
Scribona
Scribona byter åter skepnad och de tvära 
kasten gör aktien svåranalyserad. Vi tror dock att 
de senaste förvärven kan bli en riktig lyckträff.
 SIDAN 6

3L
3L uppvisar hög tillväxt och sett till den 
urstarka balansräkning och chansen till inbryt-
ning i Nordamerika är värderingen löjligt låg.
 SIDAN 4

WeSC
Aktien fortsätter utvecklas i rätt rikt-
ning. Wesc verkar klara av att parera konjunktu-
ren och värderingen ter sig långt ifrån ansträngd.
 SIDAN 4

”
Finanskrisen tog oss 
med byxorna nere

Trots ett av de stökigaste åren i Börsveckans historia 
stänger vi rejält på plus. Tajta stoppar och smal portfölj var 
receptet. SIDAN 18

Psykologi styr börsen
Vår gästkrönikor tillika fondförvaltaren Johan Thorén 
skriver om psykologi. Det bidrar till stora slag på börsen, något 
som ger en strimma hopp efter våren. SIDAN 3

Optimism är trevligt men farligt. Våren 2008 hopades molnen men vi 
tog dem inte på fullt allvar. En rejäl miss med eftertankens kranka blek-

het. Vi slog index i våra råd men tappade i absoluta tal. Nu väntar 
utvärdering och uppsnäppning. SIDAN 13

Gungor och karuseller +48%
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Alcaston Exploration AB genomför nyemission 
för att utveckla intressanta guldprojekt.

Sista teckningsdag 12e juni.
Information och prospekt finns på www.alcaston.se

Glad sommar!
Nästa nummer kommer 27 juli.



Alcaston Exploration AB genomför nyemission för 
att utveckla intressanta guldprojekt.

Målsättningen är att inom 3 år påvisa ett gruvprojekt.

Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta 
och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter 
i Sverige. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete 
och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera samarbete 
med andra bolag för att vidareutveckla fyndigheter fram till gruva. 
Bolaget fokuserar på nuvarande guld- och basmetallstillstånd i 
Västerbotten och Norrbotten och till mindre del på diamant-
tillstånden i Norrbotten.

Totalt erbjuds nyemitterade aktier till ett belopp om 12 000 000 kr.
Teckningstid 25e maj till 12e juni med teckningskursen 2,00 kr
Information och prospekt finns på www.alcaston.se

Alcaston planerar notering på Aktietorget med första dag för
handel 15 juli.

Alcaston Exploration AB

 Tel: 018-156423           Mob: 070-6733294           E-post: claesson@alcaston.se           www.alcaston.se
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GÄSTKRÖNIKA

“En arbetslöshet 
på 12 procent är 
inte det största 
problemet för 

Sverige.”

Det brukar heta att rädsla och girig-
het är centrala krafter i investerarens psy-
ke och nu är det rädslan hos världsmed-
borgaren för att bli av med jobbet som är 
den dominerande globala kraften. Denna 
oro riskerar att förlänga lågkonjunkturen, 
men lyckligtvis kan samma snabbhet var-
med rädslan griper oss även verka åt an-
dra hållet.

Insikten eller snarare den psykologiska 
ryggmärgsreflexen, om att nu var det verk-
ligen illa ställt med den globala ekonomin, 
kom blixtsnabbt. Det moderna informa-
tionssamhället behövde inte 
många veckors trumpetande 
förrän världsbefolkningen 
befann sig i ekonomisk de-
pression. Till skillnad från 
tidigare kriser finns det 
denna gång få eller knappt 
några tillflyktsregioner eller 
-branscher. Nu var allas jobb 
i fara, inte bara de mest up-
penbara som fordonsindu-
strins, utan också mer ovän-
tade såsom kommun- och 
landstingsanställdas. Skälen 
till uppsägningarna sägs 
hela tiden vara desamma, 
nämligen att anpassa verk-
samheten efter finanskrisens 
härjningar. Samtidigt är det 
nog många som tar tillfället 
i akt att göra sedan tidigare 
behövda nedskärningar när 
det finns en syndabock att 
skylla på. 

Faktum kvarstår att arbetslösheten är hög 
och kommer bli ännu lite högre. Detta är 
högst beklagansvärt för de drabbade, men 
det är inte en arbetslöshet i sig på 10 till 
12 procent som är det största problemet 
för Sverige. Utan det är istället de 30 till 
40 procent av den arbetsföra befolkningen 
som nu är rädd för att bli av med jobben. 
Denna grupp kommer i själva verket att ha 
arbetet kvar samtidigt som den disponibla 
inkomsten är större än på länge. Låg ränta 
och sänkta skatter har, förutsatt att man 
har jobbet kvar, skapat ett betydligt större 

konsumtionsutrymme. Ändå håller svens-
ken plånboken stängd och förbereder sig 
på arbetslöshet. Vi är psykologiskt negativt 
påverkade, vilket i sin tur bara förvärrar 
lågkonjunkturen. 

Hur länge varar denna pessimism? Ja, 
den lär tyvärr inte försvinna lika fort som 
den kom men under hösten kommer san-
nolikt hoppet att tändas. Vad får mig att 
våga säga detta. Jo i mitt arbete som ka-
pitalförvaltare möter jag väldigt många 
olika företag, verksamma i alla tänkbara 
branscher. Intrycket från dessa möten är 

givetvis, i skrivande stund 
dystert, efterfrågan är svag 
och produktionen är ned-
dragen på ett minimum. 
Men värt att notera är att på 
flera håll produceras det nu 
faktiskt för lite för att möta 
den efterfrågan som faktiskt 
fortfarande finns. Detta gör 
industrin för att istället sälja 
ut eller minska sina lager. 
Dessa har under det senaste 
halvåret betats av och någon 
gång (skiftar från bransch 
till bransch) efter somma-
rens produktionsstopp och 
förlängda ledigheter kom-
mer lagren att börja sina. 
Hur agerar företagen? Sca-
nia till exempel har valt att 
på olika sätt ha kvar sin per-
sonal för att snabbt kunna 
skruva upp produktionstak-
ten igen. Deras problem är 

dock det faktum att mer än hälften av en 
färdig lastbil levereras från underleveran-
törer som till skillnad från Scania antag-
ligen sagt upp och minskat sin personal. 
Det kommer därför inte behövas mycket 
till produktionsökning hos Scania förrän 
underleverantörerna får svårt att leverera. 
Går man vidare i kedjan och tar upp frå-
gan med underleverantörerna rycker dessa 
på axlarna och säger att de räknar med att 
väldigt snabbt kunna ta tillbaka delar av sin 
uppsagda personal om behovet uppstår. 

Nu ställer jag mig frågan - Hur resonerar 

då den som har jobbet kvar men som under 
senaste året varit livrädd för att bli uppsagd 
när dennes arbetsgivare helt plötsligt bör-
jar återanställa? Högst naturligt drar dessa 
30 till 40 procent av befolkningen en lätt-
nadens suck och konstaterar att risken att 
arbetsgivaren skulle säga upp dem inte 
längre är lika stor. Denna insikt kommer 
sannolikt också leda till att man upptäcker 
att privatekonomin faktisk är ganska god. 
Varför inte då ta och bygga ut huset, byta 
kylskåp eller kanske boka en resa? 

Förutsatt att världen, under det närmsta 
kvartalet, inte utsätts för nya finansiella 
chocker som ytterligare skulle kunna för-
mörka sinnet hos konsumenten kommer 
industriproduktionen i takt med sjunkande 
lager att så sakteliga stärkas. Rädslan kom-
mer i samma takt att avta och med den låg-
konjunkturen.

Vi är alla mycket mer påverkbara än vi 
själva vill inse och rädsla är något som på-
verkar oss mest av allt. Avtagande rädsla får 
inte bara ekonomin att stärkas utan också 
oss aktieinvesterare att sänka riskpremien.

JOHAN THORÉN

Oro avgör utgången  
av finanskrisen
”Som alltid är det psykologi som styr marknaden, så även i den-
na finanskris.” skriver Börsveckans gästkrönikör Johan Thorén.

Börsveckan bjuder in 
gästkrönikörer!
Som ett led i att skapa en större bredd 
inom Börsveckan kommer vi framgent 
att bjuda in gästkrönikörer, verksamma 
inom finansbranschen, att skriva för oss. 
Det ger en mer eklektisk ton och för-
hoppningsvis även fler insikter. 

Först ut är Johan Thorén som är vd 
och förvaltare för Strand Kapitalförvalt-
ning. Johan har lång erfarenhet från 
finansbranschen. Han har varit verksam 
inom finansbranschen sedan 1987 som 
analytiker, förvaltare och mäklare, bland 
annat på Catella. Han har även arbetat 
som sakkunnig på UD. Johan har genom 
sitt arbete på Catella, och framför allt i 
sin nuvarande roll på Strand kapitalför-
valtning en solid erfarenhet av investe-
ringar inom små och medelstora bolag.
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First North-noterade 3L är ett 
mjukvarubolag som delar in verksamheten 
i två affärsområden; Media och Förvalt-
ningssystem. Media växer starkast och stod 
för drygt två tredjedelar av fjolårsomsätt-
ningen på 90 Mkr. Här säljer man affärs-
system för så kallade gula-sidor-företag, 
eller vägledande media som det också he-
ter. Affärssystemet, som går under nam-
net MBS (Media Business System), är ett 
modulbaserat system som ska underlätta 
övergången från tryckta produkter till mo-
bila- samt andra onlinetjänster. MBS-pro-
dukten hanterar både sälj- och produk-
tionsprocessen för både elektroniska eller 
tryckta kataloger av gula sidor-typ och lite 
tillspetsat kan man säga att programvaran 
är katalogföretagets hjärta. Alla delar av af-
färsprocessen, från marknadssegmentering, 
allokering, orderhantering, säljstöd samt 
annonsproduktionsövervakning, stöds av 
MBS på ett effektivt sätt.

Sökjätten Eniro har länge varit den i 
särklass största kunden och 3L har tidigare 
klassats som ett ”enkundsföretag”, men den 
etiketten har på sistone tvättats bort något. 
Eniro är fortfarande största kund, men nu 
tillsammans med konkurrenten EDSA som 
bland annat ger ut danska gula-sidorna och 
svenska ”Lokaldelen” vid sidan av Eniros 
”Din Del”. Utöver Eniro och EDSA finns 
3-4 mindre kunder runtom i Skandinavien, 
norra Europa och Baltikum och efterfrå-

gan fortsätter att öka i både Europa, Asien 
och USA.

För två år sedan lanserades det nya af-
färssystemet Core, som kan sägas vara den 
nästa generationens MBS. Core fokuserar 
på internetannonsering och den växande 
onlinemarknaden, men hanterar även pro-
cesserna för gula-sidorna-industrin. Det 
är i framförallt USA som satsningarna på 
Core har gjorts, då de europeiska kunderna 
ogärna vill byta ut det befintliga MBS-sys-
temet. Ifjol kom genombrottet när Local 
Insight Media (USA:s femte största utgi-
vare av Gula Sidor) tecknade ett femårigt 
licens- och supportavtal med 3L rörande 
affärssystemet Core. Ordervärdet uppgick 
till drygt 35 Mkr och är 3L Systems största 
någonsin. 

Stora möjligheter i USA
Avtalet är ett betydande samarbete där Lo-

cal Insight Media byter ut sina befintliga 
affärssystem till Core och förhoppningen 
är att detta kommer att öppna nya möj-
ligheter för 3L i USA. Det är också an-
ledningen till att nuvarande VD:n Joakim 
Richter nu lämnar sin post och istället blir 
chef enbart för den amerikanska verksam-
heten. Local Media står för samtliga intäk-
ter i USA för närvarande och USA står i 
sin tur för hälften av affärsområdet Medias 
omsättning. 

