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BOLAGSBESKRIVNING
Hexatronic är en teknikkoncern som verkar inom
fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, tillverkar
och levererar fiberoptiska kommunikationslösningar
för infrastruktur. Koncernens kunder är
teleoperatörer, nätägare, telekomföretag, installatörer
och systemhus. Den största marknaden för
Hexatronic är Norden som stod för ca hälften av
intäkterna 2017. Bolaget har en uttalad tillväxtstrategi
att växa på utländska marknader genom förvärv.
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Hexatronic är aktiv på en marknad med stark
underliggande tillväxt som globalt estimeras växa
med en CAGR på 9,4 % 2017-2022. Bolaget har som
ambition att expandera till nya marknader där
England, Tyskland och USA ligger högt upp på
listan. Förvärv är en del av Bolagets tillväxtstrategi.

VÄRDEDRIVARE

Bolaget har visat lönsamhet de senaste åren och
förbättrade den ytterligare under 2017.
Rörelsemarginalen för 2017 uppgick till 9 % och
estimeras stiga till 10 % de kommande två åren.
Omsättningstillväxten 2017 var 26 %. Bolaget har
en låg skuldsättning med en nettoskuld/EBITDA
på 0,35.

FINANSIELL HISTORIK

I ledning och styrelse återfinns flertalet personer
med lång erfarenhet från fiberoptikbranschen.
Däribland VDn Henrik Larsson. Bolaget har
levererat på sina finansiella mål historiskt. VDs
innehav uppgår till 2,2 % av aktierna.

LEDNING & STYRELSE
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Riskprofilen i Hexatronic ses som medelhög.
Bolaget har visat fin historik av tillväxt och
lönsamhet men riskerar samtidigt att utsättas för
prispress från utländska leverantörer i framtiden.

RISKPROFIL
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Hexatronic verkar på den globala fiberoptiska
marknaden som estimeras växa med en CAGR
om 9,4 % 2017-2022. Mer data och snabbare
internet kommer att efterfrågas i framtiden.
Fibernät kommer att behövas byggas ut för att
möta denna efterfrågan och även för att möjliggöra
5G och IoT. Hexatronic som levererar fiberoptiska
lösningar har goda förutsättningar att gynnas av
denna trend.

Expansion på nya marknader genom förvärv
möjliggör fortsatt tillväxt. Den europeiska och
amerikanska marknaden har mycket
fiberutbyggnad kvar. Sverige har näst högst fiber
till hemmet (FTTH) penetration i Europa med
43,4 % vilket kan jämföras med Tyskland och
Italien på 2,3 % och England under 1 %.
Hexatronic vill stärka sin position på dessa
marknader och planerar att göra det genom
förvärv.

Risk för prispress från utländska tillverkare.
Hexatronics marginaler riskerar att försämras på
grund av tilltagande konkurrens från framför allt
större kinesiska tillverkare. Efterfrågan förväntas
dock överstiga utbudet under överskådlig framtid
på de flesta marknader vilket tyder på att prispress
inte är ett hot i närtid.

Estimerad försäljningstillväxt om 21 % CAGR
2017-2019E och en EBIT-marginal som stiger
till 10 % motiverar en högre värdering. Med
ökad försäljning utomlands och en stark
underliggande marknad väntas Hexatronic kunna
växa omsättningen med 46 % mellan 2017-2019.
Rörelsemarginalen estimeras förbättras till 10 % till
följd av konsolidering av förvärv. En
relativvärdering mot peers genom en regression
motiverar en multipel om 23,4x EV/EBIT R12
vilket indikerar en uppsida på 13 %

HEXATRONIC (HTRO)
Hexatronic är ett bolag som arbetar med fiberoptik och
har växt kraftigt de senaste åren. För 2016 var
omsättningstillväxten 65 % och 2017 26 % med en
EBIT-marginal på 9 % Den fiberoptiska marknadens
tillväxt drivs av globala trender som digitalisering.
Efterfrågan på Hexatronics produkter väntas vara
fortsatt stark tack vare den fibernätverksutbyggnad som
krävs för teknik inom 5G och IoT. Hexatronic har som
mål att växa på nya marknader genom förvärv. I ett base
case estimeras Hexatronic växa med en CAGR på 21 %
17A-19E. Med en förbättrad EBIT-marginal på 10 %
motiveras en värdering om 23,4x EV/EBIT R12 vilket
indikerar en uppsida på 13 %.

