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Vimab Group OMXSPI

Kursutveckling % 1m 3m 12m

VIMAB Group 5,9 35,6 -75,3

OMXSPI 1,9 5,6 -7,3

Nyckeltal (Mkr) 2021 2022P 2023P 2024P 2025P

Försäljning 209,0 216,4 274,8 329,7 389,1

EBIT -21,2 -14,3 18,2 35,8 52,8

Vinst efter skatt -24,1 -16,1 13,5 27,4 40,1

EPS -1,2 -0,8 0,7 1,4 2,1

EV/Försäljning 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5

EV/EBITDA neg 39,8 6,0 3,9 2,9

EV/EBIT neg neg 10,7 5,4 3,7

P/E neg neg 14,4 7,1 4,7

Mangold Insight – Uppdragsanalys – 2023-02-15

VIMAB Group

Ägarstruktur Aktier Kapital

Peter Fredell 4,5M 23,4%

Riddargatan förv. 3,8M 19,8%

Markus Anglered 2,1M 10,7%

Kent Mösch 1,8M 9,5%

Tony Johansson 1,8M 9,5%

Sebastian Sjöblom 1,6M 8,1%

Anna Bonde 1,0M 5,2%

Carina & Daniel Jilkén 0,7M 3,6%

Totalt                                             19,4M       100%       

Information

Rek/Riktkurs (kr) Köp 22,20

Risk Hög

Kurs (kr) 9,98

Börsvärde (Mkr) 194,0

Antal aktier (Miljoner) 19,4

Free float 40%

Ticker VIMAB

Nästa rapport 2023-03-24

Hemsida Vimabgroup.com

Analytiker Sebastian Wesslén

Rengör framtiden 
Mangold inleder bevakning av VIMAB Group med köprekommendation 
och en riktkurs på 22,20 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Koncernens 
primära verksamt återfinns inom underhåll och service av ventiler samt 
tank- och cisternrengöring. Allt fler slutanvändningsindustrier efterlyser 
högre krav på miljövänliga och säkra processer, en trend som väntas 
förstärkas. Mangold anser att VIMAB Group genom sina investeringar 
på innovativa reparation- och rengöringsprocesser är väl rustade för att 
möta den växande efterfrågan på hållbara processer.   

En marknad i förändring

Svenska marknaden för MRO-tjänster (underhåll, reparationer och drift) 
inom flödestekniska system och industrikomponenter genomgår en 
konsolidering då fler kunder efterlyser helhetslösningar. VIMAB Group har 
genom sina dotterbolag affärsben i olika delar av slutanvändningsindustrin. 
Det medför en diversifierad intäktsström samt synergieffekter genom 
korsförsäljning. Mangold bedömer att VIMAB Group är väl positionerat 
att möta den växande efterfrågan på helhetslösningar.

Basscenario med stor uppsida

Mangold värderar VIMAB Group med en DCF-modell där basscenariot 
ger en riktkurs om 22,20 per aktie. Det motsvarar en uppsida om cirka 
120 procent. Mangold spår att bolaget blir lönsamt 2023. Vi anser även 
att VIMAB Group är lågt värderat gentemot jämförbara industribolag sett 
till EV/S. Mangold bedömer att VIMAB Group är ett oupptäckt bolag och 
således undervärderat. 
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VIMAB Group - Investment Case

Riktkurs om 22,20 kronor per aktie 

Verksamhet inom industriservice

Tillväxtstrategi bygger på förvärv

Övergång till en mer kärnkraftsvänlig 
politik

Miljö- och arbetscertifierade

Rengör framtiden
Mangold inleder bevakning av VIMAB Group med rekommendation köp och 
en riktkurs på 22,20 kronor per aktie. Det motsvarar en uppsida om cirka 
120 procent. Mangold bedömer att VIMAB Group har goda möjligheter 
att växa i hög takt tack vare organisk och förvärvsdriven tillväxt inom 
slutanvändningsindustrierna såsom kärnkraft och kemikalier.    

Diversifierat bolag
VIMAB Group består av åtta operationella, helägda dotterbolag. Bolaget har 
således verksamhet i olika delar av slutanvändningsindustrin som medför en 
diversifierad intäktsström. Därutöver innebär det synergieffekter då VIMAB 
Groups breda produkt- och tjänsteerbjudande bidrar till helhetslösningar 
genom korsförsäljning.

Tillväxt via förvärv
VIMAB Group har expanderat via förvärv av specialistbolag som 
komplementerar VIMAB Groups befintliga verksamhet. Strategin är att 
fortsätta växa med hjälp av förvärv. Potentiella förvärv ska kännetecknas av 
starka kassaflöden, solida marknadspositioner och motiverade nyckelpersoner 
som stannar kvar efter uppköp. Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring att 
förvärva AoO CNC, ett svenskt svarv- och fräsningsbolag. 

Marknadsavsnitt
VIMAB Groups verksamhet innefattar produkter och tjänster till 
kärnkraftsindustrin. Det har skett en övergång till en mer kärnkraftsvänlig 
politik i Sverige och i delar av Europa kan den potentiella utbyggnaden av 
nya kärnkraftverk leda till en kraftig marknadstillväxt. Påföljden för bolag med 
anknytning till kärnkraftsindustrin blir således omfattande. Mangold bedömer 
att VIMAB Group är väl positionerade för att kapitalisera på utbyggnaden av 
kärnkraftsindustrin.