Självfallet finns det konkurrenter (inom 
Media) men de är faktiskt inte så många. 
Enligt 3L själva finns det globalt sett bara 
två företag på banan. Därutöver finns vissa 
uppstickare, men ingen av dessa har lyck-
ats tjäna några pengar att tala om. Skälet 
till det är att programvaran är så extremt 
verksamhetskritisk att ett leverantörsbyte 
är att jämföra med en hjärttransplantation. 
Ingenting man gör lättvindigt alltså. Nack-
delen är givetvis att det är extremt tungrott 
att vinna nya kunder. Ledtiderna från för-
sta kontakt till order kan ofta vara ett par 
år. Det är också en av anledningarna till 
att framväxten av konkurrerande sökme-
toder som exempelvis Google inte riktigt 
påverkat 3L Media på det sättet som man 
skulle kunna tro i förväg. Även i sämre och 
mer konkurrensutsatta tider kommer stora 
bolag som Eniro generera intäkter och i 
de sammanhangen är mjukvarukostnaden 
rätt liten. Tvärtom kommer fokus att lig-
ga på intern effektivitet, vilket kan gynna 
underleverantörer som 3L. Det finns en 
underliggande tillväxt tack vare att många 
katalogföretag sitter med ålderstigna egen-
utvecklade system som på sikt bör förnyas.  

Ifjol ökade affärsområdet Media intäk-
terna kraftigt från drygt 26 Mkr 2007 till 
över 65 Mkr. Rörelseresultatet ökade med 
15 Mkr till 16,4 Mkr (1,4). Hittills under 
det första kvartalet 2009 ökade omsätt-
ningen med 83 procent och rörelseresul-
tatet mer än fördubblades från 3,6 Mkr 
till 7,7 Mkr. Trots den kraftiga uppgången 
finns det en stor marknad att bearbeta och 
3L menar att efterfrågan sakta men säkert 
stiger från tidigare ganska låga nivåer. Allt 
fler kunder väljer att flytta intäkterna från 
tryckta kataloger till online och sköter 3L 
sina kort rätt finns det stora chanser att 
vinna flera stora avtal framgent.   

3L:s andra ben är Förvaltningssystem, 
med kunder inom bygg- och fastighets-
branschen. Till dessa säljs affärssystemet 
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Bra läge i 3L
Mjukvarubolaget 3L lockar med en storsatsning i USA och en hög historisk 
tillväxttakt. Värderingen speglar inte den potential som finns i bolaget och vi 
ser ett fint köpläge. 
TEXT: GABRIEL ISSKANDER| gabriel.isskander@borsveckan.se
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Vi har valt ut tio aktier i åtta sekto-
rer för årets upplaga av sommarportföl-
jen. Det är en balanserad mix av bolag 
med låg risk och stabilitet i kombination 
med lite mer chansartade aktier där det 
finns större kurspotential. Andelen blir 
50/50 av vardera. Väl bekomme!

Aktierna med relativt låg risk är Bio-
gaia, Meda, Tele2, Telenor och 3L. Det 
är aktier som vi anser vara undervärde-
rade och där det finns chans till multipe-
lexpansion, det vill säga att de kan upp-
värderas utan några prognosjusteringar 
på marknaden. Tele2 handlas ganska 
nära höstens bottennivåer och detsamma 
gäller Meda. Telenor har gått starkt se-
dan botten i höstas men vi ser fortsatt 
potential i aktien. 3L är en liten pärla 
med mycket attraktiv värdering och bra 
tillväxtförutsättnignar. Det är även en 
bra aktie att äga på lite sikt då det finns 
en chans för bra avtal i USA. Biogaia 
tuffar stadigt på verksamhetsmässigt och 
aktien har efter en stark period gått sid-
ledes under några veckor. Det finns en 
chans att aktien bryter upp under som-
maren och därför kvalar den in i portföl-
jen.

De aktier där vi ser lite högre risk men 
också större potential är MTG, Scribona, 
Bure, Proffice och Betsson. Det är aktier 
där det finns en större ”swingfaktor” i sy-
nen på värderingen. För Proffice handlar 
det om att man nu känner en större till-
lit till att det vänt i verksamheten och då 
kan man ge aktien en ordentlig omvär-
dering. MTG och Betsson är lite annor-
lunda. Där ser vi inte någon större risk 

i rörelsen men stora kursuppgångar gör 
att det finns en viss risk för rekyl. Dock 
anser vi att båda bolagen har väldigt bra 
momentum på börsen och ett par sköna 
vinnare är aldrig fel att ha i portföljen.

Scribona och Bure har båda gjort sto-
ra affärer nyligen och vi ser en chans att 
vidden av dessa inte riktigt gått hem hos 
marknaden. Båda bolagen har passat på 
att bottenfiska på finansmarknaden och 
Scribona genomförde nyligen sitt för-
värv av Banque Invik som kan bli mycket 
intressant, i synnerhet till de låga multi-
plar som betalades. 

Banque Invik köptes för drygt hälften 
av det egna kapitalet och detsamma gäl-
ler Bures köp av Carnegie. På sikt tror 
vi det kan bli riktigt, riktigt bra affärer, 
men att det inte sjunkit in i marknaden. 
Det gäller i synnerhet Scribona där om-
struktureringarna av bolaget gjort det 
mindre transparent och mer svåranaly-
serat. Således finns en chans för uppvär-
dering kommande månader. 

Sommarens  
hetaste aktier
När vi nu stänger Börsveckanportföljen efter ett bra år 
passar vi i sedvanlig ordning på att sätta ihop en lite 
kortsiktig portfölj för sommarmånaderna. 
TEXT: REDAKTIONEN

ANALYS

3L Pro som hanterar det mesta inom bygg- 
och fastighetsbranschen, såsom ekonomi, 
projektredovisning, olika avtalsformer och 
teknisk fastighetsförvaltning. Produkten 
har sedan tidigare en marknadsandel på 
30 procent av de 50 största byggföretagen 
i Sverige och ifjol köptes även ett 70-tal 
licenser och serviceavtal från konsultföre-
taget Fasticon. Med en historik på runt 20 
år har 3L en förhållandevis stor installerad 
bas av redan sålda system som varje år ge-
nererar lönsam återkommande försäljning 
i form av årslicenser och uppgraderingar. 
Men de senaste två åren har det ändå gått 
betydligt trögare för Förvaltningssystem, 
som har mer konjunkturkänsliga kunder. 
Ifjol föll omsättningen med ett par pro-
cent till 27,5 Mkr (28,3) och rörelseresul-
tatet uppgick till 2,2 Mkr (2,7), vilket gav 
en marginal på 8 procent. Enligt Joakim 
Richter berodde detta på dålig kostnads-
kontroll och att fokus låg alltför mycket 
på Media och utvecklingen av Core. Sam-
tidigt har inhyrda konsulter hållit för låg 
kvalité, vilket medfört en hel del merarbete 
som man inte har kunnat fakturera kunden 
för. Under det första kvartalet i år fortsatte 
omsättningen falla med 2-3 procent, men 
resultatet förbättrades betydligt jämfört 
med samma period 2008. Och ambitionen 
är att åter nå en rörelsemarginal på 15 pro-
cent men prispress och en högre konkur-
rensgrad än Media gör att det kommer att 
bli tufft. 

Låg värdering lockar
Totalt sett slutade 2008 ändå riktigt bra för 
3L koncernen, tack vare Medias framfart. 
Tillväxten blev 64 procent och rörelse-
marginalen 20 procent (7,3). Hittills under 
årets första tre månader uppgår tillväxten 
till 50 procent och rörelsemarginalen till 
30 procent (22). Joakim Richter pratar om 
en mer balanserad tillväxt framgent och vi 
bedömer att 3L kan nå en omsättning på 
115-120 Mkr i år. Omkring en tredjedel av 
intäkterna är återkommande serviceintäk-
ter, övriga två tredjedelar fördelar sig gan-
ska jämnt över konsultintäkter (med längre 
bindningstider oftast) samt nya licensintäk-
ter (kopplat till nyförsäljning). Lyckas man 
samtidigt hålla marginalen runt 25 pro-
cent, vilket inte borde vara omöjligt, torde 
vinsten per aktie landa omkring 9 kronor. 
Till dagskurs 43,8 kronor ger det p/e 4,7, 
eller p/e 4,2 justerat för nettokassan på 11 
Mkr. EV/EBIT blir låga 3 som en effekt av 
nettokassan.  

Värderingen ger alltså en traditionsenlig 
småbolagsrabatt och lite mer därtill. Givet 
möjligheten för fler stora order inom Me-
dia är det attraktivt och bolagets historik 
känns stabil. Vi ser ett fint köpläge, men 
risken är högre än genomsnittsaktien på 
börsen på grund av storleken och den tun-
na handeln i aktien. 
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Scribona har sina rötter i Esselte kon-
cernen där Scribona under tidigt nittiotal ut-
gjorde verksamhet med fokus på elektroniska 
kontorsprodukter och informationstjänster. 
Därefter har det skett en hel del. Efter ett 
antal år av förvärv och expansion inom it 
och logistik vände bolaget till att steg för steg 
avlöva verksamheten. De sista stegen bort 
från distributionstjänster var utdelningen av 
Carl Lamm följt av försäljningen av it-dist-
ributionsverksamheten till Tech Data. Där-
efter har Scribona blivit majoritetsägare av 
det AIM-noterade bolaget European Equity 
Tranche Income Ltd.(EETI) efter att Scri-
bona köpt bolagets lån från Citigroup. Och 
i förra veckan fastställdes köpeskillingen för 
Scribonas andra stora affär hittills i år, för-
värvet av Banque Invik.

Det nya Scribona som nu framträder blir 
en intressant mix där Banque Invik har en 
god och stabil intjäning samtidigt som in-
vesteringen i EETI kan ses som en option. 
Med ett börsvärde på 560 mkr till kursen 
6,90 per aktie värderingen attraktiv. Ban-
que Invik förvärvades för 229 mkr och bo-
laget tjänade i fjol 76 mkr . Det ger p/e 3 
på förra årets vinst för förvärvet och 7,4 för 
hela Scribona. Då ingår dessutom en rejäl 
nettokassa i Scribona som före förvärvet 
uppgår till 409 miljoner kronor, motsva-
rande 5 kronor per aktie. Efter förvärvet 
återstår ungefär 2,20 per aktie. Ovanpå det 
kommer optionsvärdet i EETI:s låneport-
följ.

Banque Invik är verksamt inom förmö-
genhetsförvaltning samt kreditkortsverk-
samhet. Omsättningen 2008 blev 724 mkr 
(694) med ett resultat efter skatt på 76 mkr. 
Det är en rejäl nedgång från 2007 då vin-
sten blev omkring 120 mkr, men det var 
likväl näst bästa resultatet i Banque Inviks 
19-åriga historia. Detta ett år som var syn-
nerligen besvärligt för banksektorn. Det 

visar att just inriktningen på förmögen-
hetsförvaltning är stabilt relativt framför 
allt mer transaktionsdrivna intäkter såsom 
courtage. Vidare saknar bolaget direkt 
exponering mot hypoteksmarknaden och 
den totala balansomslutningen har minskat 
ganska drastiskt under 2008, till 580 miljo-
ner Euro från omkring 720 miljoner, vilket 
ger en rimligt låg risknivå i balansräkning-
en. Bolaget är också verksamt inom kort-
segmentet som växer snabbt. Banque Invik 
ger ut kort på licens från Visa och Master 
Card och inriktningen är kort knutna till en 
hög servicenivå riktade mot privatpersoner 
med stor förmögenhet, tillika Banque In-
viks kundsegment för banktjänsterna. 

