
   
 

 

Till Styrelsen för B3 Consulting Group AB 

 

     

Stockholm den 4 april 2019 

Underlag till Värderingsutlåtande Summit 
Bakgrund 
Efter att 2014 ha förvärvat aktiemajoriteten i B3 Summit AB (Summit eller Bolaget) med B3 

Consulting Group AB (B3) som ägare till 80% av aktierna och Ingvar Mellby som ägare till 20%, ingick 

parterna ett aktieägaravtal som ger parterna möjlighet att förvärva respektive sälja 

minoritetsandelen. 

B3 och Ingvar Mellby har nu överenskommit att fullfölja transaktionen varvid B3 kommer att förvärva 

Ingvar Mellbys 20% av aktierna i Summit till ett pris som beror på den finansiella utvecklingen i 

Summit sedan det ursprungliga förvärvet av aktiemajoriteten skedde och aktieägaravtalet 

undertecknades. 

Aktieägaravtalet föreskriver att alla aktier i Summit (bolagsvärde, BV), vid inlösen, ska värderas enligt 

följande: 

BV = JEK + 5 * wTB3, 

där JEK är Summits justerade egna kapital (bokfört eget kapital plus 78% av obeskattade reserver) 

och wTB3 är det viktade genomsnittliga resultatet på TB3-nivå för de senaste tre räkenskapsåren, där 

senaste räkenskapsår viktas till 50% och de två föregående räkenskapsåren viktas till 30% respektive 

20%. 

Köpeskillingen för återstående minoritet kommer härvid vara 20% * BV och betalningen kommer att 

genomföras som en apportemission varvid nyemitterade aktier i B3 i transaktionen kommer att 

värderas till vid transaktionstidpunkten aktuellt marknadsvärde. 

B3 har härvid uppdragit Ceres Advisors (Ceres) att inkomma med ett Värderingsutlåtande rörande 

Summit, varvid detta dokument, Underlag till Värderingsutlåtande redovisar Ceres slutsatser och 

tillvägagångssätt. 

Ceres baserar Värderingsutlåtandet på följande information: 

• Årsredovisningar för Summit år 2017 och 2018  

• Utdrag ur internt redovisningsmaterial från B3 rörande Summit för åren 2016 – 2018 

• Affärsplan för Summit för 2019 – 2021 med sammanfattning av uppdaterad budget för 2019 

• Aktieägaravtal mellan B3 och Ingvar Mellby daterat 2014-03-25 

• Korrespondens med ledningen för B3 rörande bakgrund till transaktionen och förtydligande 

rörande redovisning, budget och prognoser 

Ceres har förlitat sig på att den information som erhållits från B3 är korrekt, fullständig och tillförlitlig 

samt att ingen väsentlig information har undanhållits. Ceres har inget ansvar för fullständigheten och 



   
 

 

riktigheten i erhållna uppgifter. Ingen oberoende granskning eller verifiering har genomförts för att 

säkerställa riktigheten i informationen som tillhandahållits Ceres. 

Ceres har ingen skyldighet att uppdatera, revidera eller bekräfta Värderingsutlåtandet eller Underlag 

till Värderingsutlåtande till följd av framtida utveckling eller händelser som inträffar efter dagens 

datum och som kan komma att påverka Värderingsutlåtandet. Ceres erhåller ett arvode från B3 för 

upprättandet av Värderingsutlåtande som inte är beroende av innehållet eller slutsatserna i 

Värderingsutlåtandet. 

Ceres svarar inte mot någon annan än styrelsen i B3 för innehållet i Värderingsutlåtande eller 

Underlag till Värderingsutlåtande. 

B3 äger inte rätt att utan Ceres skriftliga godkännande delge hela eller delar av Värderingsutlåtandet 

eller Underlag till Värderingsutlåtande till annan part eller på annat sätt offentliggöra eller sprida 

innehållet. 

Kort om bolag och marknad 
Summit är ett IT-konsultföretag bistår sina företagskunder med förändringsarbete och förvaltning 

inom infrastruktur och molnlösningar. Alla steg i kundernas processer stöds, från kravställning till 

implementation och förvaltning av färdig lösning. 

Bolaget har under det senaste året å ena sidan förtydligat sitt erbjudande till kunden men har å 

andra sidan tappat ett flertal konsulter till sina kunder. Bolaget hade dessutom svårt att upprätthålla 

en god beläggningsgrad för sina konsulter under det andra halvåret 2018.  

