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Prevas är en IT-konsult med ett börsvärde på 1 444 MSEK 

från Västerås som grundades 1985. Bolaget beskrivs bäst 

som ett utvecklingshus där kreativitet och innovation står 

i centrum. I börssammanhang är Prevas mer känt som en 

IT-konsult med en lång historik av lönsamhetsproblem. 

Sedan 2018 har dock Prevas förbättrat både lönsamhet 

och tillväxt och ligger nu i framkant för detta bland 

nordiska konsultbolag. Trots detta värderas bolaget till 

lägre multiplar än sina peers. 

Prevas gör framför allt två saker, produktutveckling och 

optimering av produktion. Detta görs genom att med hjälp 

av teknisk uppfinningsrikedom ta en produkt eller tjänst 

och göra den mer effektiv, mer användarvänlig eller mer 

lönsam. Prevas omsatte under 2021 1 187 MSEK med en 

EBIT-marginal på 11,1% (8,5%). Lönsamhetstrenden är 

stark och har varit det under en längre tid, 

vinstmarginalen för det fjärde kvartalet 2021 var 11,7% 

(6,6). Bolaget har idag cirka 800 anställda med kontor i 16 

svenska städer, tre i Danmark och ett i Oslo. Omkring 700 

medarbetare befinner sig i Sverige. 

Key Stats   

VD Johan Strid 

Ticker PREV 

Lista Stockholm Small Cap 

Aktiekurs 113,40 SEK 

Börsvärde 1 444 MSEK 

Insiderägande ~19% 
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Vad gör bolaget? 

Det som Prevas oftast arbetar med när det 

kommer till produktutveckling är kompletta, 

fysiska, komplexa och ofta uppkopplade 

produkter. Ett exempel är Hövding-hjälmen som 

Prevas lyfter som en typisk produkt som de har 

varit med och tagit fram. Det finns en mekanisk 

funktion, elektronik, inbyggd programvara samt 

någon form av systemapplikationsvara. 

Kombinationen av att få mekanik, elektronik och 

mjukvara att hänga ihop är Prevas 

spetskompetens. 

 

 

 

Medicinteknik utgör en allt större del av omsättningen i Prevas. Under 2021 utgjorde Life Science hela 21% 

av den totala omsättningen. Just medicintekniska instrument har i regel väldigt höga krav på kvalitet och 

kräver således djup know-how över både branschen och vilken typ av produkt som ska utvecklas. Prevas 

djupa tekniska kompetens bör betraktas som en av deras starkaste konkurrensfördelar. För att nämna ett 

exempel som visar på Prevas tekniska kompetens har bolaget varit med och utvecklat en produkt som 

mäter graden av blodförgiftning hos en individ. Idag tar det ungefär 72 timmar för att få svar på ett sådant 

test. Under tiden patienter väntar på dessa provsvar är det tyvärr många som avlider. Prevas har lyckats 

pressa den här tiden till någonstans mellan två och fyra timmar. Kunden stod i det här fallet för 

grundkompetens och själva idén för utvecklingsområdet. Prevas kom i sin tur in i bilden med den tekniska 

expertisen, i det här fallet som utvecklingspartner. 

 

Prevas arbetar även med produktionsutveckling. Detta gör de framför allt i Skandinavien. Arbetet 

avseende produktionsutveckling skulle exempelvis kunna ta form i att Prevas bidrar med spetskompetens 

för att bygga en effektiv fabrik för ett särskilt ändamål. Inom detta område är det vanligt att kundernas 

kunder efterfrågar flexibilitet. Idag är det därför viktigt att skapa en tillverkningsprocess som är 

anpassningsbar och automatiserad.  

 

Givet den allt högre tekniska kravställningen för att effektivisera, optimera och automatisera 

produktionsutveckling har efterfrågan på Prevas tjänster inom detta område sett en kraftig ökning under 

de senaste åren. Den framväxande trenden i att produktion och tillverkning flyttas hem till Europa och 

Skandinavien har också bidragit. Vidar ökar teknikpenetrationen i samhället hela tiden och kommer 

fortsätta göra det. Detta är en trend som pågått i flera århundraden. Prevas branschexponering och 

positionering premiumaktör bland IT-konsulter samt trenden för Prevas resultat de senaste åren talar för 

att bolaget just nu har en väldigt stark marknadsposition och att framtiden ser ljus ut. 