Fokus på miljö
VIMAB Group prioriterar en miljövänlig och hållbar verksamhet och är miljö- 
och arbetscertifierade enligt ISO-certifikat. Allt fler kunder ställer höga krav 
på hållbara och säkra processer. VIMAB Group är genom sina innovativa 
reparation- och rengöringsprocesser väl positionerat för att möta nuvarande 
och framtida krav.  

VIMAB Group
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Verksam inom energiservice, 
industri, och miljöteknik

Noterades juli 2022

VIMAB Group  

VIMAB Group - Om bolaget 
Kort om bolaget
VIMAB Group är en industrikoncern som förvaltar och utvecklar bolag 
inom  energiservice, industri, samt miljöteknik. VIMAB grundades 1986 
som ventilservicebolag men fick sin nuvarande form som VIMAB Group 
under 2017 efter en sammanslagning mellan VIMAB och TQ – Technologies 
International. Koncernen består av moderbolaget VIMAB holding och nio 
helägda dotterbolag varav åtta är operationella. Koncernen satsar särskilt 
mycket på miljöfrämjande-områden, samt elektrifieringen av samhället. 
Verksamhetsområdet inkluderar bland annat ventilservice för kraft och 
värmeverk, kärnkraftverk och petrokemibranschen samt sanering av 
oljetankers och cisterner. Bolaget noterades på First North Stockholm under 
2022 efter ett omvänt förvärv av Headsent och handlas under tickern VIMAB. 
Peter Fredell är sedan juli 2022 vd och huvudkontoret är beläget i Stockholm. 

 

VIMAB GROUP - DOTTERBOLAG

Dotterbolag Verksamhet Område

VIMAB
LarsLap

Ventilservice
Ventilsliputrustning

Sverige  & Norge
Europa , USA & Asien

Sanocon Industrirengöring Sverige

Steambox El ångpannor Sverige

TankTech Industrirengöring Sverige

Tottes svets & industrimontage Industriservice Sverige

VIMAB Bess Energilagringssytem Sverige

VIMAB Doo Ventilservice Serbien
Källa: Mangold Insight

VIMAB GROUP - ÖVERSIKT 2021

Operationella dotterbolag Nettoomsättning (Mkr) EBIT (Mkr) Rörelsemarginal Anställda

VIMAB 142,3 6,0 4% 129

LarsLap 7,8 -0,7 -9% 5

Sanocon 7,3 -3,0 -41% 7

Steambox 14,7 0,5 -3% 7

Tottes svets & industrimontage 32,8 -2,5 -8% 17

TankTech 0 0 0 1

VIMAB Bess 0 0 0 0

VIMAB Doo 0 0 0 1
Källa: Mangold Insight

VIMAB och LarsLap har verksamhet inom ventil-industrin som utgör cirka 74 
procent av koncernens nettoomsättning. TankTech, VIMAB Bess och VIMAB 
Doos verksamheter startade under 2022. 



4

Reparation och underhåll av 
ventiller

Intäkter från service, underhåll 
och reparation av ventiler

Försäljning av ventilsliputrustning

VIMAB Group  

VIMAB Group - Om bolaget forts.
VIMAB
VIMAB är ett ventilservicebolag som verkar nationellt och internationellt.  
Bolaget grundades 1986 och har sitt säte i Motala med filial i Perstorp, 
Söderhamn, Stenungsund, Stockholm och Norge. VIMABs verksamhet 
innefattar reparation och underhåll av ventiler hos kunder och i egna 
lokaler. Bolagets produkt- och tjänsteerbjudande omfattar tillverkning och 
reparation av ventiler, reservdelar och försäljning av begagnade ventiler samt 
ventilunderhåll, funktionskontroll, konsultation, onlinetestning och mätning 
av ångfällor. VIMAB erbjuder också service och underhåll i hela Sverige 
genom mobila servicebussar.

Merparten av VIMABs omsättning hänförs främst till service, underhåll och 
reparation av ventiler som står för 75 procent av intäkterna. Cirka 15 procent 
hänförs till försäljningen av ventiler och reservdelar. Resterande 5 procent 
attribueras till onlinetestning av säkerhetsventiler samt mätning av ångfällor.

24%

20%

20%

10%

10%

6%

10%

Kemi & petrokemi

Kraft & värme

Papper & cellulosa

Kärnkraft

Livsmedel

Stålverk & offshore

Övrigt

Kundtyp

Källa: Mangold Insight

LarsLap

LarsLap är ett process- och kärnkraftsindustribolag med verksamhet inom 
ventilsliputrustning. Bolaget grundades 1997 och har sitt säte i Linköping. 
LarsLap har utvecklat ett unikt system med portabla individuellt drivna 
sliphuvuden, som fått internationellt genomslag. Produkterna säljs på 
den globala marknaden genom noga utvalda återförsäljare i USA, Kanada, 
Storbritannien, Frankrike, Italien, Finland, Japan, Sydkorea, Singapore och 
Vietnam.