Topplån för bostäder
EETI:S verksamhet är svårbedömd och 
kan liknas vid en högriskobligation. EETI 
finansierar primärt topplån för bostäder 
i Europa. Det nominella värdet vid för-
värvstidpunkten var 30 miljoner Euro för 
Banque Inviks andel av EETI. Denna för-
värvas för 14 miljoner Euro, motsvarande 
47 procent av nominellt belopp. Det är i 
linje med en högriskobligation, exempelvis 
ett företagscertifikat i ett bolag med kredit-
problem,  vilket förefaller rimligt. Banque 
Invik ser en risk för upp till 25 procents 
prisras för bostadspriserna. Därmed torde 

i princip hela topplånet vara utraderat vid 
försäljningar idag och EETI:s låneportfölj 
vara värd noll. Men nu kommer lycklig-
tvis inte alla hus att säljas i år utan blott en 
fraktion av den totala stocken. Så värdet av 
EETI:s portfölj hänger till stor del på lån-
tagarnas ”staying power” där större delen 
av kunderna förhoppningsvis kan sitta kvar 
på sina bostäder tills priserna åter repat sig. 
Det lär ta tid innan prisnivåerna når 2007 
års nivåer, och värdet på EETI:s lån kom-
mer avspegla vart någonstans bostadspri-
serna stabiliseras. Att få tillbaka hela det 
nominella beloppet förefaller osannolikt, 
men ser man till andelen bostadslån i Nor-
den där det görs konstaterade kreditförlus-
ter är det en otroligt liten del. I Exempel-
vis Storbritannien har bostadsmarknaden 
pumpats upp av en stor andel spekulativa 
köp där privatpersoner köpt fler bostäder 
och hyrt ut i hopp om värdeökning i bo-
städerna. Detta beteende kan leda till vä-
sentligt högre förluster på bostäderna. Och 
i framför allt Spanien har bostadsmarkna-
den fullkomligt imploderat. Således vill vi 
i dagsläget inte åsätta något större värde 
på EETI utan ser det som en option som 
eventuellt kan falla ut om några år. Scri-
bonas innehav i EETI är ett förvärvat lån 
(Från Citibank) där huvuddelen konver-
terats till aktier i en nyemission. Kvar blir 
en majoritetspost aktier samt ett lån på 5,7 
miljoner Euro.

Slutligen finns förlustavdrag på 785 mkr 
kvar i Scribona. Hur stor andel av dessa 
som kan utnyttjas är oklart men de ger yt-
terligare lite potential till värdet. Banque 
Invik kan i goda tider värderas till exem-
pelvis 2 gånger eget kapital eller p/e 10. 
Till förra årets vinst skulle det motsvara 
knappt tio kronor per aktie. Till detta 
kommer förlustavdragens värde, EETI 
och en nettokassa på 2,20 per aktie, som 
idag handlas till omkring 6,90. Det är 
billigt och en anledning är förmodligen 
att det nya Scribona är ganska svårpene-
trerat. Vi menar dock att enbart Banque 
Invik motiverar ett köpråd. Resten är en 
bonus. 

Scribona byter skepnad
Scribona har de senaste åren ömsat skinn flera gånger och med förvärvet av 
Banque Invik har nu transformationen från distributör av It-produkter till 
finansbolag slutförs. Det är ett spännande bolag som framträder.
TEXT: LARS FRICK| lars.frick@borsveckan.se
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Nytt spår för Scribona med private banking, i 
bland annat Luxembourg.
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Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av 
vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säl-
jer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyl-
ler högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för 
markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 
1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 
200 vindkraftverk av de ca 1 100 som idag finns i 
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för när-
varande 19 vindkraftverk med en installerad effekt 
på 18 MW och en beräknad årlig produktion på ca 
41 GWh miljövänlig el. Styrelsen har som målsätt-
ning att det egna ägandet av vindkraftsanläggningar 
ska öka med 40 MW t o m 2011.

Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande 
mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en 
effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa har drygt 150 
bygglov och beräknas kunna uppföras inom den när-
maste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckel-
färdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i 
dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förut-
om från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verk-
samheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun 
och Motala. Eolus har för närvarande ca 
1 300 aktieägare. 

Finansiell utveckling
Prognos

2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Nettoomsättning, Mkr 725 440 304 157 23
Resultat efter finansiella poster, Mkr 60 70 34 8 2
Under perioden etablerade verk, antal 29 26 26 15 3
Under perioden etablerade verk, MW 48 32 29 16 3
Eget kapital, Mkr 348 305 151 73 52
Soliditet, % 61 32 64 50
Antal anställda 28 18 12 9

Eolus Vind AB (publ) 
listas på First North
Eolus Vind AB (publ) har godkänts för handel med bolagets B-aktie 
på NASDAQ OMX First North. Aktien handlas under kortnamnet 
EOLU B med ISIN-kod SE0002109330. 

För mer information om Eolus, finansiella 
rapporter och projekt, besök gärna 
www.eolusvind.com
Frågor avseende noteringen besvaras av 
Vice VD Per Witalisson på tel 0451 – 491 52, 
0702 – 65 16 15 eller e-post 
per.witalisson@eolusvind.com.

Eolus Vind AB (publ)
Väpnaregatan 17
281 50  HÄSSLEHOLM
Telefon 0451 – 491 50
E-post info@eolusvind.com
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Wesc står emot konjunkturnedgången
Streetmodeföretaget Wesc fortsätter utvecklas i rätt riktning. Tack vare låga 
marknadsandelar verkar Wesc klara av att parera lågkonjunkturen och vär-
deringen ter sig långt ifrån ansträngd.
TEXT: PATRICK BERGSTRÖM | patrick.bergstrom@borsveckan.se

Att Wesc utveckling skulle vara 
fortsatt nöjsam under det brutna räken-
skapsåret 2008/2009:s fjärde kvartal, fe-
bruari-april, var mer eller mindre väntat. 
Bolaget gick i början av maj ut med att hel-
årsförsäljningen stannade kring 296 Mkr, 
upp 38 procent gentemot året innan, vilket 
är en imponerande siffra mot bakgrund av 
nuvarande lågkonjunktur. Och det blir inte 
sämre när drivkrafterna bakom tillväxten 
granskas. Wesc har på allvar fått fart på 
den, även för varumärket, så viktiga USA-
verksamheten. Det stora landet i väst är 
numera Wesc enskilt största marknad tack 
var en exceptionell tillväxt på 91 procent 
under senaste året, 74 procent justerat för 
valutaeffekter.

Intäkterna från USA och övriga världen 
vid sidan av Europa växer nu också betyd-
ligt snabbare, 79 procent, än Europa som 
växte med 27 procent under senaste året. 
Europa står visserligen alltjämt för över 
två tredjedelar av försäljningen men Wesc 
riskspridning i form av mer spridd försälj-
ning över fler marknader blir allt bättre. 

En annan fördel är att bolagets nisch fö-
refaller vara betydligt mindre modekänslig 
än exempelvis Odd Molly. Wesc verksam-
het bygger på design, marknadsföring och 
försäljning av streetmodekläder samt acces-
soarer där inriktningen är mer mot en viss 
målgrupp, så kallade intellektuella slackers, 
än en viss design. Ett av bolagets främsta 
kännetecken är den kreativa marknadsfö-
ringsstrategin med exempelvis varumärke-
sambassadörer, We-aktivister, som ska 
symbolisera varumärket. Wesc leds 
av grundaren och entreprenören 
Greger Hagelin som man skulle 
kunna klassa som den främsta 
We-aktivisten i egenskap av 
hans roll som förgrundsfigur 
och med en bakgrund som 
elitskateboardåkare på 70- 
och 80-talet. Efter en sejour 
i USA, i samband med sats-
ningen där, kommer han nu 
också återvända till det svens-
ka huvudkontoret. 

När det gäller konjunktur-
nedgångens lindriga påverkan på 
Wesc hittills förefaller det sannolikt 

att Wesc alltjämt ringa storlek på de allra 
flesta marknader har hjälpt bolaget. Och 
med fortsatta förhoppningar om ökade 
marknadsandelar är tillväxtutsikterna allt-
jämt goda för bolaget trots att detaljhan-
deln som helhet minskar. Verksamhetens 
säsongsbetonade karaktär, som bidrar till 
de stora svängningarna mellan kvartalen, 
innebär dock att det inte ska fästas någon 
större vikt vid att tillväxten under senaste 
kvartalet var 59 procent. Men tillväxtmålet 
om minst 20 procent per år över en treårs-
period står alltjämt fast och det förefaller i 
nuläget inte vara taget ur det blå.

Fina förordersiffror
Precis som Odd Molly går Wesc ut med 
förordersiffror för nästkommande kollek-
tion, den större höstkollektionen 2009, och 
ordersiffrorna indikerar en fortsatt god ut-
veckling. Införsäljningen, som inte inklu-
derar försäljning i bolagets egna butiker, 
uppgår till 121 Mkr vilket ger en tillväxt-
takt på 24 procent gentemot föregående år. 
Och USA fortsätter utvecklas starkt med 
cirka 30 procents ökning gentemot föregå-
ende år vilket innebär att USA-andelen av 
Wesc försäljning fortsätter öka. Ett mycket 
positivt tecken med tanke på marknadens 
potential.

Med tillväxt kommer normalt också för-
bättrad lönsamhet även om betydligt lägre 

brutto-

marginal, 43,5 procent under senaste rä-
kenskapsåret, gör det svårt att komma 
upp i nivå med jämförbara bolag som Odd 
Molly och Björn Borg. Wesc rörelsemargi-
nal fördubblades till 12,3 procent (6,0) un-
der senaste räkenskapsåret och rörelsemar-
ginalmålet för räkenskapsåret 2009/2010 
höjdes i bokslutet till 12 procent från det 
tidigare mer vaga 10-12 procent. Ett resul-
tat per aktie på 4,65 kronor ger ett p/e-tal 
på låga 9 för det gångna året efter aktiens 
uppgång till 42,50 kronor. 

Men siffrorna i bokslutet är ändock inte 
riktigt så bra som de ser ut vid en första 
anblick. Det ingår en hel del finansiella 
intäkter av icke-beständig karaktär. Och 
genom att lyfta upp valutakursdifferenser 
från finansnettot till posten ”övriga rö-
relseintäkter” påverkas rörelsemarginalen 
betydligt. Rensat för denna effekt landade 
rörelsemarginalen på 9,7 procent för det 
gångna räkenskapsåret vilket var strax un-
der målet.

Vi bedömer dock, med hänsyn till vil-
ken tillväxt som indikeras av målen 

samt förorders, att Wesc bör kunna 
överträffa fjolårets rörelseresultat, 
på nästan 38 Mkr, något under 
innevarande år. Med en stor net-
tokassa på 66 Mkr ger det en 
ev/ebit-multipel kring 6 vilket 
får anses som klart attraktivt. 
Framförallt med hänsyn tas till 
hur övriga börsen värderas, vilka 
multiplar jämförbara modebolag 
handlas till samt Wesc  möjlig-

heter att förbättra både försälj-
ning och resultat kommande år. Vi 

höjer rekommendationen till köp. 

Bland WeSC:s produkter finns ett popu-
lärt hörlurssamarbete.
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Bättre vinster väntar Partnertech
Partnertech har efter flera svaga år äntligen lyckats visa på framsteg. Lägre 
telekomberoende och hopp om stigande lönsamhet väcker hopp om bättre 
vinstgenerering kommande år.
TEXT: MIKAEL HÅRDE | redaktionen@borsveckan.se

Efter två besvärliga år med omfat-
tande omstruktureringar är Partnertech nu 
väl rustat för en konjunkturvändning. Vin-
sten kan öka snabbt när efterfrågan åter tar 
fart, vilket dock sannolikt dröjer till nästa 
år. Men börsen ligger i vanlig ordning ste-
get före och har redan lyft aktien med 40 
procent från bottennivåerna vid årsskiftet, 
vilket kanske inte är helt fel. När vändning-
en kommer kan det gå snabbt och då gäller 
det att vara med på vagnen för att inte ris-
kera att bli frånåkt.

Kontraktstillverkaren Partnertech hyl-
lades tidigare som ett spännande tillväxt-
företag, men de senaste tre åren har ak-
tiekursen stadigt kanat utför i takt med 
att problemen i företaget hopat sig. Även 
Partnertechs affärsidé har ifrågasatts. Vad 
skiljer egentligen en kontraktstillverkare 
från en traditionell underleverantör om 
inte det ekonomiska utfallet blir bättre?

Rimligtvis bör en kontraktstillverkare 
som arbetar nära kunderna och är delaktig 
i hela förädlingskedjan – från produktut-
veckling till produktion och slutlig leve-
rans – kunna tjäna mer pengar. Det ligger 
därför nära till hands att betrakta Partner-
techs tidigare problem som företagsspe-
cifika. I så fall bör bolaget kunna komma 
igen under nästa högkonjunktur sedan 
verksamheten omstrukturerats med sikte 
på att sänka kostnaderna och effektivisera 
verksamheten.