Finansiell utveckling och budget 
Summit har under åren 2016 – 2018, enligt vår uppfattning haft en svag utveckling. Intäkter 2018 var 

i stort sett på samma nivå som 2016 samtidigt som resultatet på TB3-nivå 2018 var mindre än två 

tredjedelar av 2016 års nivå. 

För 2019 väntas dock intäkter och resultat ta fart. Enligt budget ska intäkter öka med knappt 15% 

2019 och för kommande år väntas intäkterna öka ännu snabbare. TB3-marginal väntas öka från 

14,8% 2018 till 22,4% 2019 och därefter fortsätta att stärkas. 

Enligt ledningen för B3 kommer budget för 2019 troligen att uppnås. Bolaget har genomfört 

ledningsförändringar med lägre ledningskostnader som följd och förutsättningar för en starkare 

utveckling. 

Vi baserar nedanstående modell för Summits finansiella utveckling på bolagets affärsplan med 

följande tillägg: 

• Vi antar att resultatposten Andel av koncerngemensamma kostnader (Management Fee) 

uppgår till 8% av årliga intäkter från och med 2019. Detta ligger i stort sett i linje med 

historiskt utfall. 

• Vi gör antagandet att rörelsekapitalet (utgående balans), exklusive nettokassa, i genomsnitt 

utgör 3% av årliga intäkter. Detta är högre än faktiskt utfall 2018, då siffran var negativ. Vi 

anser dock inte att det är uthålligt att driva verksamheten med ett negativt rörelsekapital 

varför vi i modellen justerat siffran till en nivå mer jämförbar med liknande bolag. 

• Vi har inte antagit några investeringar i anläggningstillgångar. 



   
 

 

 

Per den 31/12 – 2018 uppgick Summits egna kapital till 2,2 MSEK. Bolagets nettokassa 

(koncernkonto) uppgick till 2,4 MSEK varav bolaget planerar en utdelning till aktieägarna om 1,5 

MSEK. 

Bolaget hade ett negativt rörelsekapital (exklusive nettokassa) på -0,5 MSEK, vilket var en minskning 

från positiva 0,3 MSEK 2017. Ceres gör bedömningen att ett konsultbolag av Summits storlek normalt 

kräver ett positivt rörelsekapital (exklusive nettokassa) och gör i nedanstående värdering av 

prognostiserade kassaflöden antagandet att rörelsekapital (exklusive nettokassa) som utgående 

balans i genomsnitt kommer att utgöra 3% av bolaget intäkter framöver. 

Summit hade finansiella anläggningstillgångar, 100% av aktierna i B3IT Performance AB, upptaget till 

ett värde om 0,35 MSEK. B3IT Performance AB hade under 2018 inga intäkter. Eget kapital uppgick 

per årsskiftet till 0,35 MSEK och tillgångar utgjordes huvudsakligen av uppskjuten skattefordran (0,17 

MSEK) och kassa (0,17 MSEK). Ceres har inte funnit skäl att ifrågasätta värderingen av Summits 

innehav av aktier i B3IT Performance AB. 

Kommentarer till budget 
Ceres uppfattning är att Summits affärsplan är aggressiv. Bolaget hade 2018 samma intäkter som 

2016 efter en minskning på 10% jämfört med 2017. Bolagets marginaler har minskat sedan 2016 men 

väntas i affärsplanen öka varje år framöver. 

Under normala omständigheter skulle det finnas skäl att undersöka förväntad intäkts- och 

resultatutveckling närmare med kritiska ögon. Ledningen för B3 gör dock bedömningen att budget 

för 2019 är uppnåelig, vilket styrker prognoserna även på längre sikt. 

Det faktum att B3 redan är majoritetsägare i Summit ger också prognoserna trovärdighet. 

Det kan tilläggas att prognoser för 2019 – 2021 inte inverkar på prissättningen av de aktier som är 

föremål för inlösen. 

Värdering 
Vårt Värderingsutlåtande bygger i huvudsak på resultaten av en avkastningsbaserad modell 

(discounted cash flow) och en jämförande värdering baserad på börsnoterade IT-konsulter.  