30%
20%

11%
7,50%
7,50%
7,50%

3%
3%
3%

7,5%

Kärnkraftsindustrin
Ventilserviceföretag

Värmekraftverk
Pappersbruk

Stålverk
Läkemedelsbolag

Livsmedelsindustrin
Marinindustrin

Offshore
Övrigt

Kundtyp

Källa: Mangold Insight
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Kontroll, rengöring och 
reparationer av cisterner och 
oljeavskiljare

Tillverkning och service av 
ångpannor, ångsystem och 
armaturer

Intäkter från försäljning av el 
ångpannor och ångarmaturer

Sanocon
Sanocon är ett ackrediterat miljö- och saneringsbolag med lång erfarenhet 
inom industrirengöring på den svenska marknaden. Bolaget grundades 
2011 och har sitt säte i Sköllersta. Sanocon utför kontroller, rengöring och 
reparationer av cisterner och oljeavskiljare samt arbetar med sanering, 
hantering och transport av farligt avfall. Genom utvecklandet av en robot har 
Sanocon eliminerat behovet av fysisk närvaro i cisternerna, vilket resulterar 
i en betydligt effektivare process. Med tillgång till separeringstankers 
kan bolaget dessutom återinföra produkten till den rena cisternen 
fritt från kontaminering. Bolaget tillhandahåller även produkter såsom 
överfyllnadsskydd, korrosionsskydd och nivåmätare.

75%

10%

10%

5%

Oljeindustrin

Kemiindustrin

Kärnkraftverk

Övriga tankägare

Kundtyp

Källa: Mangold Insight

Steambox
Steambox är ett industribolag som tillverkar el ångpannor, kundanpassade 
ångsystem och armaturer samt erbjuder service inom Sverige. Bolaget 
grundades ursprungligen 1968 som Björkmans Energiteknik men döptes 
om till Steambox under början av 1990-talet. Bolaget har sitt säte i Motala. 
Steambox har kontinuerligt vidareutvecklat Steambox-konceptet och 
producerar idag moderna, marknadsledande elångpannor till den svenska 
marknaden. 

Merparten av Steambox omsättning hänförs främst till försäljningen av 
el ångpannor och ångarmaturer som står för 80 procent av intäkterna. 
Resterande 20 procent hänförs till servicetjänster samt försäljning och 
service av tryckkärl.

Källa: Mangold Insight

VIMAB Group

VIMAB Group – Om bolaget forts.

50%

40%

10%

Processindustrin

Småförbrukare av elångpannor

Service

Kundtyp
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Service, reparation 
och underhåll av 
energiproducerande industrier

Rengöring av industritankar, 
cisterner och bergrum

Tillverkning av 
energilagringssystem

VIMAB Group 

VIMAB Group - Om bolaget forts.
Tottes svets & industrimontage
Tottes svets & industrimontage är ett industriservicebolag som tillhandahåller 
service, reparation och underhåll av energiproducerande industrier främst 
inom vattenkraftservice. Bolaget bygger också infrastrukturnät såsom fiber 
och kraftförsörjning i Sverige. Bolaget grundades 2002 och har sitt säte i 
Junsele. Tottes svets & industrimontage har utvecklat sin infrastruktur för att 
klara av hela projekt i egen regi. Det inkluderar transport av grus, maskintrailing, 
linjebyggnads maskiner, grävmaskiner och kabelförläggningsrobot med 
vibroplog.

60%

40%

Energitillverkningsindustrin

Infrastruktur

Kundtyp

Källa: Mangold Insight

TankTech
TankTech är ett industribolag som tillverkar mobil utrustning för rengöring 
av industritankar, cisterner och bergrum i Norden. Bolaget kvalitetssäkrar, 
tillgodoser och förbättrar också kundernas ångsystem. Bolaget grundades 
2017 och har sitt säte i Motala. TankTech har utvecklat ett eget unikt 
mobilt rengöringssystem anpassad för den nordiska marknaden. Bolagets 
system eliminerar behovet av byggnadsställningar samt fysisk närvaro i 
tankarna och cisternerna. Då flera länder har förbjudit eller har planer att 
förbjuda konventionella rengöringsmetoder ligger TankTechs automatiserade 
tankrengöringssystem väl positionerat.

VIMAB Bess
VIMAB Bess är ett industribolag som tillverkar energilagringssystem till 
den nordiska marknaden. Bolaget grundades 2008 och har sitt säte i 
Motala. Bolaget möjliggör bättre utnyttjning av lokalt genererad elkraft, 
pålitliga batterilösningar och oavbruten energiförsörjning. Målet är att bidra 
till en omställning till förnyelsebara energikällor. Bolagets produkt- och 
tjänsteerbjudande omfattar helintegrerade lösningar för etableringen av 
självförsörjande energisystem, laddningslösningar för tunga fordon samt 
energilagringsenheter för industriellt bruk. VIMAB Bess energilagringssystem 
möjliggör köp av energi under rätt tidpunkt på dygnet, kapa effekttoppar och 
skapa en stabilare energitillförsel. Bolaget avser också att agera garant mot 
strömavbrott. Bolaget startade sin verksamhet under 2022.
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Ventilservice i Serbien

Produktiv användning av lågsäsongen

Lågsäsong under Q1

Förvärv av lönsamma bolag med 
konkurrensfördelar

VIMAB Group 

VIMAB Group - Om bolaget forts.
VIMAB DOO

VIMAB DOO är ett industribolag med verksamhet inom ventilservice. Bolaget 
grundades 2022 och har sitt säte i Novi Sad, Serbien. Bolagets affärsidé är 
att hitta kompetent arbetskraft samt bredda koncernens verksamhet till 
Centraleuropa. Bolaget är nystartat och det finns ännu ingen aktivitet förutom 
viss försäljning av produkter och tjänster på den serbiska marknaden.

