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Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 6% vilket är under Prevas omsättningsmål om 10%. En 

anledning till den något svagare omsättningstillväxten i kvartalet var dock hänförligt till en avyttring 

av ett verksamhetsben som låg utanför Prevas kärnverksamhet. Justerat för avyttringen presterade 

Prevas i linje med omsättningsmålet samtidigt som marginalen var kraftigt stigande. Detta åstadkom 

bolaget dessutom under en period som har präglats av oroliga och svaga marknadsförhållanden till 

följd av den ryska invasionen i Ukraina. Vår bedömning är att Prevas fortsatt goda prestationen, trots 

en vikande konjunktur, är hänförligt att Prevas primärt fokuserar på high-end-kunder samt har en 

branschexponering som är förhållandevis okonjunkturkänslig. Inom framför allt life science, försvar 

och telekom är efterfrågan fortsatt väldigt stark. Prevas kommunicerade att följderna från kriget 

kommer påverka bolaget på flera plan framöver. Precis som för de flesta andra bolag kommer Prevas 

drabbas av ökad inflation, transportproblem med råvaror och material samt halvledarbrist. 

Under de senaste åren har Prevas arbetat intensivt med ett omfattande förändringsarbete. Primärt 

fokus för förändringsarbetet har varit att stärka varumärket samt förbättra kulturen i syfte att öka 

marginalen. Under första kvartalet 2022 visade Prevas återigen prov på att de lyckats väl med detta. 

EBITA-marginalen om 14% i kvartalet blir än mer imponerande när vi tar jätteförvärvet Evotech som 

förvärvades i början av 2021 i beaktning. Att Prevas lyckades öka EBITA-marginalen med 3,5 

procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år betraktar vi som ett kvitto på att de 

lyckats integrera verksamheterna väldigt framgångsrikt. I synnerhet då Evotech ”endast” hade 

6,27% vinstmarginal när förvärvet skedde. 

Utöver ovanstående har Prevas varit fortsatt aktiva på förvärvsfronten. Under april förvärvade 

bolaget 60% av aktierna i factor 10 och 100% av aktierna i BitSim NOW. Båda förvärven var små och 

bedöms endast ha en marginell påverkan på resultatet. Prevas ämnar fortsätta förvärva fler bolag 

kontinuerligt framöver, vilket även möjliggörs endast på eget kassaflöde givet den starka marginalen 

och den stora kassan om ~125 MSEK. Vår bedömning är att både factor10 och BitSim NOW passar väl 

in i Prevas affärsmodell som grundas i att vara en premiumaktör bland konsultbolagen, eftersom 

förvärven medför ytterligare spetskompetens snarare än volym. Även om förvärven endast kommer 

Still going strong 

Prevas startade 2022 starkt med ökad marginal, ökad 

omsättning, ökning av antalet anställda och fortsatt 

aktivitet på förvärvsfronten. Första kvartalet i siffror: 

- Nettoomsättning 315,6 MSEK (300,9) 

- EBITA 44,2 MSEK (31,6) 

- EBITA-marginal 14% (10,5) 

- Resultat efter skatt 31,7 MSEK (22,9) 

- Vinst per aktie 2,47 kr (1,75) 
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påverka resultatet marginellt för Prevas på kort sikt sänder det signaler om att Prevas fortsatt 

kommer vara aktiva på förvärvsfronten. Vidare är det positivt att Prevas exekverar i linje med vad 

som kommunicerats. 

Andra väsentliga händelser under kvartalet var fördjupningen av samarbetet med Göteborgs 

Spårvägar. Det nya avtalets värde uppskattas till 35 MSEK. Vidare har Prevas tecknat ett ramavtal 

för digitala tjänster med Nye Veier. Prevas kommer vara behjälpliga vad gäller att realisera Nya 

Veiers ambition om att vara en innovativ drivkraft inom den norska transportsektorn.  

Vi har justerat ned vår omsättnings- och marginalprognos för 2022 givet kriget i Ukraina men står 

fast vid vår prognos för 2024. 

 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 

Omsättning 1187 1250 1500 1758 1934 2127 

% y/y (LTM) 54% 5% 20% 17% 10% 10% 

              

Bruttovinst 874 925 1125 1318 1412 1553 

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

% y/y 52% 6% 22% 17% 7% 10% 

              

EBITDA 169 150 195 230 250 258 

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

% y/y 83% -11% 30% 18% 9% 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Känslighetsanalys 2024E       

 
    Exitmultipel (EBITDA) 
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  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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Sammanfattningsvis ser vi positivt på rapporten 

och bedömer att Prevas just nu är en attraktiv 

investering givet att bolaget handlas till lägre 

multiplar jämfört med peers. Vi tror att Prevas 

lägre multipel jämfört med peers ligger till grund 

för att bolaget 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. Vi anser att Prevas skulle kunna 

handlas till 11x EV/EBITDA utan att anses vara 

dyr, vilket skulle innebära en uppsida om 34% 

från dagens kurs. Grunden för detta är Prevas 

branschexponering, fokus på high-end-affärer, 

historik av bra M&A samt den starka 

lönsamhetstrenden. 

 

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. 

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 

    


