sig av med nästan hela innehavet.

6
5

Risknivå

Inom Proacts affärsområde återfinns även stora konkurrenter som Amazon, Google
och Microsoft inom området, Proact har dock samarbetsavtal med både Amazon och
Microsoft och ser möjligheterna till ytterligare samarbete som goda..
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Ansvarsbegränsning
Analyser, dokument och all annan information som härrör från LINC Research & Analysis (LINC R&A) är
framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. LINC är en ideell organisation
(organisationsnummer 845002-2259) och analyser eller annan information som härrör från LINC R&A ska
inte betraktas som investeringsrekommendationer.
Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och personer som LINC R&A bedömer som
tillförlitliga, men LINC R&A kan aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande
informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid är osäkra och
därför bör användas försiktigt. LINC R&A kan aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat
kommer att bli uppfyllda. Om ett investeringsbeslut baseras på information från LINC R&A eller person
med koppling till LINC R&A, så fattas dessa alltid självständigt av investeraren. LINC R&A frånsäger sig
därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det än må vara som grundar sig på
användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från LINC R&A.
Intressekonflikter och opartiskhet
För att säkerställa LINC R&A’s oberoende har LINC R&A inrättat interna regler, utöver detta så är alla
studenter som skriver för LINC R&A skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har
utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS
2005:9) efterlevs. Material från LINC R&A ska aldrig betraktas som investeringsrekommendationer.
Om skribent har ett innehav där en intressekonflikt kan anses föreligga, redovisas detta i informationsmaterialet.
Övrigt
LINC R&A har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen.
Upphovsrätt
Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är LINC R&A’s egendom (© LINC R&A 2017).
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