Lågsäsongsstrategi
VIMAB Groups operativa affärsstrategi består av rekrytering, servicekvalitet 
och produktiv användning under lågsäsong. Lågsäsongen inträffar under Q1 
som följd av process- och energi-industriernas cykliska natur. Under första 
kvartalet ligger VIMAB Groups fokus på interna förbättringsarbeten och 
utvecklingen av kompletterande tjänster för en jämnare beläggning året runt. 
Bolaget jobbar också aktivt med att hitta nya kunder för att komplettera de 
största kundernas lägre efterfrågan under perioden. 

Förvärvsstrategi

En central del av VIMAB Groups tillväxtstrategi utgörs av förvärv av välskötta 
och lönsamma bolag med konkurrensfördelar, som är aktiva i Norden. 
VIMAB Group utvärderar bolag med goda kassaflöden som komplementerar 
eller skapar synergier med den befintliga verksamheten. En grundläggande 
förutsättning för potentiella förvärv är att det finns möjlighet att utveckla 
förvärvsbolagen med hjälp av VIMAB Groups erfarenhet, kunskap, 
kompetens och nätverk. Andra investeringskriterier innefattar att bolagen 
är verksamma inom sektorerna miljöservice, industriservice och miljöteknik. 
Därutöver verkar bolaget inom marknadssektorer med attraktiva långsiktiga 
makrotrender.     
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MRO-tjänster värd åtta miljarder kronor 
2022

MRO väntas växa med en CAGR om 2,3 
procent fram till 2027 

Svensk industri väntas växa med 2,3 pro-
cent under 2023

 
Nordiska marknaden för produktion och 
underhåll av maskineri att växte med 5,7 
procent (CAGR) 2016-2019 

VIMAB Group 

VIMAB Group - Marknad
MRO-tjänster i Sverige 
Den svenska marknaden för MRO-tjänster (underhåll, reparationer och drift) 
inom flödestekniska system och industrikomponenter bedöms enligt VIMAB 
Groups egen analys uppgå till minst åtta miljarder kronor 2022.  

Globala marknaden för MRO för industrikomponenter
Den globala marknaden för produkter och tjänster inom MRO för 
industrikomponenter uppgick under 2021 till ett värde om 2,64 biljoner 
kronor. Marknaden väntas växa med ett snitt om 2,3 procent (CAGR) 
per år fram tills 2027, och nå ett värde om cirka 3 biljoner kronor enligt 
marknadsundersökningsbolaget Mordor Intelligence. Teknologiska framsteg 
och ökade investeringar i underhållsverksamhet är särskilt pådrivande i 
tillväxten av MRO marknaden för industrikomponenter.  MRO innefattar tjänster 
som utförs med utrustning, verktyg eller varor. Marknaden för MRO tjänster 
innefattar segmenten industri, anläggningar, elektricitet, bygg och tillverkning. 
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Marknad för MRO produkter & tjänster - Globalt

Källa: Mangold Insight; Mordor Intelligence

Svensk industrimarknad
Svensk industri växte med 2,8 procent under 2022 och väntas växa med 
2,3 procent under 2023 enligt Konjunktur Institutet. Tillväxten hänförs 
investeringar inom Försvarsmakten och svensk industriproduktion, samt 
välfyllda exportorderböcker hos svenska industriföretag.

Produktion och underhåll av maskineri i Norden
Den nordiska marknaden för produktion och underhåll av maskiner inom 
industrier växte med ett snitt om 5,7 procent (CAGR) per år mellan 2016 
och 2019 enligt konsultföretaget McKinsey. Därutöver menar McKinsey att 
den nordiska marknaden har gått om det traditionellt sätt marknadsledande 
Tyskland sett till måtten lönsamhet, motståndskraft och tillväxt då tyska bolag 
har lidit av dåliga marginaler. Tyska marknaden för produktion och underhåll 
av maskineri inom industrier växte med ett snitt om 5,3 procent per år mellan 
2016 och 2019. 
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Globala marknaden för 
ventilslip att växa med 5 
procent CAGR 2023-2027

Svenska marknaden för 
industriventiler värd 2 miljarder 
2021

VIMAB Group

VIMAB Group - Marknad forts.
Globala ventilslip marknaden
Den globala marknaden för ventilslip uppgick under 2021 till 66,4 miljarder 
kronor. Marknaden väntas växa med ett snitt om 5 procent (CAGR) per 
år fram tills 2027 och nå ett värde om cirka 90,5 miljarder kronor enligt 
marknadsundersökningsbolaget Statista. Växande slutanvändningsindustrier 
såsom läkemedel, kemikalier och livsmedel samt en ökande medvenhet kring 
vikten av korrekt vård av ventiler är drivande faktorer i tillväxten. Ventilslip 
används för skärning, polering, slipning och utjämning av ventiler så att de på 
bästa sätt passar ventilsätena. Då ventiler ofta utsätts för höga temperaturer 
och högt tryck under längre perioder utsätts de för slitage. Det leder till 
att gaser kan strömma ut ur systemet. Ventilslip används för att återställa 
ventilernas förmåga. 
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Marknad för ventilslip - Globalt