Ett av Partnertechs tidigare problem 
var det stora beroendet av telekomindu-
strin, vilket straffade sig när den branschen 
började få problem. Nu har Partnertechs 
verksamhet koncentrerats till fem mark-
nadsområden där informationsteknologi, 
inklusive telekom, står för endast 15-20 
procent av omsättningen. Bolaget har även 
sålt av udda enheter, vässat sin säljorgani-
sation och anpassat produktionskapaciteten 
till en lägre efterfrågan. Köpta företag har 

integrerats i koncernen och kostnaderna 
sänkts med 100 Mkr på årsbasis.

En stor utmaning för alla kontraktstill-
verkare är att snabbt kunna öka och minska 
produktionen efter kundernas önskemål. 
Här brast det tidigare för Partnertech, men 
efter de åtgärder som genomfördes under 
2008 har bolaget blivit mer flexibelt och 
kan nu snabbare anpassa sig till den ryckiga 
efterfrågan som kännetecknar branschen.

Konjunkturskänslig
Partnertechs nya inriktning på sex relativt 
jämnstora marknadsområden – Försvar/
Marin, Industri, Informationsteknologi, 
Medicinsk teknik, Miljöteknik och Betal-
ningslösningar – ger en viss riskspridning, 
men totalt sett är koncernens verksamhet 
fortfarande mycket konjunkturkänslig.

Som kontraktstillverkare måste Partner-
tech arbeta nära sina kunder och ha en viss 
tillverkning i Sverige, vilket naturligtvis är 
en nackdel. Men en stor del av volympro-
duktionen, exempelvis av elektronikkom-
ponenter, har förlagts till lågkostnadslän-
der, som Polen och Kina. Hur stor denna 
andel är vill bolaget dock inte uppge.

Partnertech räknar fortfarande med 
att kunna växa snabbt framöver, även om 
ambitionsnivån har sänkts efter de senaste 
årens motgångar. Tidigare var målsätt-
ningen att bolaget skulle expandera med 

10-15 procent årligen, men nu är det minst 
10 procent som gäller. Även marginalmålet 
har justerats ner, från 7-8 procent till minst 
7 procent. Företagsledningen anser att må-
len är realistiska med tanke på den under-
liggande efterfrågan inom de marknadsom-
råden som Partnertech valt att koncentrera 
sig på.

Under första kvartalet minskade Part-
nertechs omsättning med 5 procent, sam-
tidigt som resultatet steg till 2,6(-13) Mkr, 
motsvarande 4 öre per aktie. Inte mycket 
att yvas över, kan man tycka, men utveck-
lingen går åt rätt håll och under första 
kvartalet tyngdes resultatet av fortsatta an-
passningsåtgärder. Det ligger i sakens natur 
att det verkliga vinstlyftet kommer först 
när efterfrågan börjar ta fart, men då skall 
Partnertech kunna tjäna minst 8 kronor per 
aktie. För den som tror på en sådan utveck-
ling är aktien fortfarande långsiktigt köp-
värd på dagens nivåer runt 26 kronor. 

Traction ser uppenbarligen en stor po-
tential i Partnertech och har i år ökat sitt 
ägande i bolaget. Med 13 procent av ak-
tierna är Traction näst största ägare efter 
Skanditek som fortfarande har en betryg-
gande kontrollpost på 43 procent. Det blir 
nog en bra affär på sikt. 

Trots att mycket tillverkning sker i Sverige, har viss elektronik-
produktion förlagts till bland annat Kina.
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Teknikföretaget Beijer Electro-
nics har historiskt vuxit snabbt med god 
lönsamhet. Under förra året integrerades 
tre viktiga förvärv och koncernen är nu väl 
rustad för ett kärvare marknadsklimat.

Beijer Electronics verksamhet är huvud-
sakligen inriktad på industriell automation. 
Basen utgörs av en traditionell handels-
verksamhet där Beijer Electronics säljer 
andra företags produkter. Men koncernen 
har även utvecklat egna operatörstermina-
ler som blivit en försäljningssuccé, bland 
annat tack vare sin användarvänlighet.

Handelsverksamheten inom affärsområ-
det Automation stod förra året för knappt 
hälften av koncernens omsättning och 27 
procent av resultatet. För operatörstermi-
nalerna, som ligger i affärsområdet HMI, 
var proportionerna de omvända. Tack vare 
betydligt högre marginaler stod HMI för 
drygt hälften av Beijer Electronics resultat, 
men bara 30 procent av omsättningen.

Koncernens tredje affärsområde, IDC, 
arbetar med industriell datakommuni-
kation och är uppbyggt kring Westermo 
Teleindustri som förvärvades häromåret. 
Även Westermos verksamhet uppvisar god 
lönsamhet och är dessutom mindre kon-

junkturkänslig än Automation och HMI. 
Det visade sig under årets första kvartal då 
såväl försäljning som resultat ökade inom 
IDC, bland annat beroende på att en stor 
del av affärsområdets marknad finns inom 
infrastrukturområdet.

Totalt sett minskade emellertid Beijer 
Electronics orderingång med 15 procent 
under första kvartalet och ledningen har 
flaggat för att det pågående rationalise-
ringsprogrammet, som skall sänka kostna-
derna med 20 Mkr på årsbasis, kan komma 
att utökas. Huvudintrycket är att Beijer 
Electronics bör kunna klara sig genom 
lågkonjunkturen mer helskinnat än många 
andra företag. 

85 procent av försäljningen ligger i Eu-
ropa, med tyngdpunkten på Sverige, och 
endast 7 procent i Nordamerika. Auto-
mationsprodukter, som bidrar till att höja 
kundernas effektivitet, präglas av långsik-
tigt god efterfrågan, även om denna av na-
turliga skäl minskar när industrin drar ner 
på sina investeringar.

För Beijer Electronics del ligger FOU-
kostnaderna kvar på samma höga nivå 
som tidigare. Förra året satsade bolaget 
80 Mkr på att utveckla HMI:s och IDC:s 
produktprogram, vilket skall ses i relation 
till rörelseresultatet på 117 Mkr. Men pro-
duktutvecklingen är naturligtvis nödvändig 
för att koncernen skall kunna bibehålla sin 
konkurrenskraft.

2008 tjänade Beijer Electronics närmare 
12 kronor per aktie. I år kan utfallet bli 
runt 10-11 kronor, vilket får dagens kurs 
runt 100 kronor att framstå som rimlig. 
Det som lockar är en fortsättning på bola-
gets snabba internationella expansion med 
de egenutvecklade operatörsterminalerna 
som bas. Målsättningen är att tillväxten 
skall kunna ske med rörelsemarginaler 
runt 10 procent. Under första kvartalet låg 
marginalen på 7(9) procent. 

ANALYS

Rimlig värdering i Beijer Electronics
Beijer Electronics har, så här långt, stått emot bra i lågkonjunkturen. En 
svagare orderingång talar dock för att framtiden kan bli tuffare, men bolaget 
bör likväl kunna prestera ett resultat som väl motiverar dagens aktiekurs.
TEXT: MIKAEL HÅRDE | redaktionen@borsveckan.se
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Axfood
TEXT: GABRIEL ISSKANDER

Axfood har länge ansetts vara en av 
Stockholmsbörsens absolut stabilaste ak-
tier på grund av intäkternas okänslighet 
mot konjunktursvängningar. Majoriteten 
av intäkterna hämtas från butikskedjan 
Willys, som har en tydlig lågprisprofil. 
Samtidigt har man haft stora lönsamhets-
problem med ursprungskedjan Hemköp 
som har en större fokus mot kvalitetsseg-
mentet. 

Problemen inom Hemköp har visat sig 
svåra att åtgärda och omstruktureringen 
av kedjan med dess inriktning på ett brett 
kvalitetssortiment har inte precis blivit 
lättare av att livsmedelspriserna skjutit i 
höjden. Dagens konsumenter fokuserar 
helt klart på priset och något förenklat 
kan man säga att det som är bra för Wil-
lys är mindre bra för Hemköp.

Förra veckan presenterades omsätt-

ningssiffrorna för maj månad för kon-
cernen och dessa visade att Willys ökade 
intäkterna med 4,6 procent varav 3,2 
procent organiskt. Hemköps butiker 
fortsatte dock den negativa trenden med 
fallande försäljning och hittills i år har 
Hemköps omsättning fallit med 5 pro-
cent organiskt.  

Totalt sett under januari-maj i år ökade 
Axfoods omsättning med 2,1 procent, va-
rav 0,4 procent var organisk tillväxt. Det 
är helt klart Hemköp som tynger helhe-
ten och en tänkbar strategi för Axfoods 
ledning är att konvertera Hemköp-buti-
ker till Willys. Medan Willys har en rö-

relsemarginal uppåt 4 procent så orkade 
Hemköp med en knapp procent i rörelse-
marginal under det första kvartalet. Det 
var ändå ett styrkebesked att kunna vända 
från förlust till en liten vinst i dagens 
marknadsklimat där fokus hos kunden 
ligger på lågpris. 

Det som lockar i Axfood idag är att 
basrörelsen Willys går bra och att kon-
cernen ligger långt framme med egna 
märkesvaror, vilket ger bättre marginaler. 
Både Willys och Hemköp ökade försälj-
ningen av dessa rejält under första kvar-
talet.   

I år tror analytikerkåren på 14 kronor 
i vinst per aktie vilket ger ett p/e-tal på 
drygt 12. Det är inte särskilt högt med 
tanke på stabiliteten i Axfoods verksam-
het och bolagets starka kassaflöden som 
medger en generös utdelningspolitik. 
Axfood passar bra i en långsiktig portfölj 
ur en riskspridningssynpunkt och vi ser 
ingen direkt anledning till att ändra vårt 
tidigare köpråd. 



De flesta av våra kunder har tänkt stort ända sedan 

barnsben. Genom livet har de sedan på olika sätt 

byggt upp sina förmögenheter. Pengar och stora 

siffror har varit en del av vardagen. Inte minst när 

det gäller vad man har betalat för traditionell Private 

Banking. Undra på att allt fler vill lära sig nytt hos 

Avanza. Här blir stort smått, och smått blir stort. 

Med låga 0,055% i courtage sparar du mycket 

pengar. I snitt handlar det om över 50 000 kr de 

första sex månaderna! Hos oss gör du affärerna på 

egen hand och du har hela tiden full insyn i din depå. 

Och alla analyser, nyheter och statistik som du 

någonsin kan behöva. Och personligt stöd från vårt 

egna team. Så vill du nå ännu högre, sikta lågt du 

också. Besök oss på www.avanzaprivatebanking.se 

eller ring 08-562 250 80.

Det skall vara billigt att vara rik

Redan som barn siktade han högt. 
Nuförtiden siktar han väldigt lågt.
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AVANZA PRIVATE BANKING ÄR EN DEL AV BANKAKTIEBOLAGET AVANZA.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och har ett totalt depåvärde på 46 miljarder 
och betyget AAA av Dun & Bradstreet.

HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. 
En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och 
det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.  
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ANALYS

När säsongen startade i juli 2008 
hopades orosmolnen vid horisonten men 
föga anade vi då hur snabbt och djupt raset 
skulle bli. Vi var försiktiga och inledde med 
25 procent Xact Bear i Börsveckanportföl-
jen och en ganska defensiv portfölj. Där-
efter kom en månad med ganska hygglig 
utveckling på börsen och vi strök björnen 
ur portföljen. Ett stort misstag skulle det 
visa sig. Hösten 2008 blev en av de värsta 
perioderna i Stockholmsbörsens historia. 

Den mycket svaga utvecklingen har 
också satt djupa spår i våra analysers träff-
säkerhet. För tionde terminen i rad utvär-
derar vi våra analysers träffsäkerhet och 
det är dessvärre en sorglig historia. Träff-
säkerheten i våra köpråd sjönk rejält i förra 
årets analyser. Träffsäkerheten blev 16,3 
procent för hösten 2007 och svidande 12,8 
procent för våren 2008 räknat som andel 
rekommendationer som gett positiv av-
kastning. Motsvarande siffra för säljråden 
var 95 procent respektive 95,8 procent och 
häri ligger en viktig lärdom.