 

Styrkan för konsultbolag återfinns i att de är väldigt dynamiska och flexibla. Konsultbolag har också en låg 

affärsmässig risk i termer av att de binder väldigt lite kapital. Nackdelen med att vara ett konsultbolag är 

att konjunkturkänsligheten ofta är större. Vår bedömning är dock att Prevas inte är lika konjunkturkänsligt 

som andra konsultbolag, dels på grund av den höga branschexponeringen mot Life Science och 

försvarssektorn, dels eftersom Prevas är en premiumaktör bland konsultbolagen på den nordiska 

marknaden som till stor del riktar in sig på high-end-kunder och affärer. 
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Branscher och intäktsfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 

the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of 

type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularized in the 1960s 

with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop 
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Life Science 

Den strukturella trenden för Life Science är stark. Befolkningen växer, fler blir sjuka och fler har behov 

av avancerade behandlingar. Detta har skapat en stark drivkraft till att effektivisera sjukvården. Vidare 

sker mycket förändringar vad gäller regulatoriska krav för medicintekniska produkter. Life Science 

utgör nu Prevas största branschexponering, och det är en bransch som inte är särskilt cyklisk och som 

även förväntas fortsätta växa starkt över lång tid framöver. 

 

Verkstad 

Det finns ett stort behov av förändring inom verkstad vilket gör att kraven för hållbarhet, digitalisering, 

automatisering, datadriven optimering, Internet of Things med mera har blivit avsevärt mycket högre 

bara under de senaste åren. Verkstad är tillsammans med Life Science Prevas största 

branschexponering. Givet den långa historik Prevas har med många kunder inom verkstad samt med 

den tekniska kompetensen bolaget besitter står bolaget fint positionerat för framtiden även inom 

verkstad.   

 

Energi 

Som de flesta känner till finns en stor drivkraft i samhället avseende att världen behöver ställa om till 

att bli mer hållbar och mer beroende av förnybara energikällor. Norden specifikt har växt till att bli en 

stark plattform inom förnybar energi, vilket Prevas är en del av. Prevas arbetar med hela kedjan när det 

kommer till produktion av energi. Däribland vindkraft, solkraft, kraftöverföring, batteritillverkare, 

energilagring och minimering/effektivisering av användning av energi. Prevas har således know-how 

inom hela kedjan när det kommer till energi. Detta spiller dels över till Prevas varumärke som en 

premiumkonsult, och dels erhåller bolaget synergier mellan dessa olika områden – just att jobba 

tvärvetenskaplig och eftersträva innovation är som sagt Prevas kännetecken och spetskompetens. 

 

Fordon 

Utöver hållbarhetsaspekten inom fordonsindustrin sker även förändringar i form av ett skifte till 

självkörande bilar, lägre produktionskostnader samt högre säkerhetskrav inom fordonsindustrin. Precis 

som tidigare nämnda branscher kommer behovet av Prevas tjänster inom fordonsindustrin också 

fortsätta växa. 

 

Försvar 

Nordens försvarsindustri, med en av Prevas största kunder Saab i spetsen, förser den globala 

marknaden med världsledande produkter och tjänster. Här handlar det mycket om att kontinuerligt 

förbättra, utveckla och anpassa ny teknik i enlighet med regulatoriska krav. Kombinationen av 

kravställningen på kompetens inom avancerad teknik samt höga krav på tillförlitlighet passar perfekt 

för Prevas. Givet omständigheterna, är tillväxten för hela försvarsindustrin väldigt hög och spås vara 

det en lång period framöver. Tysklands historiska beslut om att investera 1 000 miljarder SEK i sitt 

försvar kommer till exempel ha stor påverkan framåt. Satsningen är i nivå med hela den svenska 

statsbudgeten för att sätta det i en kontext. 

 

Försvarsindustrin är extra intressant ur ett ägarperspektiv. Många fondförvaltare och kapitalallokerare 

är och har varit skeptiska till försvarsindustrin på grund av etiska skäl. Prevas är dock stolta över att 

kunna hjälpa demokratier med deras försvarsförmåga och betraktar försvarsindustrin som en 

spännande bransch som sannolikt kommer få ett större fokus kommande åren givet situationen i 

Ukraina. 
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Produkter och enheter 

Den tekniska kravställningen för traditionella produkter såsom webbkameror, gräsklippare, 

dammsugare och cykelhjälmar blir också allt högre. Inte sällan är enheterna uppkopplade och allt oftare 

kombineras mjukvara med hårdvara. Ett typiskt exempel på en produkt som Prevas har varit med och 

tagit fram är som sagt Hövding-hjälmen. 