Källa: Mangold Insight; Statista

Svenska industriventilmarknaden
Svenska marknaden för industriventiler uppskattas av Armaturföreningen 
vara värd 2 miljarder kronor 2021. Industriventilbranschens främsta 
kunder återfinns främst inom processindustrin. Typiska kunder innefattar 
kraftvärmeverk och kärnkraftverk, kemiska och petrokemiska industrier, samt 
livsmedels- och läkemedelsindustrier. Andra kunder med något mindre behov 
av industriventiler utgörs av gruv- och stålindustrin samt reningsverk. VIMABs 
omsättning uppgick under 2021 till 142,3 miljoner kronor, och bolaget är 
verksamt inom service av industriventiler. Mangold antar därmed att VIMAB 
innehar en stor marknadsandel. 
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Konsolidering i marknaden

Kärnkraftsvänlig politik kan 
gynna VIMAB

VIMAB Group

VIMAB Group - Marknad forts.
Fragmenterad marknad 
Marknaden för industriservice och industrikomponenter genomgår en 
konsolidering på grund av efterfrågan på heltäckande erbjudanden som 
kombinerar flera typer av tjänster. Där kan underhåll, reparationer och drift, 
samt rådgivning, utbildning och återförsäljning av produkter räknas in. Detta 
innebär att servicemarknaden är fragmenterad då det finns större aktörer med 
nationell täckning samt mindre aktörer som verkar lokalt.

Kärnkraftsvänligt sentiment
Då en del av VIMAB Groups verksamhet innefattar service av industriventiler 
inom kärnkraft kan en mer kärnkraftsvänlig politik leda till en ökad tillväxt. 
Under 2022 introducerade den nya regeringen Tidöavtalet vilket består av sju 
huvudområden, där energi och klimat utgör en av delarna. Tidöavtalet innebär 
skiftet mot en mer kärnkraftsvänlig politik. Regeringen beslutade att utreda 
nyetablering av kärnkraft i Sverige, vilket omfattar en utredning av återstart om 
två kärnkraftverk, samt planering av ny kärnkraft. Leder utredningens resultat 
och efterföljande beslut till utbyggnaden av kärnkraften i Sverige kan påföljden 
för bolag med anknytning till kärnkraftindustrin bli stor.
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Få renodlade konkurrenter

VIMAB Group

VIMAB Group - Konkurrenter
Konkurrenter       
VIMAB Group har få renodlade konkurrenter då de är en koncern och erbjuder 
heltäckandelösningar inom nischade delar av industriservicemarknaden. VIMAB 
Groups dotterbolag har dock flertalet konkurrenter som är aktiva inom samma 
segment. Följande tabell kombinerar aktörer som är aktiva i Sverige samt lokala 
aktörer som fokuserar på enskilda områden.  

DOTTERBOLAG - KONKURRENTER

Företag Anställda Verksamhet Konkurrent till

Ventilteknik i Motala 22 Ventilservice VIMAB

Göteborgs ventilservice 20 Ventilservice VIMAB

Mec-con 17 Ventilservice VIMAB

Unigrind 25+ Ventilslipmaskiner LarsLap

V-Tec 2 Ventilslipmaskiner LarsLap

EFCO Maschinenbau 63 Ventilslipmaskiner Larslap

Ragn-Sells Group 1414 Underhåll & sanering Sanocon

Nordisk högtrycksspolning 29 Underhåll & sanering Sanocon

Lundstams Återvinning 82 Underhåll & sanering Sanocon

Clayton Industries 147 Ångsystem Steambox

Spirax-Sarco 18 Ångsystem Steambox

Oreco 50+ Tankrengöring TankTech

Buchen Group 494 Tankrengöring TankTech

Reym 608 Tankrengöring TankTech
Källa: Mangold Insight
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Ökad tillväxt med nystartade 
verksamheter

 
Väntas växa i en hög takt

Säkrad kassa

Intäkter 
Under 2021 uppgick VIMABs nettoomsättning till 203,3 miljoner kronor. 
Mangold bedömer att bolagets nettoomsättning uppgår till 210,4 miljoner 
kronor under 2022. I takt med att bolagets huvudverksamhet tar större 
marknadsandelar samt att VIMAB Bess och TankTechs verksamheter kommer 
i gång väntar sig Mangold en ökad tillväxt.