HEXATRONIC (HTRO)

Aktiekurs (SEK) 63,8

52 v High/Low 47,0/83,0

Börsvärde (MSEK) 2 308

Nettoskuld (MSEK) 215

EV (MSEK) 2 523

Sektor IT

Lista Stockholmsbörsen

Nästa Rapport 2018-08-16

KURSUTVECKLING

MSEK 2017A 2018E 2019E

Omsättning 1 299 1 611 1 917

Tillväxt (%) 26 24 19

EBITDA 151 193 230

EBITDAmarg (%) 12 12 12

EBIT 122 161 192

EBITmarg(%) 9 10 10

VINST 90 119 142

EV/S 1,9 1,6 1,3

EV/EBITDA 17 13 11

EV/EBIT 21 16 13
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HUVUDÄGARE

Accendo Capital 12,9 %

Jonas Nordlund 8,3 %

Göran Nordlund 5,0 %

Fondita Nordic Micro Cap 5,0 %

P/E 26 19 16

20

70

120
Kr



LINC – Lund University Finance Society | Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten

INVESTERINGSCASE
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Hexatronic verkar på en den globala fiberoptiska marknaden som väntas växa
med en CAGR om 9,4 % 2017-2022. Marknaden drivs av ett ökat behov av data.
Konsumenter efterfrågar snabbare internet vilket även behövs för att möjliggöra
teknik inom 5G och IoT. Utbyggnaden av fibernät i Europa och USA ligger långt
efter Sverige vilket tyder på en stark marknad i framtiden. Hexatronic strävar efter
att växa organiskt och genom förvärv på utländska marknader för att minska
beroendet av den Svenska marknaden. Risk för prispress från större utländska
tillverkare finns men väntas inte vara ett hot i närtid då efterfrågan överstiger
utbudet. Hexatronic väntas kunna stärka sin position i Europa samt USA och växa
omsättningen med en CAGR om 21 % 2017-2019E.

Strukturell tillväxt drivet av ökad datakonsumtion. Hexatronic verkar på den
globala fiberoptiska marknaden som väntas växa med en CAGR om 9,4 % mellan
2017-2022. Bredbandsutbyggnaden är drivet av flertalet trender som kräver att
mer data levereras. Konsumenter efterfrågar mer data och snabbare internet för
bl.a. videoströmning och onlinespel. Video utgör idag ca 50 % av all trafik, något
som Ericsson estimerarar öka till 75 % 2023. Vidare väntas teknik inom 5G och
IoT kräva snabbare internet vilket kommer driva på utbyggnad av fibernät
ytterligare. Dataöverföring med 5G väntas ske med mycket höga frekvensband
som inte kan röra sig så långa sträckor vilket innebär tätare montering av
sändare/mottagare och således ökat behov av fiberoptik. Det finns stora
möjligheter inom 5G men det som idag driver efterfrågan från fiberoptik är
framför allt fiberutbyggnad till hemmet. Det är något som Sverige kommit relativt
långt med jämfört med andra länder i Europa. Enligt en rapport av FTTH Council
Europe från februari 2018 är Sverige det land med näst högst fiber till hemmet
penetration (FTTH) i Europa med 43,4 %. Detta kan jämföras med de större
länderna Tyskland och Italien med 2,3 % och England under 1 %. Den låga grad
av fiberpenetration tyder på att marknaden har många år av tillväxt kvar. Samtidigt
finns det en hel del fiberutbyggnad kvar i Sverige, framför allt på landsbyggden.
Hexatronic har en stark position i Sverige med 40 % av försäljningen Q1 2018.
Med en stark underliggande marknad i Sverige men som inom några år kommer
börja minska ämnar Hexatronic att öka sin försäljning på andra marknader.