 

Telekom 

Telekombranschen förändras också snabbt och nya möjligheter skapas till exempel via uppkopplade 

system inom både 5G-teknik och ökad nätverksstruktur. Även här har Prevas lång erfarenhet av 

komplexa konsulttjänster. 

 

Stål & Mineral 

Stål och mineral utgör Prevas minsta branschexponering med 5% av den totala omsättningen. 

Erbjudanden inom denna bransch innefattar tjänster med anknytning till verksamhetsstyrning, 

produktionsplanering, projektledning, automation, miljö- & övervakningssystem samt 

rapporteringsverktyg. Ett specifikt erbjudande är lösningar för minskning av energiåtgång vid 

stålproduktion. En lösning i tiden där man också tar en success-fee mätt mot hur väl lösningen 

presterar. 

Kunder 

Den typiska Prevas-kunden är en organisation 

som har en grundläggande idé men som saknar 

den tekniska expertisen för utförandet. Prevas 

hjälper då till med att förverkliga idén. De fem 

största kunderna som är ABB, Saab, Ericsson, 

Atlas Copco och Sandvik står för cirka 25% av 

den totala omsättningen. I övrigt arbetar Prevas 

med väldigt många startups. Bara inom Life 

Science-segmentet, som utgör 21% av den totala 

omsättningen, har Prevas omkring 150 olika 

kunder. Prevas har således en hälsosam mix av 

branscher och är väl diversifierade vad gäller 

kunderna. Vissa branscher är mer cykliska och 

vissa mindre. Vi vet inte exakt hur stor del av 

omsättningen den största kunden utgör, men 

Prevas är tillräckligt transparenta för att vi ska 

kunna dra slutsatsen att de inte är beroende av 

en enskild kund – vilket mynnar ut i en viss 

säkerhet för resultaträkningen. 
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Tillväxt och marginaler 

Historiskt har Prevas haft svag och volatil lönsamhet, även relativt andra konsultbolag. Johan Strid 

tillträdde som VD 2018 och har genomfört en rad förändringar sedan dess. Sedan Johans tillträde har 

bolaget ökat både lönsamhet och marginal kraftigt. EBIT-marginalen ligger nu på 11,1% på rullande 12 

månader – vilket är starkt för ett konsultbolag. Omsättningen 2013 – 2020 var i princip oförändrad. 

Omsättningen steg med 58% under det fjärde kvartalet 2021 och med 54% på rullande 12 månader. 

Nettoomsättning per medarbetare för det fjärde kvartalet ökade med 6% och uppgick till 428 TKR 

(403). Tillväxten har främst varit hänförlig till jätteförvärvet Evotech. 

 

Prevas prioriterar inte volym avseende affärerna eller att växa för att bli fler konsulter. De prioriterar 

affärer där de verkligen kan göra skillnad. Johan menar att affärer som är mer nischade och 

fokuserade på att gå på djupet för att lösa komplexa uppgifter genererar mer kvalitativa intäkter. 

Dels är intäkter av mer komplex karaktär oftare mer sticky och återkommande, och dels sker det 

sällan någon prisdiskussion vid affärer i high-end-segmentet, vilket ökar Prevas pricing power. 

 

En anledning till att marginalen innan 2018 var väldigt volatil är gissningsvis för att Prevas historiskt 

har varit pressade både lönsamhet- och tillväxtsmässigt, och att de därför pushats till att ta sig ann 

mer riskfyllda affärer samt mer fastprisprojekt med sämre lönsamhet. Andelen fastprisprojekt har 

minskat över tid samtidigt som Prevas har blivit bättre på att hantera åtaganden, vilket nu visar sig i 

en betydligt mindre volatil och stigande marginal. 

 

Efterfrågan för Prevas tjänster är idag väldigt stark. Inom vissa segment, till exempel Life Science 

och försvarsindustrin, beskriver Johan det som att Prevas har en kö av kunder som inväntar att bli 

betjänade. Vidare växer alla branscher som Prevas har exponering mot stadigt just nu, enligt VD-

ordet i bokslutskommunikén. 

