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BOLAGSBESKRIVNING
NGS GROUP AB (”NGS” eller ”Bolaget”) är ett
bemanningsföretag nischat inom vård, skola och
ekonomi. Bolaget har två verksamhetsgrenar,
Bemanning och Ledarförsörjning. Bemanning består
av uthyrning av personal inom sjukvård och skola
medan Ledarförsörjning består av uthyrning av
personal inom ekonomi och andra ledarpositioner.
Bolagets uppdrag är att tillsätta personal som deras
kunder själva inte har möjlighet att lösa. Bolagets
största marknad är idag Sverige med 97 % av
omsättningen, men deras ramavtal täcker även
Norge.
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Segmentet bemanning är utsatt för prispress och
stagnerande tillväxt till följd av regleringar och
löneglidning. NGS satsar därför på expansion inom
ledarförsörjning som karaktäriseras av högre tillväxt
och marginaler. 2017 förvärvade NGS bolaget
SOURCE för att öka sin närvaro inom segmentet.

VÄRDEDRIVARE
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NGS har haft en stabil omsättningstillväxt, med en
CAGR om 11,7 % mellan 2013-2017. EBIT inom
segmentet bemanning har minskat med 20 %
mellan 2015-2017. Under samma period har
segmentet ledarförsörjning ökat med 74 %,
organiskt och genom förvärv.

FINANSIELL HISTORIK
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NGS ledning och styrelse har en lång och gedigen
erfarenhet inom bemanningsbranschen, samt lång
erfarenhet av bolagsstyrning i allmänhet. Ledning
och styrelse har erfarenhet från tidigare förvärv.
Insynsägandet uppgår till 34,5 % hos ledning och
styrelse.

LEDNING & STYRELSE
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Då vinster i välfärden är ett utsatt område politiskt
finns det politisk risk. SKLs (Sveriges Kommuner
och Landsting) gemensamma handlingsplan kan
orsaka huvudbry hos NGS då bemanning inom
vården spås minska i framtiden. Dock är denna risk
inte överväldigande då SKL historiskt har visat en
tendens fullfölja sina mål.

RISKPROFIL



Tillväxt om 37 % 2017 inom segmentet
ledarförsörjning väntas leda till höjda marginaler.
Till skillnad från många konkurrenter upplevde NGS
ett starkt Q4. Detta härrör till stor del från deras
tillväxt inom Ledarförsörjning som under Q4 var 82
% YoY. Denna tillväxt kommer till stor del från
förvärvet av SOURCE i juni 2017 men också ifrån att
marknaden fortfarande präglas av hög efterfrågan
vilket möjliggör organisk tillväxt. 2017 växte
omsättningen inom segmentet organiskt med 37,3 %
och EBIT-marginalen var 24,2 %. Denna väntas
sjunka till 20 % 2019E

NGS har som målsättning att växa både
organiskt och via förvärv. Bolaget har sedan 2016
förvärvat 4 företag varav det senaste förvärvet var av
SOURCE, till multipeln P/EBIT 3,4x , i juni 2017.
NGS har som mål att ha en nettoskuldsättningsgrad
om max 50 % av eget kapital vilket kan jämföras med
deras nettoskuldsättningsgrad idag om 26,1 %. Detta
ger vidare utrymme för förvärv inom
Ledarförsörjning.

SKL har utarbetat en plan med mål om att göra
landstingen oberoende av inhyrd personal från
2019. Handlingsplanen går ut på att successivt minska
inhyrningen av personal från bemanningsföretag för
att skapa en mer kontinuerlig vård. Om denna plan
blir verklighet kan detta skada bolaget då 83 % av
deras intäkter kommer från bemanning inom hälso-
och sjukvården. Kostnaderna för inhyrd personal har
fortfarande ökat sedan beslutet1, vilket ger en
indikation om att SKLs plan inte kommer hålla.

Base case ger en indikerad uppsida om 20,1 %
2019E. Base case ger en estimerad omsättning om
785 MSEK och en EBIT om 64 MSEK 2019E.
Utifrån targetmultipel satt mot peers om EV/EBIT
8,13x ges ett implicerat aktiepris om 51 kr,
motsvarande en uppsida på 20,1 % 2019E.