VIMAB GROUP - PROGNOSER

(Mkr) 2021 2022P 2023P

Nettoomsättning 203,3 210,4 267,3

Tillväxt (%, YoY) n.m. 2,3% 27%

Bruttovinst 157,1 166,6 214,3

Bruttomarginal 75% 77% 78%

Källa: Mangold Insight

Tillväxtprognoser

Mangold räknar med att VIMAB uppnår en nettoomsättning om 491,8 
miljoner kronor 2027, vilket motsvarar en årlig försäljningstillväxt om cirka 
14 procent (CAGR) i snitt per år. Växande slutanvändningsindustrier, samt 
VIMAB Groups innovativa tankrengöringslösningar utgör bakomliggande 
tillväxtfaktorer. Mangold bedömer att bruttomarginalen kan hållas på en 
fortsatt hög nivå trots ökande konkurrens.

VIMAB GROUP - PROGNOSER

(Mkr) 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Nettoomsättning 267,3 320,7 378,4 435,2 491,8

EBIT 18,2 35,8 52,8 66,0 75,3

EBIT - marginal (%) 7% 11% 14% 15% 15%

Källa: Mangold Insight

Finanser och Investeringar 

VIMAB Groups kassa uppgick till 10 miljoner kronor vid slutet av tredje 
kvartalet 2022. Tredje kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 8 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
för perioden januari till september uppgick till -11,8 miljoner kronor. Då 
bolaget väntas nå lönsamhet 2023 bedömer Mangold att VIMAB Groups 
likviditet är säkrad framgent. Mangold antar att VIMAB Group genomför 
årliga investeringar i samma storlek som under 2021, vilket uppskattas till 15 
miljoner kronor.

VIMAB Group – Prognoser  

VIMAB Group
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Ökade personalkostnader i takt 
med expandering

Kostnadseffektiviseringar ger 
effekt

 

Kostnadsprognoser

Under 2023 och framåt bedömer Mangold att personalkostnaderna kommer 
att öka givet att dotterbolagen VIMAB Bess och TankTechs verksamheter 
påbörjats, samt att resterande verksamheter expanderas. Vidare har VIMAB 
Group tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva svarv- och fräsningsbolaget 
AoO CNC under 2023, som har 16 anställda. Under 2022 uppgick antal 
anställda till 158. Vi antar att antalet anställda uppgår till 182 under 2023 
för att sedan öka med 2 personer om året från och med 2024 för att öka 
till totalt 190 anställda 2027. Mangold prognostiserar att lönekostnaderna 
ökar med sex procent per år från och med 2024. Kostnaden av sålda varor  
antas uppgå till 22 procent per år och avskrivningarna beräknas uppgå  till 25 
procent per år framgent.

Tack vare kostnadseffektiviseringar uppgick övriga externa kostnaderna 
under tredje kvartalet 2022 till 10,7 miljoner kronor, en minskning med 
24 procent jämfört med samma period 2021. Under perioden januari till 
september uppgick övriga externa kostnader till sammanlagt 32,9 miljoner 
kronor. Mangold spår att de övriga externa kostnaderna uppgår till 44 miljoner 
kronor under 2022 exkluderat engångsposten relaterad till börsnoteringen, 
jämfört med 56 miljoner kronor under 2021. Mangold antar att kostnaderna 
kommer öka fram till 2027 då bolaget avser att expandera verksamheten.

VIMAB GROUP - KOSTNADER

(Mkr) 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Kostnad sålda varor -49.8 -60,5 -72,5 -85,6 -98,4 -111,2

Peronsalkostnader -102,0 -121,4 -128,6 -136,4 -144,6 -153,2

Övriga externa kostnader -59,7* -60,3 -78,2 -99,6 -123,7 -151,0

Avskrivningar -19,2 -14,5 -14,6 -14,7 -14,8 -14,8

Totala rörelsekostnader -230,7 -256,6 -294,0 -336,3 -381,5 -430,3

Källa: Mangold Insight

*Inkluderar engångspost relaterad till börsnoteringen

VIMAB Group – Prognoser  

VIMAB Group
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Riktkurs 22,20 kronor per aktie

Intervall mellan 14,50 och 
32,32 kronor per aktie 

DCF-modell visar uppsida
Mangold använder en DCF-Modell för att värdera VIMAB Group och 
använder ett avkastningskrav om 12 procent. Avkastningskravet är högre 
än det som rekommenderades i PWC:s riskpremiestudie från 2022, där 
avkastningskravet är 10,9 procent för bolag med börsvärde runt 100 miljoner 
kronor. Detta medför att modellen ger ett motiverat värde om 22,16 kronor 
per aktie. Mangold sätter riktkurs 22,20 per aktie. Det motsvarar en uppsida 
om cirka 120 procent.   

VIMAB GROUP - DCF

(Tkr) 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

EBIT  -14 318 18 150 35 757 52 793 65 959 75 340

Fritt kassaflöde -9 791 -329 22 330 35 475 46 106 53 628

Terminalvärde 595 866

Antaganden Diskränta Tillväxt Skatt 

12% 2% 21%

Motiverat värde

Enterprise value  430 699 

Equity value  429 766 

Motiverat värde per aktie (kr) 22,16

Källa: Mangold Insight 

Känslighetsanalys
Mangold har genomfört en känslighetsanalys för att testa modellens utfall 
givet olika avkastningskrav och försäljningsnivåer. Om VIMAB Group uppnår 
90 procent av den prognostiserade försäljningen sjunker motiverat värde 
till 16,44 kronor per aktie. Om försäljningen i stället ökar med 10 procent 
ökar motiverat värde till 28,19 kronor per aktie. Försäljningsnivån är faktorn 
som påverkar motiverat värde mest. Sammanfattningsvis visar modellen ett 
intervall mellan 14,50 kronor och 32,32 kronor per aktie. 