Ett nytt Prevas 

Förändringsarbetet som har gjorts sedan Johan tillträdde har dels varit att kapa onödiga kostnader 

men framför allt har det varit hänförligt till en varumärkesresa och att fastställa en bra och trivsam 

kultur. Prevas slutade även göra kortsiktiga budgetar för att istället fokusera på kvalitativa variabler 

och mjuka värden. 

 

Tillväxten har inte varit prioritet avseende förändringsarbetet. Det primära fokuset har istället riktats 

mot varumärket, kulturarbete och marginalförbättring. Den organiska tillväxten är dock något Prevas 

hoppas kommer börja trenda bättre parallellt med att de förbättrar ovan nämnda variabler. Det är 

såklart naturligt att det kan ske en viss överlappning mellan till exempel varumärke, kultur och 

tillväxt. 

 

Vi bedömer att den viktigaste punkten med förändringsarbetet har varit decentraliseringen. Mer 

mandat har slussats längre ned i organisationen och mindre enheter har fått större ansvar. Några 

andra åtgärder som genomförts är: simplifierade processer, simplifierade organisationsstruktur, mer 

dynamisk/flexibel leverans, förbättrad företagskultur och investeringar i varumärket. 
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Kultur 

En stor del av Prevas framgång senaste åren är sannolikt hänförligt till kulturen, som reflekterar en 

skön decentraliserad ”hemma-hos”-känsla där det är högt i tak samt där det är tillåtet att misslyckas. 

Vidare porträtterar Prevas sig själva som en innovativ och kreativ aktör. För att säkerställa att de 

lever upp till det gör de många olika saker. Värdegrunden, kommunikationen samt vilka de väljer att 

anställa lyfts som stora komponenter avseende att framhäva och reproducera innovationen och 

kreativiteten. I och med att det är svårt att vara diversifierad som ett konsultbolag är just frågorna 

kring medarbetarna och kultur återkommande centrala frågor. 

M&A 

I början av 2021 genomförde Prevas ett jätteförvärv av konsultkoncernen Evotech. Under 2020 

uppgick hela Evotech-koncernens nettoomsättning till cirka 355 MSEK med en vinstmarginal om 

6,27%. Förvärvet av Evotech var således ingen marginalhöjare från 2020, men den redovisade 

marginalen för 2021 indikerar att Prevas lyckats integrera verksamheterna väl då marginalen stigit så 

pass kraftigt. Detta sänder även positiva signaler för framtida förvärv. I samband med förvärvet 

anslöt 250 nya medarbetare till Prevas. Givet att Evotechs omsättning var 355 MSEK 2020 kan vi dra 

slutsatsen att Prevas organiska tillväxt under 2021 var omkring 7%, och att resten av tillväxten var 

hänförlig till förvärv.  

 

Prevas ämnar fortsätta förvärva fler bolag kontinuerligt framöver, vilket även möjliggörs endast på 

eget kassaflöde givet den starka marginalen och den stora kassan om ~110 MSEK. Prevas gjorde ett 

nytt litet men spetsigt förvärv då de förvärvade 60% av aktierna i factor10 så sent som i fredags 

(2022-04-08). factor10 har idag sju konsulter och långsiktiga relationer med cirka tio kunder. Vår 

bedömning är att factor10 passar väl in i Prevas affärsmodell som grundas i att vara en 

premiumaktör bland konsultbolagen, eftersom förvärvet medför ytterligare spetskompetens snarare 

än volym. Även om förvärvet endast kommer påverka resultatet marginellt för Prevas på kort sikt 

sänder det signaler om att Prevas fortsatt kommer vara aktiva på förvärvsfronten och att 

förvärvsfokuset ligger i linje med vad som kommunicerats. 

 

 



Prevas – IT-konsult till rabatt 
 
 

Page | 8  

 

Koncernledning 

Johan Strid, VD 
Johan är VD sedan 2018 och har lång erfarenhet inom konsultbranschen, 

med specifik erfarenhet från IT-branschen. Innan anställningen på Prevas 

hade Johan en rad olika ledande positioner hos både Knowit och Cybercom. 

Utöver Johans ägande om 1,26% av bolaget, som motsvarar ~18 MSEK, 

innehar han 130 000 optioner.  