NGS GROUP (NGS)
NGS Group upplever idag marginalpress och stagnerande
tillväxt inom segmentet bemanning. Detta till följd av
regleringar och löneglidning. Expansion inom
ledarförsörjning väntas dock motverka detta då EBIT-
marginalen är 24,2 %, till skillnad från 6,7 % inom
bemanning. NGS har som mål att växa med 10 % årligen
genom förvärv och organiskt. Bolaget estimeras i base case
öka omsättningen med 6 % årligen till 785 MSEK 2019E
med en EBIT om 64 MSEK. I ett base-case ses en
potentiell uppsida om 20,1 % 2019E.

NGS GROUP (NGS)

Aktiekurs (SEK) 43

52 v High/Low 59 / 40

Börsvärde (MSEK) 380,0

Nettoskuld (MSEK) 54,1

EV (MSEK) 434,1

Sektor Bemanning

Lista Small Cap Stockholm

Nästa Rapport 2018-05-03

KURSUTVECKLING

MSEK 2017A 2018E 2019E

Omsättning 683 739 785

Tillväxt (%) 10 8 6

EBITDA 56 57 65

EBITDAmarg (%) 8 7 7

EBIT 55 57 64

EBITmarg (%) 8 8 8

EV/S 0,65 0,60 0,56

EV/EBITDA 7,91 7,62 6,87

EV/EBIT 8,00 7,72 6,95
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HUVUDÄGARE

Orvar Pantzar 25,6 %

Avanza Pension 8,7 %

Lannebo Nonocap 6,0 %

Strawberry Capital AS 3,6 %

Handelsbanken Nordiska Småb. 3,3 %

Andra AP-fonden 3,3 %

40	kr

45	kr

50	kr

55	kr

60	kr

3
1. https://skl.se/download/18.7ec0e546161c2e008e088be3/1519820448310/Bemannings
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INVESTERINGSCASE

Omsättning
(MSEK) 2017A 2018E 2019E

Base 683 739 785

Bear 683 735 772

Bull 683 749 811

”Vår strategi att växa inom nya 
segment för att säkra en långsiktigt 
lönsam tillväxt har fallit väl ut…”

- VD Ingrid Nordlund
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Lägre marginaler inom Bemanningssegmentet, förväntas motverkas
av högre tillväxt och marginaler inom Ledarförsörjning. I både Sverige
och Norge råder en stor brist på sjuksköterskor, vilket kan förklaras av att
en allt mer åldrande befolkning som efterfrågar dessa tjänster i större
utsträckning. Detta har lett till att privata arbetsgivare har behövt locka med
högre löner, om ungefär 7,6 % under 2016 jämfört med offentlig sektor, för
att kunna attrahera personal. Detta leder dock till ett problem för
bemanningsföretag som NGS då de måste locka sjuksköterskor med högre
löner för att hitta personal att bemanna sina kunder med, vilket mynnar ut i
pressade EBIT-marginaler för bolaget. Givet den ständiga debatten kring
lågavlönade sjuksköterskor ses en fortsatt löneökning för sjuksköterskor
som trolig, vilket mynnar ut i ännu mer pressade EBIT-marginaler framgent.

Segmentet ledarförsörjning väntas driva tillväxt och förbättrad
lönsamhet. Trots marginalpress inom Bemanning gjorde NGS ett starkt
Q4-17. Detta härrör till stor del från deras tillväxt inom Ledarförsörjning
under Q4 som var 82 % YoY. Denna tillväxt kommer till stor del från
förvärvet av SOURCE i juni 2017 men också ifrån att marknaden
fortfarande präglas av hög efterfrågan vilket möjliggör organisk tillväxt.
NGS nettoomsättning för segmentet Ledarförsörjning uppgick under 2017
till 96 MSEK (56), EBIT uppgick under till 23 MSEK (13) vilket ger en
EBIT-marginal om 24,2 % (23,9). Under 2017 härrörde 41,1 % av NGS
totala omsättning från Ledarförsörjning. Detta tyder på att satsningar och
tillväxt inom Ledarförsörjning kan bidra med bättre marginaler framgent. I
base case estimeras EBIT-marginalen inom Ledarförsörjning uppgå till 20 %
medans den inom Bemanning uppskattas till 5 %. Ledarförsörjning
estimeras utgöra 21 % av den totala omsättningen 2019E och Bemanning 79
%, vilket givet segmentets enskilda EBIT-marginaler ger en sammanställd
EBIT-marginal om 8,1 %.