Finansiell utveckling Summit

(KSEK) 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E

Intäkter 20,481 23,219 20,849 23,905 32,300 41,900

TB3* 4,700 4,356 3,077 5,327 8,065 11,245

TB3-marginal 22.9% 18.8% 14.8% 22.3% 25.0% 26.8%

Andel av koncerngemensamma kostnader** -1,614 -2,122 -1,691 -1,912 -2,584 -3,352

Avskrivningar 0 0 0 0 0 0

EBITA 3,086 2,234 1,386 3,415 5,481 7,893

EBITA-marginal 15% 10% 7% 14% 17% 19%

Källa: B3, Ceres Advisors (justeringar)

* Resultat efter kostnader för management

** Andel av koncerngemensamma kostnader (management fee) kalkylerat till 8% av intäkter fr o m 2019E



   
 

 

Värderingen tar också hänsyn till att affären som ska bedömas baseras på villkoren i det 

aktieägaravtal som tecknades för flera år sedan. Principerna för värdering av bolaget i samband med 

inlösen är därmed bestämda sedan tidigare. Det har inte varit möjligt för Ceres att bedöma om övriga 

delar av avtalet, inklusive villkoren för förvärv av aktiemajoriteten, har haft inverkan på principer för 

värdering eller andra faktorer som påverkar värderingen i samband med inlösen.  

I vår övergripande bedömning av villkoren för inlösen har vi också tagit intryck av att B3 använder sig, 

och har använt sig, av snarlika modeller i huvuddelen av de förvärv som vi fått ta del av och att 

modellen visat sig ge förutsägbara och robusta resultat. 

Avkastningsbaserad värdering 
Värdet baseras på diskonterade prognostiserade fria kassaflöden (DCF-värdering) under en femårig 

prognosperiod samt ett diskonterat slutvärde, vars värdering baseras på att långsiktig avkastning på 

nya investeringar antas vara lika med avkastningskravet (weighted average cost of capital, WACC).  

I en första ansats använder vi Bolagets egen budget för utvecklingen 2019–2021, och vårt antagande 

om marknadstillväxt och genomsnittlig rörelsemarginal för industrin för de nästföljande åren.  

• Budget anger en intäktsökning för åren 2019–2021 på 14%, 35% respektive 30%, vilket står i 

skarp kontrast mot de senaste årens utveckling då intäkterna fluktuerat och för 2018 avvek 

endast marginellt från intäkterna 2016.  

• Budget, och våra antaganden om andel av centrala kostnader, antyder att rörelsemarginalen 

kommer att fördubblas mellan 2018 och 2019 och därefter öka ytterligare under 2020 

respektive 2021. Förbättringen kan te sig dramatisk men marginalnivån 2019 och 2020 blir 

därmed jämförbar med 2016. 

Ceres understryker att resultaten av DCF-värderingen är beroende på utvecklingen av Bolagets 

resultat under prognosperioden varför prognosernas tillförlitlighet är avgörande för bedömningen av 

Bolagets värde. 

Vi använder ett avkastningskrav (WACC) på 9 – 12% (efter skatt). Som jämförelse anger B3 i sin 

årsredovisning för 2017 att man vid impairment test av goodwill använt ett avkastningskrav före 

skatt på 11,6% vilket approximativt översätter till ett avkastningskrav efter skatt på 9%. Vi finner det 

dock motiverat att i en känslighetsanalys även använda ett högre avkastningskrav. Motivet till detta 

är dels att impairment test sker på en portfölj av bolag, dels att risken i Bolaget får anses hög då 

Bolaget är litet, dels att aggressiva prognoser i sig kan sägas motivera ett högre avkastningskrav.  

För resultatutvecklingen efter prognostidens slut (2022 och 2023) gör vi antagandet att bolagets 

intäktstillväxt uppgår till historiskt genomsnitt för liknande IT-konsultbolag (Ceres bedömning: 6%) 

och att rörelsemarginalen uppgår till ca 8%, vilket är Ceres uppfattning om lönsamheten för IT-

konsulter över en konjunkturcykel. 

Ett viktigt antagande i modellen är att rörelsekapitalet (exklusive nettokassa), utgående balans, 

långsiktigt kommer att utgöra 3% av Bolagets intäkter. Detta är inom ramen för börsnoterade IT-

konsulter om än i underkant men det är rimligt att anta såsom dotterbolag i en större koncern kan 

Bolaget åtnjuta en effektiv balansräkning. Siffran är dock väsentligt högre än vid utgången av 2018 då 

rörelsekapitalets (exklusive nettokassa) andel av intäkterna var negativa -2,6%. För 2017 var 

motsvarande siffra positiva 1,6%.  