 

Andreas Lindahl, CFO 

Andreas anslöt som CFO 2014 och har dessförinnan haft ledande roller hos 

Westinghouse samt varit CFO och styrelseledamot på Åkers Group. Andreas 

har dock valt att lämna sitt uppdrag som CFO på Prevas och kommer att 

ersättas av den nuvarande ekonomichefen Helena Burström juli 2022. 

 

Helena Burström, Ekonomichef samt tillträdande CFO 

Helena har arbetat på Prevas sedan 2021, och har dessförinnan varit 

redovisningschef på Bombardier, Gunnebo Industries och Infranord. 

 

Styrelsen 

Styrelsen består av personer med gedigen erfarenhet från styrelsearbete, som dessutom har 

erfarenhet från att bedriva verksamheter i varierande storlek. 

Christer Parkegren, Styrelseordförande 
Christer började sin karriär inom ABB där han haft ett flertal ledande 

befattningar inom marknadsföring, sälj och utveckling. Christer är tidigare 

grundare och VD för VG Power AB som förvärvades av Voith Siemens Hydro 

Power Generation 2006. Han har därefter varit vice VD och styrelseledamot 

för Systems & Products Voith Digital Solution GmbH. 

 

Robert Demark, Styrelseledamot 
Robert är VD och partner i det familjeägda investmentbolaget DeVenture AB 

och har mer än 20 års erfarenhet från styrelsearbete och operativa roller i 

små och medelstora bolag. Robert har bland annat varit styrelseledamot i 

Evotech, vilket förvärvades av Prevas i början av 2021.  
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Ebba Fåhraeus, Styrelseledamot 
Ebba är VD för SmiLe Incubator och har en cirka 20 års erfarenhet från 

styrelsearbete. Ebba är för närvarande styrelseordförande i AcuCort AB 

samt styrelseledamot i Carasent ASA, Coala-Life AB och Polygiene AB. 

 

Ulrika Grönberg, Styrelseledamot 
Ulrika har en lång karriär inom Swedbank och är för närvarande biträdande 

kontorschef och företagschef i Västerås. Utöver detta är hon även 

Styrelseledamot i Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag. 

 

 

Pia Sandvik, Styrelseledamot 
Pia är VD för RISE Research Institute of Sweden och har dessförinnan varit 

VD för Länsförsäkringar. Pia har gedigen erfarenhet från styrelsearbete, med 

tidigare styrelsepositioner inom RISE, Länsförsäkringar, Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien och Akademiska hus. Pia är för närvarande 

styrelseordförande i Kungliga Tekniska Högskolan samt styrelseledamot i 

Almi Företagspartner och Entreprenörskapsforum. 

 

Christer Wallberg, Styrelseledamot 
Christer Wallberg har stor erfarenhet av att utveckla och leda snabbt växande 

företag och har varit med och byggt upp företag såsom E-traveli, Pricer och 

Tacton Systems. Christer är för närvarande styrelseordförande i ALMI Invest 

Östra Mellansverige AB och PDSVISION samt styrelseledamot i Multisoft AB 

och Inducore AB. 
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Ägarbild 

Amiral Gestion    10,74% 

*DeVenture AB    10,34%  

Per Vännesjö     10,18%  

Göran Lundin     10,02% 

Avanza Pension    6,46% 

*Helena Lundin (Kommunikationschef)  4,27% 

Magnus Lundin    3,49% 

*Ulrika Grönberg (styrelse)   3,02% 

Nordnet Pension    2,39% 

Björn Andersson    2,10% 

Staffan Bolinder    1,96% 

Valuta Square NV    1,54% 

Mandarine Gestion    1,33% 

Fredrik Hagberg    1,30% 

*Johan Strid (VD)    1,26% 

Insiderägande = 19% 

Finansiell ställning 

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 471,5 MSEK (230,8), vilket ger en soliditet om 57% (51). 

Bolaget hade också en gedigen kassa om ~110 MSEK vid utgången av det fjärde kvartalet 2021. 

 

Finansiella mål 

- EBITA-marginal ska vara minst 10% över tid. 

- Omsättningstillväxt ska vara kvalitativ och vara minst 10% per år inklusive förvärv. 

- Nettoskuld/EBITDA ska inte vara över 2. 