 VIMAB GROUP - KÄNSLIGHETSANALYS

Avk krav % Bear (0,9X) Base (X) Bull (1,1X)

11  18,88  25,41  32,32 

12  16,44  22,16  28,19 

13  14,50  19,56  24,90 

Källa: Mangold Insight

VIMAB Group – Värdering

VIMAB Group
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Få börsnoterade peers i samma 
bransch

Handlas billigt relativt peers sett 
till EV/S, EV/EBITDA, P/S
 

Värdering peers
VIMAB Group har få börsnoterade peers i samma bransch. Mangold anser  att 
jämförbara bolag därmed är svenska industribolag. Peers-värderingen syftar 
till att ge en bild av potentiell värdering givet att VIMAB Group i framtiden 
når lönsamhet. Det föranleder att bolag med större börsvärde inkluderats. 

VIMAB GROUP - PEER-VÄRDERING

Företag Börsvärde (Msek) EV/S EV/EBITDA P/S P/E

Saltx Technology  695 1334 neg 2,7 neg

Viafin Service 523 0,5 7,0 0,7 16,0

Metacon  460 5,2 neg 7,2 neg

Ages Industri 376 0,69 15,9 0,2 18,2

Norditek Group 204 2,79 11,6 2,0 30,0

Saxlund Group 115 0,5 27,8 0,5 38,7

Medelvärde peers 395,5 233,9 15,6 2,2 22,0

Median 418,0 1,7 13,7 1,3 18,2

VIMAB Group 193 0,7 1,5* 1,4 22,6*
Källa: Mangold Insight 

*Inkluderar ej engångspost relaterad till börsnotering

**Multiplarna baseras på 2022 års siffror

Vid en jämförelse av EV/S är VIMAB Group lågt värderat gentemot 
konkurrenterna där endast Viafin Service och Saxlund Group har ett lägre 
värde. Saltx Technology höjer medelvärdet för EV/S väsentligt vilket vid 
exkludering sänks till 1,9. Trots att VIMAB Group är ett mindre bolag med 
hög tillväxt värderas det generellt sett lägre gentemot peers sett till EV/S, 
EV/EBITDA och P/S. Mangold bedömer att jämförelsen indikerar att VIMAB 
Group är undervärderat i relation till peers.

VIMAB Group – Värdering forts.

VIMAB Group
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SWOT

HotMöjligheter

SvagheterStyrkor

VIMAB Group  – SWOT

VIMAB Group  

- Växande slutanvändningsindustrier

- Förvärv kan öka bolagets intäkter och vertikaler

- Konjunkturkänsligt

- Konkurrensutsatt marknad

- Marknadskonsolidering av större aktörer

- Påverkas av industriers säsongsvariationer

- Beroende av underleverantörer

- Ej lönsamt

 - Diversifierat bolag med flera intäktsströmmar

- Innovativa lösningar

- Helhetslösningar
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Ledning
Peter Fredell är vd och styrelseledamot. Han är också styrelseordförande 
i Global Scanning och Scoopr Holding. Han har tidigare varit vd och 
styrelseledamot i Glase Fintech. Peter Fredell har en kandidatexamen från 
Stockholms universitet.

Anna Bonde är CFO och har ett eget företag inom redovisning. Hon är 
också konsult hos Glase Fintech samt andra kunder. Anna har en examen i 
nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Markus Anglered är vd för VIMAB AB och LarsLap. Han har tidigare varit 
COO för VIMAB Koncernen och teknisk chef hos Cyclife Sweden.

Philip Appelsved är försäljningschef. Han är också vd på AB 
Piwic och har tidigare varit försäljningschef på WoodEye och 
marknadsföringschef samt försäljningschef på MultiDocker. Philip 
Appelsved har en yrkeshögskoleutbildning inom mekanik, pluskompetens 
och maskinbefälsutbildning vid Chalmers Tekniska Högskola. 

VIMAB Group 

VIMAB Group – Ledning 
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Styrelse
Gunnar Jardelöv är styrelseordförande. Han är också ordförande för LOX 
Container Technology, Dermacure och Skanska Terminalinvest. Han har 
tidigare haft styrelseuppdrag i bland annat Seamless Distribution Systems. 
Gunnar Jardelöv har en masterexamen inom ekonomi från Handelshögskolan.

Joakim Hörwing är styrelseledamot och är medgrundare av Capto Financial 
Consulting. Joakim Hörwing har en examen i företagsekonomi från Lunds 
universitet.

Peter Serlachius är styrelseledamot. Han är rådgivare och partner på MORS 
Software och har tidigare haft olika befattningar inom kreditmarknaden på 
Svenska Handelsbanken. Peter har en masterexamen inom ekonomi från 
Svenska Handelshögskolan i Helginsfors.

Hanna Myhrman är styrelseledamot och juridisk rådgivare på ADDvise 
Group. Hon har tidigare varit biträdande jurist på DLA Piper Sweden. Hanna 
har en juristexamen från Lunds universitet.