NGS har som målsättning att växa med 10 % årligen både organiskt
och genom förvärv. Bolaget har sedan 2016 förvärvat 4 företag. Vidare har
ledning och styrelse erfarenhet från tidigare framgångsrika förvärv med
Bolaget vilket talar för framtida lyckade konsolideringar. I juni 2017
förvärvade NGS företaget SOURCE som är aktiva inom segmentet
ledarförsörjning. Vid förvärvstillfället omsatte SOURCE 39,2 MSEK med
ett EBIT om 8,7 MSEK. Köpeskillingen om 30 MSEK erlades kontant
vilket gav en multipel om P/EBIT 3,4x. Vidare kan ytterligare 20 MSEK i
tilläggsköpeskilling tillkomma beroende på resultat fram tills 2019. Idag har
NSG som mål att ha en nettoskuldsättningsgrad om max 50 % av eget
kapital. Idag har de en nettoskuld om 54,1 MSEK och en
nettoskuldsättningsgrad om 26,1 % av eget kapital, detta ger utrymme för
ytterligare förvärv inom segmentet Ledarförsörjning.

SKL har utarbetat en plan om göra landstingen oberoende av inhyrd
personal till 2019, dock råder osäkerhet kring om detta slår igenom.
Arbetsgivarorganisationen SKL har satt upp en gemensam handlingsplan
om att den 1 januari 2019 ska de svenska landstingen vara helt oberoende av
inhyrd vårdpersonal. Detta är en risk för bolaget då 83 % av deras intäkter
kommer från bemanning inom just hälso- och sjukvården. Trenden för
bemanning inom landstingen för Q4 2017 visar en fortsatt total ökning av
bemanningskostanderna med 7 %, eller 92 miljoner kronor. Det är en lägre
kostnadsökning än Q4 2016 och trenden visar att landsting och regioner
totalt närmar sig ett trendbrott med minskade kostnader för inhyrd personal
inom hälso- och sjukvården. Trenden visar dock att bemanning fortfarande
sker inom vården i hög utsträckning2. Detta tyder på att landsting som är
helt oberoende av inhyrdpersonal innan 2019 inte är rimligt inom tidsramen
för SKLs mål. Givet denna avtagande trend inom bemanning av
vårdpersonal ses detta som en risk för bolaget och ett skifte mot mindre
utsatta bemanningsområden är av stor vikt.
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VÄRDERING
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Värderingen av NGS Group har utförts genom en med
multipelvärdering satt utifrån en representativ Peer-grupp.
EV/EBIT om 8,13x har används som targetmultipel i base-, bear-
och bull case.

Multipelvärdering med targetmultipel satt mot peers ger en
targetmultipel EV/EBIT om 8,13x för 2019E. Peergruppen utgår
ifrån 5 bolag som alla är verksamma inom bemanning vad gäller
sjukvård och ekonomi. Peergruppen består av Poolia, SJR, Adecco,
Randstadt samt Dedicare, där bolag betydligt större än NGS justeras
utifrån PwCs storleksrelaterade riskpremietillägg. Peers värderas i
genomsnitt till EV/EBIT 8,13x. Då NGS matchar dessa bolag vad
gäller riskprofil och tillväxt används denna som targetmultipel i samtliga
scenarion.

Base case indikerar en potentiell uppsida om 20,1 % 2019E. I detta
scenario väntas omsättningen 2018E inom segmentet bemanning växa
med 3 % (4), som följd av SKLs mål om att göra landstingens vård
oberoende av inhyrd personal. Samtidigt estimeras omsättningen inom
ledarförsörjning växa med 20% (37) justerat för förvärv, då NGS
fortsätter expandera inom detta segment. Detta leder i sin tur till en
total omsättning om 739 MSEK 2018E. EBIT-marginalen inom
segmentet bemanning väntas vara 5 % (6i), till följd av löneglidning
inom sjukvården. EBIT-marginalen nom segmentet ledarförsörjning
väntas vara 20 % (34). Detta ger en sammanlagd EBIT-marginal om 8
% (8), vilket ger en EBIT om om 57 MSEK. 2019E estimeras NGS
hålla samma tillväxt samt samma EBIT-marginal, vilket leder till en
omsättning på 785 MSEK samt en EBIT om 64 MSEK. Givet
målmultipeln om 8,13x ges ett estimerat aktiepris om 51 kr. Detta ger
en potentiell uppsida om 20,1 % 2019E sett till dagens aktiekurs om
43kr.