Under hösten 2008, föll samtliga sek-
torer på Stockholmsbörsen. Ett talande 
exempel på hur brett raset var är att Ast-
razeneca var den enda aktien på Large Cap 
listan som stängde året på plus. Och när 
man blott har ett tillgångsslag att investera 
i kommer en hög andel köpråd oundvikli-
gen att ge dålig avkastning i absoluta ter-
mer. Detta har vi tagit till oss och under 
det senaste året har andelen sälj- respektive 

neutrala rekommendationer ökat för att 
bättre återspegla den försämrade risk/re-
ward som rått på börsen. En högre andel 
säljrekommendationer är ju det enda sät-
tet att återspegla dålig avkastning inom 
ett tillgångsslag (aktier) när man inte kan 
investera i alternativ såsom obligationer, 
råvaror med mera. Hur det gick återstår 
att se då de rekommendationer som gavs 
under hösten 2008 kommer att utvärderas 
om ett halvår. 

Mer baissat 2008
Ser man till relativavkastning så har Börs-
veckans analyser presterat bättre. Överav-
kastning relativt index var 9,0 procent för 
köpråden och 0,5 procent för säljråden un-
der hösten 2008. Det förra är godkänt och 
det senare är underkänt. Vi måste kunna 
ge större avstånd mot index även i säljrå-
den, och en viktig anledning har varit att 
vi undvikit bankerna som gått väsentligt 
sämre än index vilket delvis förklarar den 
dåliga överavkastningen. 

Råden som gavs under våren 2008 var 
mer försiktiga för att under året accelerera 
till en mer baissad position. Vi svängde un-
der året och blev mer baissade och totalt 
ökade andelen säljråd samt andelen neu-
trala råd. Denna omsvängning gjorde att 
vi blev mer träffsäkra i våra säljanalyser 
som gav hela 19,5 procents överavkastning 
mot index. Dessvärre försämrades statisti-
ken för köpråden i motsvarande grad, och 

de gav en underavkastning på 0,9 procent. 
Anledningen till detta är att vi behåll för 
många köpråd från våren och lät dem löpa 
istället för att ta stop-loss på dem. 

Av detta har vi också lärt oss en hel del. 
I vårt arbete så gör vi normalt analyserna 
på 12 månaders sikt och låter därför ofta 
rekommendationerna löpa investeringsho-
risonten fullt ut. Det är i princip korrekt, 
men när börsen passerar en topp eller bot-
ten måste man omvärdera i princip hela den 
utestående ”stocken” av råd. Det är ett gan-
ska krävande arbete, men nödvändigt. Såle-
des bygger vi nu på system för att löpande 
utvärdera våra analyser vilket kommer att 
leda till ett tydligare stop-loss arbete i form 
av snabbare rekommendationsändringar när 
kursrörelser så motiverar.

Sammantaget var rådgivningen under 
hösten 2007 och våren 2008 alltför op-
timistisk och framför allt fick råden ligga 
kvar för länge. Året började precis på top-
pen av börsuppgången och i retrospekt är 
det då man ska bli mer försiktig och arbeta 
med en mer balanserad mix av köp och sälj. 
Vi gläds åt att ha givit överavkastning rela-
tivt index för såväl våra köp som säljrekom-
mendationer under året, men vi är absolut-
avkastande i vår rådgivning och vårt mål är 
att ge positiv avkastning. Det nåddes inte 
för 2008/2009 och vi tror och hoppas att 
det var ett lågvattenmärke för oss  

Ett lågvattenmärke under börskraschen
Börsveckans ”brutna räkenskapsår” från juli 2008 till juni 2009 har förmodli-
gen varit ett av de mest händelserika i tidningens historia. Detta inkluderade 
ett sällan skådat ras och en lika remarkabel återhämtning under våren.
TEXT: LARS FRICK| lars.frick@borsveckan.se

Nio halvår med Börsveckan
 Våren Hösten Våren  Hösten  Våren  Hösten  Våren  Hösten  Våren
 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008
Antal köpanalyser 86 95 120 93 106 93 97 88 86
Antal säljanalyser 36 30 25 24 31 24 21 17 24
Antal ”vänta”-analyser 41 37 57 69 74 66 128 60 76
Totalt antal analyser 163 162 202 186 211 183 246 165 186
         
Medelavkastning, % *)         
Efter köpråd 47,4 67,1 60,1 39,3 23,0 22,8 -9,0 -28,0 -33,2
Efter säljråd -10,7 4,7 30,7 -11,2 -4,0 -4,1 -27,6 -37,5 -51,8
Efter ”väntaråd” 16,6 18,2 46,4 20,3 16,6 14,9 -17,1 -28,7 -29,0
Index 14,5 27,8 34,3 21,3 23,9 15,2 -20,4 -37,0 -32,3
Relativ prestation köpråd 32,9 39,3 25,8 18,0 -0,9 7,6 11,4 9,0 -0,9
Relativ prestation säljråd 25,2 23,1 3,6 32,5 27,9 19,3 7,2 0,5 19,5
         
Pricksäkerhet, % *)         
Andel korrekta köpråd 71 85 82 70 64 65 27 16,3 12,8
Andel korrekta säljråd 69 47 36 71 58 67 95 94,1 95,8
Pricksäkerhet, totalt 70 76 74 70 63 65 39 29 30,9
 *) Samtliga siffror avser utfallet efter 12 månader i våra rekommendationer. 
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Kursutv

Teknisk analys
TEXT: TOMAS TROCMÉ

SEB (30 kronor) backade tillsam-
mans med de övriga bankerna  och en-
ligt den tekniska analysen kan kursfal-
let fortsätta ett tag till. De senaste två 
månaderna har aktien bildat en mindre 
toppformation som gav en säljsignal 
när stödet vid 31,70 kronor passera-
des under stigande omsättning i förra 
veckan. Om säljsignalen infriar sin rikt-
kurs kommer kurfallet att fortsätta till 
25 kronor, men aktiekursen kan också 
vända upp på stödet vid 27,50 kronor. 

Getinge (99,75 kronor) ligger 
kvar i den stigande trendkanal som på-
börjades i april. Aktiekursen befinner sig 
nu strax ovanför stödområdet kring 97 
kronor där vi kan förvänta oss en vänd-
ning uppåt mot den kortsiktiga riktkur-
sen i trakterna av 112 kronor. Vid ett 
signifikant genombrott av stödet kan vi 
istället förvänta oss ett fortsatt kursfall 
till nästa stöd vid 91 kronor där det kan 
ges ett nytt köptillfälle i aktien.   

Betsson (86,50 kronor) visar 
teknisk svaghet genom de allt lägre 
toppnoteringarna i aktiekursen de se-
naste månaderna. Aktien närmar sig 
nu ett tekniskt stöd vid 83,50 kronor 
som ger en indikation om vart aktie-
kursen är på väg. Om stödet håller kan 
aktiekursen i första hand stiga till 95 
kronor. Passeras den nivån kan kurs-
uppgången fortsätta till 100 kronor. 
Bryts stödet bildar aktien däremot en 
fallande trendkanal som ger utrymme 
för ett fortsatt kursfall till 79 kronor 
innan vi får en ny vändning upp mot 
95 kronor.  

 132 0 0,3 6 2Entertain 15 Fst N 09-17 Köp 1%

 100 -11 0,9 7 3L System 42,7 NGM 09-24 Köp 0%

A

 4347 5112 0,5 7 Aarhus Karlshamns 105  09-10 Köp -14%

 292166 -41462 0,9 10 ABB 127,25  09-17  2%

 1037 346 0,7 9 Academedia  86  09-21 Köp 9%

 911 -97 0,5 9 Acando 12,3  08-41 Köp 19%

 225 49 0,2 3 Acap Invest 42,5  08-44  -21%

 2284 -226 >20  Active Biotech 47  09-16 Köp 21%

 518 -115 0,5 10 Addnode 23,1  09-05 Köp 5%

 2237 389 0,6 8 Addtech 101,5  08-40 Köp -11%

     Aerocrine 3,86  09-19  -5%

     Affärsstrategerna 1,34  09-23 Sälj -4%

 3458 6363 0,5 6 Ahlstrom (EUR) 6,85 H-fors 08-50  -13%

 2150 3364 3,3 7 Aktiv Kapital (NOK) 38,6 Oslo 09-04 Köp 0%

 31776 2170 1,3 9 Alfa Laval 74  08-44  47%

 612  0,4 6 Aros Quality Group 34,3 Torget 08-44  6%

 129 -31 8,0  Artimplant 2,17  09-17  -10%

 215 -86 0,3 10 Aspiro 1,13  09-17  7%

 36775 14270 1,4 10 Assa Abloy 100,5  08-31  21%

 456770 54648 2,1 10 AstraZeneca 313,5  09-07 Köp -2%

 94848 19000 1,5 11 Atlas Copco A 78  09-07 Köp 22%

 16236 9003 0,5 6 Autoliv SDB 220  09-03  26%

 126 -34 0,4 6 Avega 12,1  09-09  41%

 40 2 0,8 7 Avensia 1,2  08-31 Sälj -34%

 9109 1229 0,3 12 Axfood 173,5  09-24 Köp 0%

 5431 -253 2,5 19 Axis 78,25  09-18  10%

 31 -16 0,2  Axlon Holding 0,035 Fst N 08-41 Sälj -13%

B

 2399 1967 0,4 7 B&B Tools 86  09-16  62%

 1791 624 0,3 5 BE Group 35,9  08-49 Köp 99%

 2290 27 1,4 11 Beijer Alma 83,5  08-45  27%

 597 282 0,7 7 Beijer Electronics 96  09-24  0%

 2009 515 0,8 9 Beijer G&L 162  08-40  14%

 231 343 0,7 8 Bergs Timber 33,5  08-48 Sälj 108%

 3483 -297 2,3 7 Betsson 88,75  09-09 Köp -6%

 334 -54 7,4  Betting Promotion 1,67 NGM 08-36 Sälj 27%

 906 820 0,1 9 Bilia 44,3  09-03  161%

 2230 2617 0,6 7 Billerud 43,3  09-19 Köp 17%

 984 -45 9,5 >40 Biogaia 57  09-18 Köp 12%

 1330 -230 7,3  Bioinvent 23,9  08-35 Köp -5%

 135 14 1,4  Biolin 6,7  09-09  8%

 569 476 1,4 8 Biophausia 1,66  09-23  0%

 594 -358 0,6 15 Biotage 6,7  09-04  24%

 3294 -63 2,8 18 Biovitrum 65,75  09-15 Köp 24%

 1592 -162 3,1 17 Björn Borg 63,5  09-18 Sälj 36%

 16109 5524 0,7 8 Boliden 58,75  09-23 Sälj 1%

 568 492 1,2 7 Bringwell 2,25 Fst N 09-13  -10%

 57 175 0,3 3 Brio 6,1  09-16 Sälj -7%

 587 16 1,1 12 BTS Group 32,5  09-12  51%

     Bure Equity 36,1  09-23 Köp 4%

C

 1106 -6 3,2 >40 Caperio (Enlight) 1,1 Fst N 08-47 Sälj -21%

 571 -4 1,1 34 Capilon 16,6 Fst N 09-15 Köp 1139%

 4617 810 0,6 9 Cardo 171  09-21  10%

 202 1 2,0 11 Cellavision 8,45  09-10  25%

 44 -11 0,1 8 Cherryföretagen 11 Torget 09-04  13%

 496 689 0,6 4 Cision 6,65  09-14 Köp 43%

 5838 -27 1,2 12 Clas Ohlson 89  09-12  21%

 931 344 2,8  Concordia 19,5  09-06  42%

 420 -84 0,4 4 Connecta 40,4  09-12 Köp -6%

 2487 5576 1,3 4 Cramo (EUR) 7,5 H-fors 08-43 Köp 40%

 228 30 4,3 >40 CTT Systems 26  08-38 Sälj -3%

 369 393 0,4 4 Cybercom 15  09-14 Köp -13%

D

     Diamyd Medical 97,75  09-07 Köp 59%

 454 -54 3,8 15 DIBS 48 Fst N 08-47 Köp 78%

     Diös 22,7  09-23 Köp 0%

 50 -32 0,2 7 Done 6,05  09-11  78%

Veckans Analyser: 8 juni 2009

Bolag Råd Sida Kommentar

3L Köp 4 Låg värdering och fin potential, vi ser ett köpläge.