Emma Westerberg är styrelseledamot. Hon är chef över Origination på 
Kreditfonden och har en examen i ekonomi från Stockholms universitet.

Ludvig Wisell är styrelseledamot och arbetsledare på VIMAB. Han har 
tidigare varit svetsare och maskinoperatör på Fredriksons Verkstads. Ludvig 
har gått på kurser hos IF Metall.

VIMAB Group 

VIMAB Group – Styrelse
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VIMAB Group – Appendix

VIMAB Group  
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VIMAB Group – Resultat och balansräkning

VIMAB Group 

Resultaträkning (Tkr) 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Nettoomsättning 203 324 210 440 267 259 320 711 378 439 435 205 491 782

Övriga rörelseintäkter 5 715 5 915 7 512 9 014 10 637 12 233 13 823

Kostnad sålda varor -51 892 -49 762 -60 450 -72 540 -85 597 -98 436 -111 233

Bruttovinst 157 147 166 594 214 322 257 186 303 479 349 001 394 372

Bruttomarginal 75% 77% 78% 78% 78% 78% 78%

Personalkostnader -105 143 -101 989 -121 367 -128 649 -136 367 -144 550 -153 222

Övriga kostnader -56 367 -59 713 -60 304 -78 154 -98 756 -121 588 -147 073

Avskrivningar -16 866 -19 209 -14 501 -12 251 -10 563 -9 297 -8 348

Rörelseresultat -21 229 -14 318 18 150 35 757 52 793 65 959 75 340

Rörelsemarginal -10% -7% 7% 11% 14% 15% 15%

Räntenetto -3 412 -1 774 -1 188 -1 188 -1 188 -1 188 -1 188

Resultat efter finansnetto -24 641 -16 091 16 962 34 570 51 605 64 772 74 152

Skatter 555 0 -3 494 -7 121 -10 631 -13 343 -15 275

Nettovinst -24 086 -16 091 13 468 27 448 40 975 51 429 58 877
Källa: Mangold Insight

Balansräkning (Tkr) 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Tillgångar 

Kassa o bank 18 928 27 087 25 570 46 712 81 000 125 918 178 359

Kundfordringar 43 209 53 348 67 752 81 302 95 937 110 327 124 670

Lager 29 004 27 267 41 404 49 685 58 628 67 422 76 187

Anläggningstillgångar 77 122 58 005 58 504 58 878 59 158 59 369 59 527

Totalt tillgångar 168 263 165 706 193 229 236 577 294 723 363 036 438 742

Skulder 

Leverantörsskulder 71 344 65 440 79 495 95 395 112 566 129 450 146 279

Skulder 19 861 39 584 39 584 39 584 39 584 39 584 39 584

Totala skulder 91 205 105 024 119 079 134 979 152 150 169 034 185 863

Eget kapital 

Bundet eget kapital 204 204 204 204 204 204 204

Fritt eget kapital 76 569 60 478 73 946 101 349 142 369 193 798 252 675

Totalt eget kapital 76 733 60 682 74 150 101 598 142 573 194 002 252 879

Skulder och eget kapital 168 263 165 706 193 229 236 577 294 723 363 036 438 742
Källa: Mangold Insight
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Disclaimer
Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och personer 
med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i
dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under 
Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem 
på NASDAQ Stockholm.

Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Mangold 
Insight publicerar endast analyser som innehåller och/eller grundar sig på offentliggjord information. Om Mangold 
Insight tar del av icke-offentliggjord, kurspåverkande information, kan Mangold inte publicera någon ny analys
eller uppdatering till dess att informationen offentliggjorts av emittenten. Innehållet har grundats på information från
allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade
prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser
och/eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för 
upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer
vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar
i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är
ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det
må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller
juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag
eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Mangold kan genomföra publikationer på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen
alternativt ett emissionsinstitut i samband med M&A, nyemission eller en notering.

För utförandet av denna publikation kan läsaren utgå från att Mangold erhåller ersättning av bolaget. Det kan även
föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan bolaget och någon annan avdelning hos Mangold.
Mangold har riktlinjer för hantering av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instrument. 
Anställda analytiker på Insight får inte äga eller handla med några överlåtbara värdepapper som emitterats av
ett bolag som denna är ansvarig analytiker för. En sådan person får inte heller ingå i kundbolagets styrelse eller vara
verksam i övrigt i bolaget.

Mangolds analytiker äger inte aktier i VIMAB Group.
Mangold äger inte aktier i VIMAB Group såsom för eget lager.
Mangold äger aktier i VIMAB Group genom uppdrag såsom likviditetsgarant.
Mangold har utfört tjänster för Bolaget och har erhållit ersättning från Bolaget baserat på detta.
Mangold står under Finansinspektionens tillsyn.

Rekommendationsstruktur:
Mangold Insight graderar aktierekommendationer på tolv månaders sikt enligt följande struktur:
Köp – En uppsida i aktien på minst 20 procent
Öka – En uppsida i aktien på 10-20 procent
Neutral – En uppsida och nedsida i aktien på 0 till 10 procent
Minska – En nedsida i aktien på 10-20 procent
Sälj – En nedsida i aktien på minst 20 procent 

VIMAB Group