Förvärv möjliggör etablering på nya marknader och fortsatt tillväxt.
Hexatronic har en uttalad förvärvsstrategi där fokus ligger på Bolagets strategiska
marknader: Tyskland, Storbritannien, Norge, Finland och USA. Det har
annonserats stora investeringar inom FTTH på flera av dessa marknader de
kommande åren. Den nybildade tyska regeringen har meddelat att man kommer
stötta fiberutbyggnaden med 10-12 MDEUR Euro under de närmaste fyra åren.
Bolaget letar efter förvärvskandidater som kan var kompletterande antingen
marknads- eller produktmässigt på dessa marknader. I Q1 2018 förvärvades den
amerikanska dukttillverkararen Blue Diamond Industries LLC. Förvärvet uppgick
till 24,5 MUSD, vilket motsvarar en värdering på 5x EV/EBITDA 2017. Detta
kan jämföras med Hexatronics nuvarande värdering om närmare 17x
EV/EBITDA R12. BDI hade ett EBITDA resultat på ca 34 MSEK 2017 vilket
motsvarar 23 % av Hexatronic koncernens EBITDA för 2017. Med förvärvet
strävar Bolaget att stärka sin position på den amerikanska marknaden vars storlek
är i paritet med Europas. Genom förvärvet får Hexatronic lokal produktion av
dukt och slipper därmed kostnader som annars skulle uppstå vid transport till
USA.

Risk för prispress från utländska tillverkare. Lågpristillverkare från framför allt
Kina har idag huvudfokus på sina lokala marknader. I och med att dessa
marknader mognar finns risk för att Hexatronic, som är ett relativt liten aktör i
branschen, utsätts för prispress. Detta ses emellertid inte som ett stort hot i närtid
då efterfrågan på optiska fiberkablar förväntas vara fortsatt hög. Andra risker
inkluderar mindre investeringar i fiberinfrastruktur till följd av svagare ekonomi
och fördröjning av politiska beslut gällande fiberoptikutbyggnad. En ytterligare
risk är att bolaget är beroende av nyckelkunder då de tre största kunderna stod
för 39 % av koncernens omsättning 2017. Bolagets främsta konkurrensfördel är
att leverara hela lösningen för fiberutbyggnad som inkluderar fiberkabel, dukt,
skåp samt tillhörande produkter.

”Bredbandsutbyggnaden pågår för fullt 
runt om i världen. Vissa länder har 
kommit långt, samtidigt som flera stora 
länder knappt har börjat”

-Henrik Larsson, VD
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Källa: FTTH Council Europe
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VÄRDERING

Omsättning
(MSEK) 2017A 2018E 2019E

Base 1299 1611 1917

Bear 1299 1532 1732

Bull 1299 1637 1997
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Värderingen av Hexatronic har utförts genom en relativvärdering med en
multipelregression av en Peer-grupp. EV/EBIT rullande 12 månader har
använts som värderingsmultipel och har satts emot estimerad
rörelseresultattillväxt 2017A till 2019E. Med en tillväxt av rörelseresultatet på
25 % CAGR 17A-19E tyder relativvärdringen på att Hexatronic är
undervärderad med en uppsida på 13 %.

Multipelregression indikerar hur Hexatronic bör värderas. Peers som
har använts är Alcadon, Fiberhome tele-A, Clearfield INC, Huber & Suhner
och Bredband2. Dessa peers är alla aktiva på den fiberoptiska marknaden och
anses därmed lämpliga i en relativvärdering. EV/EBIT rullande 12 månader
är den värderingsmultipel som används och har satts emot den
prognostiserade tillväxten av rörelseresultatet mellan 2017A och 2019E.