Bull case indikerar en potentiell uppsida om 64,1 % 2019E. I detta
scenario väntas omsättningen 2018E inom segmentet bemanning
fortsätta öka med 3 % (4), då SKLs mål inte väntas ha någon större
effekt. Samtidigt estimeras omsättningen inom ledarförsörjning växa
med 30 % (37), då NGS fortsätter expandera inom detta segment.
Detta leder i sin tur till en total omsättning om 749 MSEK 2018E. Den
sammanlagda EBIT-marginalen för 2018 väntas vara 10 % (8,1), vilket
leder till en EBIT om 72 MSEK. 2019E estimeras NGS hålla samma
tillväxt samt samma EBIT-marginal, vilket leder till en omsättning på
810 MSEK samt en EBIT om 84 MSEK. Givet målmultipeln om 8,13x
ges ett estimerat aktiepris om 70kr 2019E. Detta ger en potentiell
uppsida om 64,1 % 2019E sett till dagens aktiekurs om 43kr.

Bear case indikerar en nedsida om 29,9 % 2019E. I detta scenario
väntas omsättningen för 2018E inom segmentet bemanning växa med
3 % (4 %), på grund av fortsatta kostnadsminskningsförsök av inhyrd
vårdpersonal hos landstingen. Omsättningen inom segmentet
ledarförsörjning estimeras växa med 15 % då bolaget inte förväntas
kunna hålla samma höga tillväxttakt. Summerat leder detta till en
estimerad omsättning om 735 MSEK för 2018E. EBIT-marginalen i ett
bear case väntas sjunka till 5 % (8,1), då en fortsatt löneglidning inom
sjukvården sker, men en något lägre efterfrågan på tjänsten
ledarförsörjning håller EBIT-marginalen på en stabil nivå. Detta leder
till en EBIT om 37 MSEK 2018E. För år 2019E estimeras NGS hålla
samma tillväxttakt samt samma EBIT-marginal, vilket leder till en
estimerad omsättning om 772 MSEK och en EBIT på 40 MSEK. Givet
målmultipeln om 8,13x ges ett estimerat aktiepris om 30kr. Detta ger en
potentiell nedsida om 29,9 % 2019E sett till dagens kurs om 43kr.

Implicerat 
aktiepris & 

Targetmultipel 
(2019E)

Base Bear Bull

EBIT 64 40 84

Targetmultipel
EV/EBIT 8,13 8,13 8,13

Implicit aktiepris 
2019E 51 30 70

Upp/Nedsida 
2019E 20,1 % -29,9 % 64,1 %
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LEDNING OCH STYRELSE
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Per Odgren (286 516 aktier)
Styrelseordförande
Per blev invald i styrelsen 2001. Han har tidigare varit anställd
hos SEB i 30 år och där innehaft ett flertal chefsbefattningar,
bland annat företagsmarknadschef och medlem i
ledningsgruppen för SEB Stockholm. Han har dessutom
styrelseuppdrag i ett flertal stiftelser och bolag
såsom Centrumfastigheter i Norrtälje AB, Orvaus AB m.fl.

Ingrid Nordlund (21 000 aktier)
CEO
Ingrid anställdes i mars 2008 och besitter en
Civilekonomutbildning. Hon har mångårig erfarenhet av ledande
befattningar inom bemannings- och konsultbranschen, bland
annat som försäljningschef, regionchef och uthyrningschef. Hon
är även styrelseledamot i HomeMaid AB och OEM International
AB.

Klas Wilborg (3 200 aktier)
CFO
Klas anställdes i september 2008. Han besitter lång erfarenhet
som nordisk och europeisk ekonomichef/CFO i börsnoterade
bolag och privatägda bolag, bland annat Dermarome, Enlight,
Drax Holding AB samt United Distillers.

Charlotte Pantzar Huth (216 900 aktier)
CMO
Charlotte anställdes i januari 2011 och besitter en EMBA från
Stockholms Universitet. Hon har arbetat många år inom tv- och
mediabranschen.
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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 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).