   
 

 

Antagandet om högre kapitalbindning framöver får en väsentlig negativ påverkan på DCF-

värderingen. Vi har som referens till huvudalternativet genomfört en värdering av en mer konservativ 

utveckling för Bolaget. I detta exempel har vi också varit mer försiktiga med framtida kapitalbindning 

och 2018. 

Vi har för 2019 och 2020 kalkylerat med 21,4% bolagsskatt och 20,6% för efterföljande år. 

 

Som framgår av tabellen ger en avkastningsbaserad värdering, givet ett optimistiskt scenario i linje 

med Bolagets budget, ett obelånat värde (enterprise value) på Summit i intervallet 26,3 – 34,8 MSEK, 

vilket efter hänsynstagande till en nettokassa (efter planerad utdelning om 1,5 MSEK) ger ett värde 

uppgående till 27,2 – 35,7 MSEK för 100% av alla aktier i Bolaget. 

Intervallet kan jämföras med det bolagsvärde som beräknats enligt den modell som föreskrivs i 

aktieägaravtalet, som uppgår till 21,4 MSEK.  

Det faktum att DCF-värderingen ligger på en betryggande nivå ovanför det värde på vilket 

inlösenpriset för minoriteten i Bolaget ska bestämmas, ger en indikation om att risken för att B3 i 

förestående transaktion skulle betala ett överpris är begränsad, under förutsättning att Bolagets 

affärsplan är uppnåelig. 

Referensexempel: Konservativt scenario 
Som utgångspunkt för ett konservativt scenario som får utgöra bas för en försiktigare 

referensvärdering, låter vi Summits budgeterade intäkter och resultat på TB3-nivå vara intakta. 

Bakgrunden är att B3s ledning gör bedömningen att detta är en rimlig prognos. 

För åren 2020 och framåt låter vi dock tillväxten vara den av Ceres bedömda uthålliga tillväxten för 

sektorn över en konjunkturcykel, 6%, och EBITA-marginalen långsiktiga 8%. För rörelsekapitalet 

(exklusive nettokassa) gör vi dock antagandet att koncernförhållandet till B3 medför att tillväxten 

inte medför ytterligare kapitalbindning, utöver att återställa nettot till noll. 

Genom att betrakta det konservativa scenariot erhålls en känslighetsanalys som indikerar vilket 

värdeskapande som kan åstadkommas om Bolaget lyckas överträffa marknadens genomsnittliga 

utveckling. 

DCF-Valuation: Summit Business Plan

(SEK '000) 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Sales 20,849 23,905 32,300 41,900 44,414 47,079

NOPLAT 1,081 2,684 4,308 6,267 2,821 2,990

Depreciation 0 0 0 0 0 0

Net change working capital -1,263 -252 -288 -75 -80

CAPEX 0 0 0 0 0

Other 0 0 0 0 0

FCF 1,421 4,056 5,979 2,746 2,911

WACC

NPV LO 12% 1,268 3,234 4,256 1,745 1,651

NPV HI 9% 1,303 3,414 4,617 1,945 1,892

NPV Terminal Other EV Net Cash EQ Value

Valuation LO 12,154 14,141 0 26,295 920 27,215

Valuation HI 13,171 21,595 0 34,767 920 35,686



   
 

 

 

Som framgår av tabellen, skulle ett mer konservativt scenario för tillväxt och lönsamhet att det 

obelånade värdet når intervallet 17,6 – 23,1 MSEK och värdet av 100% av aktierna i bolaget till 18,6 – 

24,0 MSEK. Det skulle medföra att värdet på Bolaget, beräknat i enlighet med villkoren i 

aktieägaravtalet, 21,4 MSEK, befinner sig i mitten av intervallet. Slutsatsen är alltså att även i ett 

konservativt scenario för Bolagets utveckling ter sig föreslaget inlösenpris inte orimligt, om än inte 

med samma säkerhetsmarginal som i normalscenariot. 

Jämförande värdering 
En jämförande värdering baseras på principen att marknadsvärderingen av jämförbara och 

börsnoterade bolags intäkter och resultat är relevant för värderingen av Bolaget. Vi har jämfört 

värderingen av intäkterna (obelånat värde i förhållande till intäkter, EV/Sales) och resultat före 

avskrivningar (EV/EBITDA).  

Medan värdet på marknadsnoterade aktier kan bestämmas tämligen precist med utgångspunkt i 

senaste betalkurs, ligger utmaningen i en jämförande värdering främst i att bestämma en jämförbar 

grupp av bolag, samt att värderingsmultiplar kan skilja sig väsentligt också mellan noterade bolag.  