Scribona Köp 6 Bara Banque Invik i sig motiverar ett köpråd och man får en rejäl bonus på köpet.

Wesc Köp 9 Wesc står stabilt trots konjunkturnedgång och värderingen är klart attraktiv.

Partnertech Köp 10 Utvecklingen går åt rätt håll och aktien är långsiktigt köpvärd.

Beijer Electronics Avvakta 11 Dagens kurs framstår som rimlig.

Axfood Köp  11 Med stabila intäkter och en låg värdering är Axfood köptvärt.
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 1810 1100 0,7 8 Duni 38,5 Onot. 09-09  31%

 111 -33 0,1 5 Duroc 15,2  09-16 Köp 32%

E

 360 916 0,6 5 Elanders 36  09-08  22%

 165 -31 0,1 8 Electra 31,7 Fst N 08-49 Köp 28%

 27832 5192 0,3 7 Electrolux B 98  08-35  26%

 9641 744 2,3 25 Elekta 103  09-11  15%

 98 69 0,2 4 Elektronikgruppen 17,5  08-40 Sälj -14%

 1630 812 1,6 8 Elisa  10,47 H-fors 09-17 Köp 0%

 235 231 1,0 6 Elos 38,9  09-05  25%

 52 83 0,4 5 Empire 5,45 Torget 09-21  11%

 608 -104 0,6 9 Enea Data 33,8  08-38  5%

 1404 9948 1,7 2 Eniro 8,7  09-17  -19%

 32476 -69 >20 >40 Entraction 50,5  09-10 Köp 5841%

 4 -7 0,0 0 Eolus Vind 31  09-23 Köp 0%

     EOS Russia 32,7  08-46 Köp 95%

     Epicept Corp 6,3  08-43  38%

 221440 -28279 1,0 10 Ericsson B 69,2  08-41 Sälj 14%

 437 -199 0,2 6 Eurocon 1 H-fors 09-21 Köp 0%

 362 -101 0,1 10 Eworks 21,4  09-21  0%

F

 1374 322 0,7 9 Fagerhult 109  09-15 Sälj -4%

 128 24 0,3 8 Feelgood 1,52  08-35  -13%

 1261 21 1,5 15 Fenix Outdoor 95  08-49 Köp 62%

 89 -23 2,4  Fingerprint Cards 4,48  09-17  -6%

 100 -11 1,2 11 Firefly 16,6 NGM 08-44 Sälj 31%

 170 6 1,8 10 Formpipe 14,45 Fst N 08-37 Köp -1%

G

 33651 16846 0,6 9 G4S 23,9  09-12 Köp 0%

 20188 12828 1,7 8 Getinge 100  09-11 Köp 0%

 38 113 0,4 1 Getupdated 1,9 Fst N 08-49  -53%

 284 429 0,5 5 Geveko 67,25  09-15 Köp 8%

     Glycorex 15,1 NGM 08-48  5%

 1279 2061 0,5 10 Gunnebo 28,1  08-47  41%

H

 11973 -1456   Hakon Invest 74,5  09-15  1%

 1118 1475 0,3 3 Haldex 51  09-23  9%

 8 0 0,2 2 Hammar Invest 0,08 Onot. 08-41 Sälj -68%

 86351  3,2 8 Handelsbanken A 138,5  09-08  12%

     Havsfrun 17  09-23 Sälj 0%

 28 69 0,4 4 Hedson 4 Torget 09-13  -20%

 789 69 0,6 9 Hemtex 26,9  09-15  60%

 299568 -23388 3,0 15 Hennes & Mauritz 362  09-14  14%

 18554 10676 2,2 13 Hexagon 69,75  09-12 Köp 80%

     Hexpol 35,5  09-08  78%

 121 -15 0,2 7 Hifab 4  09-10 Sälj -2%

 1378 -112 1,1 11 HiQ International 26,7  09-07  30%

 940 -21 0,6 7 HL Display 30,35  08-35  -23%

 702 61 2,1 10 HMS Networks 63  08-46  -5%

 16324 5977 1,2 8 Holmen B 192,5  08-48  0%

 36 -12 0,2 10 Home Maid 1,995 Torget 09-20 Sälj -9%

 3039  3,1 10 HQ Bank 103  09-16  17%

 16944 13552 0,9 10 Husqvarna 44  09-21 Köp 2%

 3228 723 0,7 5 Höganäs 92,75  09-04 Köp 35%

I

 594 150 0,3 7 IBS 7,1  08-47  -4%

 56 -5 0,2 6 ICM Logistik 20 Torget 08-36 Sälj -22%

 1621 -162 0,6 9 IFS 61,5  08-44  86%

 615 -24 5,9  Impact Coating 47,4 Fst N 09-18  -9%

     Industrivärden C 67  09-23  -1%

 4360 812 0,9 9 Indutrade 109  08-35 Köp -12%

 162 -37 2,1 14 Insplanet 13,9 Fst N 09-10  26%

 252 30 0,4 8 Intellecta 59,25  09-12  -2%

 6269 2311 2,5 10 Intrum Justitia 78,75  09-08  30%

     Investor B 118  09-23 Köp 0%

 1285 1213 0,7 10 Itab Shop Concept 90  08-43  26%

J

 158 -14 0,9 11 Jeeves 55,75  08-49 Köp 47%

 85 -4 0,7 11 JLT Mob. Compu. 3,14 Fst N 08-50  70%

 4556 -1556 0,2 3 JM 51,25  08-42  19%

K

 425 88 0,4 8 Kabe 47,2  08-46  37%

 2769 1965 1,0 7 Kappahl 36,9  09-04  38%

     Karo Bio 7,65  09-07  -35%

     Kinnevik B 87,25  09-23 Köp 2%

 490 244 0,5 4 Know IT 35,5  08-44 Köp 16%

 1028 66 0,6 7 Konecranes (EUR) 16,86  08-43 Köp 28%

 96 458 0,6 3 Kopparbergs 4,65 Onot. 09-12  16%

Så gick det

Våra råd för 
ett år sedan

Köpråd
Connecta -37% 2008 var ett kalasår för 

it-konsulter. Men säg den 
lycka som består.

Epicept 62% Epicept blev en av 2008 års 
få riktiga raketer.

Expanda -19% Expandas strategi- och 
namnbyte räckte inte för 
positiv kursutveckling.

HMS Networks -4% HMS steg under sensom-
maren men vi svängde till 
neutral efter att aktien tap-
pat fart.

PA Resources -56% En dikeskörning efter att 
2008 års största bubbla 
- råvaror - punkterades.

Rejlers -24% Koncernen levde inte upp till 
våra förväntningar.

Säljråd
Elekta 19% Vi svängde för tidigt och 

strax efter sjönk aktien 
rejält. Sensmoral: stå för din 
tro

Neutrala råd
Relation & Brands -37% Ett svagt bolag där det är 

svårt att ha en stark åsikt i 
endera riktningen.

OMXS  -25%

Björn Davegårdh

Connecta
IT-KONSULTERNA TROTSAR FARHÅGOR om av-mattning i konjunkturen men aktierna står oförtjänt still. Connecta är förstahandsvalet. 

SIDAN 7
RnB
AKTIEN HAR KOLLAPSAT på börsen och förtro-endet för bolaget är i botten. Ett bra läge att gå mot strömmen och köpa aktien. 

SIDAN 5
Elekta
TROTS RAPPORTBESVIKELSE STIGER aktien på höga förväntningar. Det betyder mer fall-höjd och hög risk. 

SIDAN 8

”
HMS kopplar greppet

NU TAR BÖRSVECKAN sommarlov med välbehövlig eftertanke. För trots en bättre utveckling än index stänger portföljen på minus.  

SIDAN 22

�����������������������������������

Tänk längre!
DET ÄR LÄTT att fastna i vardagens bekymmer och på börsen är det 
liktydigt med oron om riktningen. Den är lika oklar som vid årets 
början men man ska inte låta sig fångas av kortsiktig oro. SIDAN 3

Automationsbolaget HMS har hög tillväxt, en stark mark-nadsposition och en produkt som hjälper kunderna att effektivisera och spara på kostnader. Det betyder låg konjunkturkänslighet. Värderingen speglar inte fullt ut till-växtpotentialen och vi rekommenderar köp. 
SIDAN 4

Säsongsavslutning
-5%

INFÖR SOMMARMÅNADERNA HAR Börs-veckan samlat en palett med bolag som har goda utsikter att stiga på en sä-songsmässigt loj börs. Branschdiversi-fi ering och undvikande av rapportkäns-liga aktier är melodin för vår portfölj. SIDAN 15

Portfölj för 
hängmattan

ETY 26,50 TETY 26,90 TETY 27,30 TETY ??,?? TET

www.tethysoil.com

Epicept var inte bara den klarast 
lysande stjärnan för ett år sedan. Det 
var också den enda. 
Från juni i fjol tills i år 
är det mycket få aktier 
som stigit i värde trots 
vårens hausse. Vi var 
vid denna tid lite oro-
liga men tyckte ändå 
att det fanns hopp 
för börsen, något 
som var helt fel. It-
konsulterna var dock 
lågt värderade och 
fundamenta var starka vid tidpunkten. 
Elekta var en sämre rekommendation. 
Den var ganska mastigt värderad och 
följde med börsen ned men vi darrade 
på manschetten vilket straffade sig. PA 
Resources var den sämsta rekommen-
dationen den veckan och allt oljerela-
terat hade gått starkt och såg starkt ut. 
Det visar hur viktigt det är att när man 
gör trendföljande placeringar måste 
man också förstå när det svänger och 
just oljan är en solklar kandidat för 
utmärkelsen ”2008 hårdast pumpade 
spekulationsbubbla”. Vi borde varit 
snabbare med att ta en stop-loss där. 

Övriga rekommendationer är svå-
rare att ha någon stark uppfattning 
om. HMS Networks tror vi fortfarande 
på fundamentalt och det är ett riktigt 
fint bolag som man kan stoppa in i en 
långsiktig portfölj. 
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L