- Utdelning om minst 50% av vinsten per år. 
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Värdering 

Prevas värdering för helåret 2021 står sig 

väl gentemot sina branschkollegor. Den 

relativt lägre värderingen bör delvis kunna 

förklaras av att Prevas har en historik av 

låg lönsamhet. Jämförbara 

branschkollegor av liknande storlek och 

med snarlika marginaler, såsom Semcon 

och Softronic, har en längre period av god 

lönsamhet. Vår bedömning är att Prevas 

skulle kunna handlas till 11x EBITDA utan 

att anses vara dyr. Grunden för detta är 

Prevas branschexponering, fokus på high-

end-affärer, historik av bra M&A samt den 

starka lönsamhetstrenden. De största 

konkurrenterna affärsmässigt är delar av 

Afry och Semcon, varpå Semcon framstår 

som den närmsta konkurrenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag P/E Vinst % EV/EBITDA 

Prevas 13,8 8,6% 8,2 

Semcon 16,3 7,8% 8,9 

B3 Consulting 20,6 4,9% 11 

Softronic 19,2 9,4% 11,1 

KnowIT 24,8 6,0% 15 

AFRY 18,5 5,6% 11 
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Vi antar att bolaget överträffar sin egen tillväxtmålsättning och att omsättningen för 2024 blir 1758 

MSEK. Anledningen till att vi estimerar för EBITDA och inte fritt kassaflöde är för att det fria 

kassaflödet högst sannolikt kommer vara väldigt volatilt givet att Prevas är ett förvärvsintensivt 

bolag. Dels påvisar historiken detta, och dels har Prevas flertalet gånger uttalat sig om att de 

kommer fortsätta förvärva kontinuerligt framöver. Detta är sannolikt även anledningen till att 

bolaget själva guidar på EBITA. 

 

 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 

Omsättning 1187 1365 1569 1758 1934 2127 

% y/y (LTM) 54% 15% 15% 12% 10% 10% 

              

Bruttovinst 874 1020 1177 1318 1412 1553 

*marginal 74% 75% 75% 75% 73% 73% 

% y/y 52% 17% 15% 12% 7% 10% 

              

EBITDA 169 196 210 230 250 258 

*marginal 14% 14% 13% 13% 13% 12% 

% y/y 83% 16% 7% 10% 9% 3% 

 

 

Enterprise Value / x 

  Omsättning Bruttovinst EBITDA 

2021 1,2 1,6 8,4 

2022 1,0 1,4 7,3 

2023E 0,9 1,2 6,8 

2024E 0,8 1,1 6,2 

2025E 0,7 1,0 5,7 

2026E 0,7 0,9 5,5 
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Givet Prevas branschexponering, fokus på high-end-affärer, historik av bra M&A, signalvärde för 

framtida M&A-planer samt den starka lönsamhetstrenden antar vi att en potentiell uppvärdering kan 

ske. Vi antar att EBITDA-marginalen kommer ligga kvar på en nivå omkring 14%, samt att en 

potentiell uppvärdering kan ske när Prevas har bevisat att de klarar av att bibehålla en stabil 

lönsamhet över tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Exitmultipel P/X     Mutiplar idag P/X   

  Omsättning EBITDA     Omsättning EBITDA   

2024E 1,2 11,0   1,2 8,5  

Vikt 0% 100%           

                

  Värdering           

  EBITDA Totalt           

2024E 2530 2530      

                
 Potentiell avkastning   Säkerhetsmarginal 30% 

  Faktor Procent CAGR   Faktor Procent CAGR 

2024E 1,75 75% 21%  1,23 23% 7% 

 
Känslighetsanalys 2024E       

 
    Exitmultipel (EBITDA) 

  
               7x              9x             11x             13x             15x  

-15% 

E
B

IT
D

A
 2

0
2

4
E

 

  196        1 369        1 760        2 151        2 542        2 933  

-10%   207        1 449        1 863        2 277        2 691        3 105  

-5%   219        1 530        1 967        2 404        2 841        3 278  

0%   230        1 610        2 070        2 530        2 990        3 450  

5%   242        1 691        2 174        2 657        3 140        3 623  

10%   253        1 771        2 277        2 783        3 289        3 795  

15%    265        1 852        2 381        2 910        3 439        3 968  
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Key insights 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branschexponering 

Branschexponeringen mot 

framför allt Life Science och 

försvar skapar en 

förhållandevis låg affärsrisk 

samtidigt som 

tillväxtmöjligheterna är 

goda.  

High-end  
 

Fokus på kvalitativa 

intäkter före volym 

skapar en lägre 

affärsmässig risk och 

medför att Prevas bör 

stå starkt när 

konjunkturen svänger. 