I ett base case estimeras Hexatronic växa intäkterna med en CAGR
om 21 % 2017-2019E. Detta indikerar en uppsida om 13 %. Hexatronic
har visat hög tillväxt de senaste åren. Under 2016 var omsättningstillväxten 65
% varav ca 35 % organisk och 20 % kom från förvärv. För 2017 var tillväxten
26 % varav 17 % organisk och 9 % förvärvsdriven. I ett base case estimeras
Hexatronic fortsätta gynnas av en stark underliggande efterfrågan av
fiberoptik i Sverige och en tilltagande marknad i Europa och USA. För 2018
estimeras omsättningstillväxten uppgå till 24 % hänförlig till ökad försäljning i
Europa, en stabil efterfrågan i Sverige i nivå med 2017 och en lyckad
integration av det senaste förvärvet BDI. Rörelsemarginalen estimeras
förbättras från 9 till 10 % till följd av BDIs högre lönsamhet än Hexatronic
koncernen i övrigt. Vidare väntas omsättningstillväxten vara något lägre 2019
med ett mindre förvärv som adderar 10 % till omsättningen och en växande
omsättning i Europa och USA. Tillväxten estimeras till 19 % och ger ett
rörelseresultat på 192 MSEK. Inga konstnadssynergier, skalfördelar eller
prishöjningar väntas de kommande åren vilket ger en rörelsemarginal runt 10
% 2019. Totalt väntas därmed rörelseresultatet växa med en CAGR på 25 %
2017A-2019E. Bolaget har en nuvarande värdering på 20,7x EV/EBIT vilket
är en rabatt mot sina peers i förhållande till sin tillväxt. Med hög tillväxt och
god historik kan regressionens implicerade multipel om 23,4x EV/EBIT R12
motiveras vilket indikerar en uppsida på 13 %.

Bear case indikerar en nedsida om -37 %. I ett bear case väntas
Hexatronics tillväxt och lönsamhet vara lägre 2018 och 2019 än 2017 till följd
av tilltagande konkurrens och försenade investeringar i fiberinfrastruktur.
Omsättningstillväxten estimeras till 32 % 17A-19E men med en
rörelsemarginal som minskar från 9 % till 8 % på grund av ökade kostnader
för produktion. Vidare har Bolaget svårt att växa utomlands och upplever en
avtagande efterfrågan i Sverige. Med hastigt avtagande tillväxt och
misslyckand exekvering av sin strategi motiveras en värdering av Hexatronic
till 13x EV/EBIT enligt regressionen. Det implicerar en nedsida på -37 %
från dagens aktiekurs.

Bull case indikerar en uppsida om 38 %. I ett bull case lyckas Hexatronic
väl med sin plan om expansion utomlands. Detta sker både organiskt och
genom ett mindre förvärv. Vidare visar sig BDI förvärvet lyckat och bidrar
positivt till resultatet med en tillväxt på 10 %. Förvärvet i USA öppnar upp
för fler kunder av Hexatronics helhetslösning för fiberutbyggnad. Denna
helhetslösning visar sig även attraktiv för flera mindre aktörer i Europa.
Omsättningen beräknas växa med 24 % CAGR 17A-19E och
rörelsemarginalen öka från 9 till 11 % till följd av kostnadseffektivisering och
lyckad integration av förvärv. Totalt estimeras rörelseresultatet öka från 122
MSEK 2017A till 220 MSEK 2019E. Med hög tillväxt och lyckad expansion
på nya marknader motiveras en EV/EBIT-multipel på 28,6x enligt
regressionen. Detta implicerar en uppsida om 38 %.

EBIT-marginal 2017A 2018E 2019E

Base 9 % 10 % 10 %

Bear 9 % 9 % 8 %

Bull 9 % 10 % 11 %

EV/EBIT
R12

Hexatronic EBIT-CAGR 17A-19E

Scenario Upp-/nedsida Aktiekurs

Base 13 % 72 kr

Bear -37 % 40 kr

Bull 38 % 88 kr
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LEDNING OCH STYRELSE
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Anders Persson (51 000 aktier)
Styrelseordförande
Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers 
Tekniska Högskola i Göteborg. 
Övriga uppdrag: Styrelsordförande i Paynova AB och 
styrelseledamot i Invisio Communications AB

Henrik Larsson Lyon (791 666 aktier och 45 000 
teckningsoptioner)
VD

Erik Sehlin (1 785 872 aktier)
Styrelseledamot
Utbildning: Gymnasieekonom

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör 
Fastigheter AB Balder, styrelseledamot Collector AB, 
styrelseordförande Skandrenting AB

Lennart Sparud (30 000 aktier, 10 000 optioner)
Finansdirektör
Utbildning: Ekonom och juristexamen från Göteborgs universitet

Utbildning: Civilekonom
Övrigt: Verkställande direktör för Hexatronic Group 
AB sedan 2014
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SWOT-ANALYS
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DISCLAIMER
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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 innehav där 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).