 602 135 0,3 6 Lagercrantz 26,8  08-40 Köp -2%

 347 110 0,5 7 Lammhults Design Group 41,1  09-13  4%

 10090    Latour 76,75  09-23  -1%

 778 66 0,6 6 LBI International 12,55  09-13  12%

     Ledstiernan 29,2  09-23 Köp 8%

 5380 2863 0,8 6 Lindab 71  09-23  -10%

     Linkmed 17,1  09-23  -2%

 5731 2448 0,7 11 Loomis 78,5  09-04 Köp 40%

     Lundbeck 108  09-11 Köp 0%

     Lundbergs 312  09-23  -1%

 20829 4800 4,0 8 Lundin Petroleum 65,5  09-21  10%

     Luxonen SDB 62  09-23  0%

M

 296 9 0,5 7 Malmbergs 37  09-14  57%

 14445 14213 2,6 9 Meda A 55,75  09-04 Köp 9%

 93 -1 0,4  Medcap 0,8 Fst N 08-41 Köp 36%

     Medivir 57,5  08-50 Köp 28%

 32 7 0,3 6 Megacon 20 NGM 08-31  -19%

 3604 34 1,4 19 Mekonomen 116,75  09-03  58%

     Melker Schörling 76  09-23  7%

 380 134 0,2 4 Metro SDB B 0,72  09-07  4%

 431 -208 0,4 7 Micronic Laser 11  09-18  -14%

 426 565 0,7 10 Midelfart Sonesson 7,8  09-23  -3%

 806 92 0,4 12 Midway 32,9  09-07  32%

 50143 11304 2,4 9 Millicom 463  09-18 Köp 23%

 64 -3 0,3 7 Modul 1 0,68  08-42  19%

 14436 4026 1,4 11 MTG B 217,5  08-45 Köp 33%

 51 -7 0,3 6 Multi Q 1,9  09-10  -10%

 2849 1390 0,7 10 Munters 38,5  09-10 Köp 40%

 73 95 0,7 7 Mähler 4,2 Torget 08-48 Sälj -14%

N

 7697 4608 0,2 5 NCC B 71  09-16 Köp 12%

     Nederman 80  08-32  -10%

 1171 -287 1,2 8 Neonet 18  09-19 Köp 

 2690 -79 7,9 13 Net Entertainment 68  09-08 Köp 97%

 495 33 0,3 13 Netonnet 82  09-05  49%

 756 2740 0,7 4 New Wave Group 11,4  08-47  -7%

 54 -15 0,3 7 Nexus 11,2  09-08  51%

 6856 1917 1,6 14 Nibe Industrier 73  08-39 Sälj 71%

 4381 1798 0,8 10 Niscayah 12  09-08  58%

 5365 3181 0,6 8 Nobia 32,1  09-09  93%

 467902 -113353 0,6 6 Nokia (EUR) 10,86 H-fors 09-17  -2%

 1263 95 0,5 8 Nolato 48  09-07  37%

 153787  1,8 5 Nordea 59,4  09-08  20%

 231 231 0,3 6 Note 24  09-09  33%

 189 -46 2,3  NovaCast 14,5 NGM 09-03 Sälj 67%

     Novestra 6,75  09-23 Sälj -2%

 33 148 0,2 2 NSP Holding 9,25 Fst N 08-49  -8%

O

 454 -20 1,5 9 Odd Molly 79 Fst N 09-18  -5%

 879 -56 0,5 7 OEM 37,9  08-40  -13%

 216 35 1,3 6 Opus Prodox 1,12 Fst N 08-48 Köp 29%

 1977 -38 3,4 21 Orc Software 130  08-37 Sälj 10%

 535 -152 5,2 >40 Orexo 37,7  09-09 Köp -21%

 19763 2891 1,6 9 Oriflame 345,5  09-08 Köp 52%

 111 -40 0,4 6 Ortivus 5,375  08-43  25%

P

 4553 2945 3,0 5 PA Resources 31,4  09-21 Köp 34%

 206 167 0,9 6 Panaxia 0,94 NGM 08-42  -10%

 308 368 0,3 4 Partnertech 24,3  09-24 Köp 0%

     Paynova 0,83 NGM 08-37 Sälj -88%

 6005 -463 0,2 7 Peab 35,2  08-36 Köp -18%

 4400 2616 0,9 8 Peab industri 52,7  08-43  0%

 18 -2 0,2  Pilum 0,88 Fst N 08-50  83%

 533 -98 0,3 9 Poolia 30,4  08-45  29%

     Precise Biometrics 1,85  09-15 Köp 113%

 454 -67 0,4 11 Proact 45,5  08-44  14%

 363 -53 5,2 27 Probi 38,7  08-42  16%

 1157 -168 0,2 7 Proffice 16,6  09-22 Köp 1%

 202 70 0,2 4 Profilgruppen 40,95  09-13  2%

     PSI Group (NOK) 17,4 Oslo 08-41  7%

Q

 3877 -171 3,0 16 Q-med 39  09-19  0%

R

 5256 2867 1,2 5 Ramirent (EUR) 4,47 H-fors 08-43  16%

     Ratos B 155  09-23 Köp 3%

 875 -71 13,0 21 Raysearch 25,5  09-23 Köp 12%
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Tabellförklaring
Tabellerna innehåller de aktier som har analyserats i 
BV de senaste 12 månaderna. Tabellerna är framtag-
na med rörelsedrivande bolag i åtanke. Viss informa-
tion om exempelvis investment-, fastighets- och forsk-
ningsbolag saknas alltså. Nyckeltal äldre än ett halvår 
visas inte heller.
■ Börsvärde
Aktiekurs multiplicerat med antal aktier, inklusive 
utspädning. Anges i miljoner svenska kronor.
■ Nettoskuld
Anger hur mycket pengar bolaget netto har lånat upp 
från banker och andra för att finansiera verksamheten. 
Beräknas som räntebärande skulder minus räntebäran-
de tillgångar uttryckt i miljoner svenska kronor. Minus-
tecken i tabellen innebär att bolaget har en nettokassa. 
■ EV / Sales
Bolagsvärde (börsvärde+nettoskuld, på engelska 
”Enterprise Value” = EV) i förhållande till de senaste 12 
månadernas omsättning (på engelska ”Sales”). Mäter 
hur högt varje försäljningskrona i bolaget värderas. Ett 
lågt EV/Sales indikerar låga förväntningar på bolagets 
framtida vinstförmåga. Ett högt EV/Sales tyder på höga 
förväntningar på tillväxt och/eller lönsamhet. 
■ P/e, lång sikt
Börsvärdet (Price=P) dividerat med vinsten (engelskans 
Earnings=E). De flesta räknar med årets vinstprognos. 
BV:s långsiktiga p/e-tal beräknas istället på den av oss 
förväntade uppnådda årsvinsten om 36 månader.

Nackdelen är att vår vinstprognos blir grövre och 
mindre exakt. Å andra sidan anser BV att det är viktiga-
re att försöka bedöma den långsiktiga vinstutvecklingen 
än årets vinst. På kort sikt är vinsten ofta kraftigt påver-
kad av engångsfaktorer eller var i konjunkturen man 
befinner sig.

I praktiken räknar vi ut det långsiktiga p/e-talet 
genom att för varje enskilt bolag anta en rimlig tillväxt-
takt och en normal lönsamhet och sedan applicera det-
ta på bolagets aktuella räkenskaper. Precisionen är allt-
så inte enastående och man ska inte se detta som en 
exakt vinstprognos utan mer som en kvalificerad bäs-
ta gissning.
■ Bolag (Valuta)
Namnet och i förekommande fall den valuta aktien hand-
las i om ej svenska kronor.
■ Aktiekurs
Börskurs, torsdag.
■ Lista
Tomt fält innebär att aktien handlas på Stockholms-
börsen.
H-fors = Helsingforsbörsen
K-hamn = Köpenhamnsbörsen
Oslo = Oslobörsen
NGM = NGM-börsen
Fst N = First North
Torget = Aktietorget
Altern. = Alternativa Aktiemarknaden
Onot. = Inofficiellt noterad aktie, exempelvis Nordic OTC 
eller Bequoted.
■ BV-Analys
Senaste nummer av Börsveckan med relevant analys 
av bolaget.
■ Råd
Eventuellt råd som gavs vid senaste analystillfälle. Tomt 
fält innebär att BV inte hade en tillräckligt stark uppfatt-
ning för ett köp- eller säljråd.
■ Kursutveckling
Aktiens kursutveckling i procent sedan senaste BV-ana-
lys, normalt sett utan hänsyn till utdelningar.

 100 -16 0,4  Redbet 48,5 Fst N 08-36 Köp -59%

 514 -53 0,6 7 Rejlers 47,5  09-14 Köp 9%

 2475 -208 0,3 4 Rezidor 16,5  09-13  34%

 713 810 0,4 9 RNB 6,25  09-14  47%

 305 537 0,3 3 Rottneros 1,69  09-18  -6%

 167 585 0,3 2 Rörvik Timber 12  08-48 Sälj 0%

S

 6904 1254 0,4 4 Saab B 63,25  08-48 Köp -3%

 75923 33323 1,2 11 Sandvik 64  09-07  36%

 9771 3636 0,3 11 SAS 3,96  09-20  -9%

     SCA B 84,25  08-44  48%

     Scand.Clinical Nutri. 1,4  09-13 Sälj 0%

 61000 7404 0,8 9 Scania B 76,25  09-03  1%

    >40 Scribona 7  09-24 Köp 0%

 19913  0,5 1 SEB A 29,5  09-08  -42%

 10037 2046 1,9 9 Seco Tools B 69  08-43  5%

 1482 -343 1,6 13 Sectra 39,3  08-39  -16%

 22999 9413 0,6 10 Securitas 63  08-42 Köp -8%

 372 771 0,4 3 Semcon 20,9  09-05  107%

 749 -62 13,0 39 Sensys 3,47  08-49  37%

 379 60 0,3 6 Sigma 4,37  09-15  9%

 225 -16 10,0  Sintercast 40,6  09-03   -10%

 56 -29 0,2 7 SJR 16 Fst N 08-35 Köp -41%

     Skanditek 17,2  09-23  -2%

 34631 -14581 0,1 7 Skanska B 82,75  09-20 Köp -3%

 42939 14484 0,9 11 SKF B 94,25  08-32 Köp -9%

 3939 1928 3,9 17 Skistar 100,5  09-05  33%

 56 13 0,8  Smarteq 0,53 Fst N 09-07  -9%

 33767 15674 0,9 11 SSAB A 104,25  09-07  51%

 120 -45 0,9  Starbreeze 0,32 Torget 09-10 Köp -6%

 375856 46000 0,6 7 Statoilhydro 118 Oslo 09-17  0%

 93 -3 0,9 28 Stille 19,2 Fst N 09-11 Sälj 50%

 36276 35486 0,6 6 Stora Enso R 46  08-48  -24%

 3705 -23 0,7 10 Sweco B 41,4  09-21 Sälj 4%

 20049  0,6 2 Swedbank 38,9  09-08  19%

 831 -82 1,4 9 Svedbergs 39,2  08-39  9%

 31258 7600 3,1 14 Swedish Match 123,5  08-38  -3%

 736 58 0,9 10 Swedol 23 Fst N 09-22  3%

     Svolder B 49,5  09-23  2%

 2340 732 1,0 9 Systemair 45  09-11  25%

     Säki 53  09-23  -4%

T

 32586 4433 0,9 10 Tele2 74  09-18 Köp -2%

     Telenor (NOK) 52,8  09-20 Köp 14%

 171069 33985 2,1 10 TeliaSonera 38,1  09-20  -6%

 108 -99 0,0 4 Ticket 6,45  08-38  -21%

 84422 16347 0,5 7 Tietoenator 109  08-44  37%

     Tilgin 2,25  08-38 Sälj -25%

     Traction 59,75  09-23  1%

 1758 106 0,6 10 Tradedoubler 61,5  09-20 Köp 9%

 774 822 0,6 3 Transatlantic 27,7  09-15 Köp 7%

 1788 818 0,4 6 Transcom SDB B 24,4  08-47 Köp 39%

 80 -27 1,9  Travelpartner 9,85 Fst N 09-14 Köp 178%

 7590 10765 0,6 8 Trelleborg 28  09-19  

 117 -13 0,4 11 Tretti.se 22,9 NGM 09-13 Köp 61%

     Tricorona 8,75  09-11 Köp 68%

 881 25 2,7 23 Trygga Hem 8,9 Fst N 09-12 Sälj 8%

U

 5069 335 3,4 9 Unibet 179,5  09-21  -5%

 236 -57 0,2 8 Uniflex 69,75  08-44  -13%

 6928 887 0,7 10 Uponor (EUR) 8,75 H-fors 08-50 Sälj 20%

 27 -30 0,0 3 UTG 7,9 Fst N 08-47 Köp -42%

V

     Varyag 18 Fst N 08-46  -18%

 92 11 0,5 7 Water Jet 42 Torget 09-23  15%

 888 113 0,7 7 VBG 71  09-03  37%

 36 171 0,2 3 Venue Retail Group 0,38  09-14  -42%

 330 -66 0,7 8 WeSC 42,7 Onot. 09-24 Köp 0%

 22 -11 0,2 7 West International 2,8  09-13  0%

     West Siberian Resources 5,4  09-13 Köp 149%

 110 32 1,0 10 Vitec 29,2 Torget 09-10  26%

 527 -8 2,3 11 Vitrolife 26,5  09-10  10%

 98512 5741 0,3 6 Volvo B 48,6  09-03  14%

    >40 Vostok Nafta 28,8  09-23 Köp 9%

Å

 2443 174 0,6 9 ÅF 143,75  09-21 Köp 8%

Ö

     Öresund 100,75  09-23  4%
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Börsveckanportföljen
Värdepapper Inköps-  Anskaff- Senast Anskaff- Marknads- Avkastning, 

 datum Antal ningskurs betalt ningsvärde värde kronor                              Avkastning, %
Millicom 11-sep 330 411,3 463 135740 152790 17050 13

Electrolux B 07-maj -1000 99,8 98 -99750 -98000 1750 2

Loomis 05-mar 1600 64,5 78,5 103200 125600 22400 22

Tele2 26-feb 1800 68,5 74,0 123300 133200 9900 8

Net Entertainment 30-okt 6000 21,0 68 126000 408000 282000 224

Lundbeck (SEK) 14-maj 500 184,0 174,0 91980 87000 -4980 -5

Biogaia 29-apr 1700 60,8 57 103275 96900 -6375 -6

Kassaandel 39,0%     578886  

Portföljvärde      1484376  48

OMXS-index   273 241    -12

Börsveckanportföljen startade med 1 miljon fiktiva kronor den 24 juli 2008. Resultatet summeras i juni 2009. BV-portföljen speglar redaktionens riskprofil och innehåller våra bästa aktieidéer, 
stora som små. Affärerna görs på torsdagens kurser. Hänsyn till transaktionskostnader tas ej.