Värdering 
 

Prevas ligger i framkant 

för både tillväxt och 

marginal bland nordiska 

konsultbolag. Trots detta 

värderas bolaget till 

lägre multiplar än sina 

peers. 

”Vår strategi är att vara 

bäst på att tillföra värde 

till kunderna och att 

vara strategiskt viktiga 

för dem på lång sikt. 

- Johan Strid 

Investeringscase 

• Exponering mot branscher med stark strukturell 

tillväxt. 

• Branschexponeringen minskar även den cykliska 

risken. 

• Fokuset på high-end-affärer gör 

konjunkturkänsligheten än mindre. 

• Stark ledning med mycket skin in the game. 

• Stark lönsamhetstrend. 

• Möjlig kortsiktig trigger i fler förvärv givet de starka 

finanserna och ledningens kommunikation. 

• Den splittrade ägarbilden ökar sannolikheten för ett 

uppköp, som högst sannolikt iså fall sker med 

budpremie. 

• Billigt värderat jämfört med peers. 
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Summering 

Prevas är en IT-konsult som just nu ligger i framkant både vad gäller tillväxt och lönsamhet för 

svenska konsultbolag som också ser billigt värderat ut gentemot peers. Prevas har också starkt 

momentum och stor exponering mot branscher som med största sannolikhet kommer se en ökad 

efterfrågan framgent, däribland Life Science och försvarssektorn. 

 

Det finns också mycket signalvärde i de nya finansiella målen som Prevas gick ut med 17 feb 2022. 

Med de nya finansiella målen tydliggörs tillväxtambitionerna samtidigt som Prevas visar tilltro till 

bibehållna marginaler. Givet under promise and over deliver-attityden som Johan reflekterar är vår 

bästa gissning att de finansiella målen landar åt det restriktiva hållet om något. Eftersom det kommer 

vara tufft att hålla den organiska tillväxten över 10% är det rimligt att anta att Prevas kommer göra 

minst ett förvärv per år kommande åren för att överträffa det finansiella målet om 10% tillväxt per 

år. Detta betraktar vi som en kortsiktig trigger. 

 

M&A-aktiviteten under de senaste åren har ökat, och just M&A är något som Johan lägger en stor del 

av sin tid på. Prevas ämnar fortsätta presentera nya förvärv med jämna mellanrum även framåt. 

Positivt är att detta nu kan göras med egna medel givet en stark lönsamhet och redan starka finanser 

med en kassa som vid utgången av Q4 uppgick till ~110 MSEK. 

 

Ägarlistan ser bra ut då både ledning och styrelse äger mycket aktier. Det total insiderägande uppgår 

till ~19%. Ägarbilden är även något splittrad. Amiral Gestion, som är en fransk kapitalförvaltare, är 

största ägare med 10,2% av kapitalet. DeVenture som är näst största ägare med 10,3% av kapitalet 

är ett privat investmentbolag baserat i Västerås. Tredje största ägare Per Vennesjö äger 10,2% är ett 

privat investmentbolag, också baserad i Västerås. Fjärde största ägaren Göran Lundin, som också är 

grundare av Prevas, äger 10% av bolaget. Vi tror att den splittrade ägarbilden ökar probabiliteten för 

att Prevas ska bli uppköpta – vilket iså fall högst sannolikt sker med en budpremie. 

 

Det finns såklart också konkurrens bland många mindre lokala konsultbolag. I och med att marknaden 

är så pass stor och het är den tuffaste konkurrensmässiga aspekten just nu inte nya affärer. Den är i 

stället hänförlig till rekrytering och att hitta nya medarbetare, vilket också är typiskt för konsultbolag 

– i synnerhet under högkonjunktur. Detta betyder i sin tur att arbetet kring mjuka värden såsom 

varumärke och kultur blir extra viktiga för ett konsultbolag, eftersom det är svårt att differentiera sig 

på andra sätt. Detta anser vi att Prevas har lyckats bra med sedan inflektionspunkten 2018. 

 

Disclaimer 

Ingen på Kalqyl äger aktier i kundbolag, däribland Prevas, på grund av eventuella intressekonflikter. 
Ingenting du läser på Kalqyl.se ska ses som investeringsrådgivning och det som presenterats i 
analysen kan vara felaktigt. Analysen är oberoende men finansierad. 
 