BV-PORTFÖLJERNA

Det har varit en smått svindlande resa 
sedan i juli ifjol. Oro förbyttes i panik för 
att sedermera åter transformeras till rena 
glädjeyran. Säga vad man vill om börsen, 
men tråkigt har det inte varit. Snarare väl-
digt jobbigt och i alla fall jag kan numer 
räkna betydligt fler gråa hårstrån i mitt 
avtagande hår. Vi har trampat i klaveret 
flera gånger under året, men tack vare tajta 
stoppar har vi lyckats minimera förlus-
terna. Vid årsskiftet, efter höstens krasch 
hade Börsveckanportföljen tappat blott 5 
procent. Tack vare att vi lyckades behålla 
vårt kapital mer eller mindre intakt kunde 
vi öka avståndet under vårens kraftiga upp-
värdering och facit för året blev 48 procent 
plus. Under samma period sjönk index med 
12 procent. 

Vår i särklass bästa aktie var Net En-
tertainment som steg med smått otroliga 
221 procent. Tack vare Patrick Bergström 
fiskade vi upp den på drygt 20 kronor. I 
skrivande stund står den i 68 kronor. Näst 
bästa aktie i Börsveckanportföljen är även 
det ett spelbolag – Entraction som vi stäng-
de med en vinst på 61 procent. På Tred-
jeplatsen kom Epicept med en uppgång på 
42 procent. Utöver dessa stjärnor har vi 
haft en hel del andra bra aktier i portföljen, 
främst bolag med exponering mot tillväxt-
marknader. Vi var lite för tidiga med att 
hylla Ryssland, och östexponering var en 
svaghet ett antal veckor efter vår rysslands-
special, men återhämtningen blev kraftig. 
Oriflame, Tele2, Telenor är blott några ak-
tier vi haft som stigit med mellan 27 och 45 
procent i portföljen. Vår mesta långvägare 
Millicom köpte vi för tidigt och den hade 

Net Entertainment årets vinnare!
Börsveckanportföljen stänger räkenskapsåret på 48 procent plus. Det är 60 
procentenheter bättre än index och vi är såväl stolta som nöjda. Vi firar med 
champagne, och hoppas att våra läsare också kan glädjas åt plus i portföljen.
TEXT: LARS FRICK| lars.frick@borsveckan.se

blir alltför opportunistisk och ”tradar sön-
der” sin portfölj. 

Jag tror att det vi gjort rätt detta år har 
varit en hög aktivitet och stoppa ut svaga 
aktier samtidigt som vi haft en ganska snäv 
portfölj. När det är oroligt på börsen blir 
den gamla devisen att risksprida snarast 
en nackdel eftersom man då köper in sig 
i aktier som man kanske inte har en stark 
övertygelse om. Då är det bättre att ha 
färre aktier där man har en starkare över-
tygelse. Vi har periodvis varit nere i sex 
aktier och som mest 12-13 i portföljen. 
Vi valde också att ställa oss helt utanför 
banksektorn eftersom vi inte kunde göra 
en vettig bedömning av hur illa ställt det 
egentligen var. Det var rätt på nedsidan 
men betyder naturligtvis också att vi mis-
sade rekylen upp. 

I långa loppet tror jag dock att man all-
tid är betjänt av att undvika aktier där man 
inte har en sportslig chans att bedöma vär-
det. Det kanske största misstaget vi gjorde 
under året var att vi var för sena att kliva 
på haussen under våren. Vår bedömning 
var att en mer hållbar återhämtning kun-
de komma först efter rapportperioden för 
första kvartalet. Istället kom den ett par 
veckor före, och för de mest utbombade 
aktierna redan efter årsskiftet. Nu återstår 
att se om vi kan spela börspianot lika bra 
under det kommande året. Det är ett svårt 
läge med en återhämtning i sikte samtidigt 
som värderingen av börsen ökat rejält de 
senaste månaderna. Spänningen är stor, 
men innan dess blir det lyckligtvis ett par 
veckors uppehåll för eftertanke. 

+48%

VÄRDEUTVECKLING 2 ÅR  
 BV-portföljen vs.  OMXS-index
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i det närmaste halverats efter att vi tog in 
den, men stänger på 10 procent plus. När 
man verkligen tror på en aktie skall man 
också vara beredd att rida ut kortsiktiga 
problem. Men överlag tror jag att vi klarat 
oss så pass bra just för att vi stängt våra po-
sitioner i aktier som gått åt fel håll.

Några minor har vi dock åkt på. I bör-
jan av året tyckte vi att bankerna åkt på för 
mycket stryk men ganska snart blev det 
uppenbart att det var tvärtom, och vi kom 
undan med blotta förskräckelsen i Swed-
bank där vi klarade oss med en förlust på 
16 procent. Sämsta aktie var KnowIT som 
rasade med hela 39 procent innan vi stop-
pade ut. Det var för sent, och vi klev inte 
heller på igen när aktien kom tillbaka. Det 
är svårt att vara följsam och våga agera ef-
tersom det alltid finns en risk för att man 
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              Gabriels favoriter: Inga förändringar
Värde- Inköps-   Anskaff- Senast Anskaff-  Marknads-  Avkastning, 
papper datum Antal ningskurs betalt  ningsvärde  värde   procent
Loomis 29-jan 1770 62,5 78,5 110665 138945 26
Securitas 07-maj 1500 65,5 63 98250 94500 -4
Oriflame 31-jul 480 333,3 345,5 160000 165840 4
TeliaSonera 20-nov 2500 36,0 38,1 90000 95250 6
Net Entertainment 30-okt 5900 24,6 68 145262 401200 176
Kassaandel 41,9%     647116 
Portföljvärde      1542851 54

              Daniels favoriter: Inga förändringar
Värde- Inköps-   Anskaff- Senast Anskaff-  Marknads-  Avkastning, 
papper datum Antal ningskurs betalt  ningsvärde  värde   procent
Getinge 31-jul 700 141,0 100 98700 70000 -29
Millicom 31-jul 300 446,0 463 133800 138900 4
G4S 12-mar 4500 22,4 26,39 100575 118755 18
Kinnevik 26-feb 1600 63,8 87,25 102000 139600 37
Unibet 31-jul 400 120,0 179,5 48000 71800 50
Lindab 31-jul 1500 86,4 71 129650 106500 -18
SSAB B 29-jan 1500 57,8 96 86625 144000 66
Kassaandel 23,2%     238388 
Portföljvärde      1027943 3

Favoritportföljer
Redaktionens favoritportföljer startade med 1 miljon fiktiva kronor den 31 juli 2008. Resultatet summeras i juni 2009. Favorit-
portföljerna får inte innehålla några typiska småbolag annars råder helt fria tyglar. Portföljavkastningen motsvarar inte alltid 
aktuella innehav då den inkluderar tidigare köp och försäljningar under säsongen. Affärerna görs på torsdagens kurser. Hän-
syn till transaktionskostnader tas ej. Favoritportföljerna ska inte förväxlas med medarbetarnas faktiska aktieinnehav, som 
redovisas på föregående uppslag.

               Patricks favoriter: Inga förändringar
Värde- Inköps-   Anskaff- Senast Anskaff-  Marknads-  Avkastning, 
papper datum Antal ningskurs betalt  ningsvärde  värde   procent

Playtech (SEK) 02-feb 3000 43,1 58,8 129183 176 547 37
Net Entertainment 14-aug 11000 24,1 68,0 265400 748 000 182
Tele2 26-feb 1500 68,5 74,0 102750 111 000 8
Betsson 08-apr 2500 91,0 88,8 227500 221 875 -2
Björn Borg 08-apr -2500 45,4 63,5 -113500 -158 750 -40
Morphic 15-jan -50000 2,1 1,51 -103000 -75 500 27
Kassaandel 23,8%     319 845 
Portföljvärde      1 343 017 34

              Lars  favoriter: Inga förändringar
Värde- Inköps-   Anskaff- Senast Anskaff-  Marknads-  Avkastning, 
papper datum Antal ningskurs betalt  ningsvärde  värde   procent

Telenor (SEK) 20-nov 5200 40,3 64,9 209612 337708,8 61
Micronic 29-apr 8500 12,0 11,0 101575 93500 -8
Tele2 29-apr 1300 77,0 74,0 100100 96200 -4
Biogaia 29-apr 1700 60,8 57,0 103275 96900 -6
Nokia 08-apr 950 108,1 117,5 102695 111625 9
Ericsson B 08-apr -1400 73,4 69,2 -102760 -96880 6
Vostok Nafta 08-apr 4400 23,1 28,8 101640 126720 25
Millicom 30-okt 270 286,0 463 77220 125010 62
Xact Bear 31-jul 1400 72,0 49,75 100750 69650 -31
Kassaandel 15,5%     175666 
Portföljvärde      1136100 14

BV-PORTFÖLJERNA

Slutsummering
TEXT: GABRIEL ISSKANDER

Så var årets BV-säsong över för denna 
gång. I vår interna kamp här på redaktio-
nen blev det jag som tog hem vinsten efter 
en makalös uppgång i portföljen under vå-
ren. Anledningen till att jag spurtade ifrån 
kollegorna ganska rejält var att jag viktade 
över mot verkstad och cykliska bolag pre-
cis när uppgången inleddes i mitten av ja-
nuari ungefär. Atlas Copco, SKF och Nobia 
bidrog till en finfin avkastning samtidigt 
som mina andra mer långsiktiga innehav 
tickade på bra. Jag var även snabb med att 
ta hem vinsten i aktier som accelererade 
kraftigt under kort tid och var följsam med 
veckotrenderna på börsen. Ännu en orsak 
till den höga avkastningen på 54 procent 
var att jag tog in en hel del högavkastare 
när utdelningssäsongen började i början av 
april, exempelvis Securitas, Teliasonera, 
Atlas Copco, SKF och Connecta. Samtliga 
dessa gick inte ner lika mycket som utdel-
ningen, så som teorin säger. Och slutligen 
hade jag redan från start både Millicom 
och Oriflame, som båda har gått väldigt 
starkt i år och där jag tog hem vinsterna 
väldigt nära årshögsta. 

På plats nummer två kom Patrick Berg-
ström, med en stark uppgång på 34 procent 
sedan start. Några mindre bra spekulativa 
positioner varvades med betydligt bättre 
kärninnehav där det framförallt var spelbo-
lagen, och främst Net Entertainment, som 
stod ut.

Gammal var äldst och Lars, som har va-
rit med mången gång tidigare, tog snabbt 
ledningen när börsen kraschade under 
hösten 2008 tack vare mycket kassa och 
en stor position i Xact Bear. Därefter var 
Lars alltför sen att byta fot när börsen åter 
vände upp och portföljen stängde med en 
uppgång på 14 procent.

Sitta still i båten, det var Daniel Svens-
sons melodi under året. Tyvärr läckte bå-
ten och att då sitta still var och är inget 
vinnarrecept. Portföljen stängde ändock 
med en liten uppgång på 3 procent vilket 
faktiskt är mer än godkänt under rådande 
förutsättning.

Tack för den här säsongen. Vi återkom-
mer efter sommaren med nya spännande 
portföljer! 



Posttidning A
Börsveckan
Box 1399 111 93 Stockholm

Följ fortsättningen på

www.tethysoil.com

För mindre än två år 
sedan förvärvade Tethys 
två licenser onshore 
Oman. Olja hade 
påträffats, men vad fanns 
egentligen? Tethys hade 
välgrundade förväntningar 
men också högt ställda 
förhoppningar. Dessa är på 
väg att infrias med råge. 

Tethys Oil, med näsa för 
olja och affärer…
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