Vid värdering av onoterade bolag bör också hänsyn tas till eventuella storleksskillnader, vilket i fallet 

för Bolaget jämfört med noterade bolag är väsentligt, och den uppenbara skillnaden i likviditet – en 

börsnoterad aktie handlas varje dag medan det inte finns någon handel i onoterade bolag och 

likviditetsrisken därmed är betydande. 

En förutsättning för att ett noterat bolag ska kunna användas som jämförelseobjekt är också att det 

finns representativa prognoser tillgängliga – marknadsestimat – vilket medför att små bolag, vilka 

ofta inte bevakas av aktieanalytiker och prognoser därför inte finns tillgängliga, ofta är olämpliga 

jämförelseobjekt. 

Vår urvalsgrupp är IT-konsulter vi anser vara jämförbara med B3 ur ett värderingsperspektiv. 

Prognoserna som ligger till grund för jämförande värdering är Ceres bedömning av 

genomsnittsprognoser på aktiemarknaden. Bolagen i jämförelsegruppen är IT-konsulterna B3, Empir 

Group, HiQ, Knowit och Softronic samt managementkonsulten Capacent. 

DCF-Valuation: Summit Conservative Assumptions

(SEK '000) 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Sales 20,849 23,905 25,339 26,860 28,471 30,180

NOPLAT 1,081 2,684 2,845 3,046 1,808 1,917

Depreciation 0 0 0 0 0 0

Net change working capital -546 0 0 0 0

CAPEX 0 0 0 0 0

Other 0 0 0 0 0

FCF 2,138 2,845 3,046 1,808 1,917

WACC

NPV LO 12% 1,909 2,268 2,168 1,149 1,088

NPV HI 9% 1,961 2,395 2,352 1,281 1,246

NPV Terminal Other EV Net Debt EQ Value

Valuation LO 8,582 9,065 0 17,647 920 18,567

Valuation HI 9,235 13,844 0 23,079 920 23,999



   
 

 

Det är värt att notera att intäkter för bolag i jämförelsegruppen uppgår till drygt 250 MSEK upp till 

knappt 4 000 MSEK, vilket innebär att alla jämförelser med Bolaget, vars intäkter endast utgör några 

få procent av bolagen i urvalsgruppen. 

 

Tillämpas ett viktat genomsnitt av jämförelsegruppens värdering av intäkter (EV/Sales) respektive 

resultat (EV/EBITDA) på Bolagets intäkter och resultat för räkenskapsåret 2018 erhålls ett intervall för 

det obelånade värdet (enterprise value) på 17,0 – 25,6 MSEK. Detta motsvarar ett värde på 100% av 

aktierna i Bolaget i intervallet 17,9 – 26,5 MSEK. 

Bolagsvärdet som ligger till grund för inlösenpriset enligt villkoren i aktieägaravtalet uppgår till 21,4 

MSEK, dvs i mitten av intervallet som anges av den jämförande värderingen. Slutsatsen är att inte 

heller en jämförande värdering låter påskina att värderingen i den föreslagna transaktionen är 

orimlig. 

Slutsats 
Värdet av Summit är beroende på vilken tilltro som kan sättas till bolagets budget. Ceres har anfört 

argument som talar för att en extern betraktare har anledning att se med försiktighet på budget och 

eventuellt justera antagandena för prognoser men kan samtidigt konstatera att moderbolaget, B3, 

såsom majoritetsägare har god insyn i Bolaget och bör har goda förutsättningar att bedöma 

resultatutvecklingen.  

En avkastningsvärdering baserad på bolagets egen budget indikerar ett värde av 100% av Bolagets 

aktier i intervallet 27,2 – 35,7 MSEK. En jämförande värdering antyder ett lägre värdeintervall, 17,9 – 

26,5 MSEK, vilket överensstämmer med det värde som erhålls om man frångår den finansiella 

utveckling som förespeglas av Bolagets affärsplan och istället använder mer konservativa 

antaganden. 

Inlösen av aktieminoriteten (20%) i Bolaget ska enligt villkoren i aktieägaravtalet ske till ett 

bolagsvärde motsvarande 21,4 MSEK. Detta värde ligger betydligt under det värdeintervall som 

indikeras av en avkastningsvärdering baserad på Bolagets affärsplan och i nivå med en jämförande 

värdering respektive en avkastningsvärdering baserad på konservativa antaganden. 

Mot bakgrund av denna analys anser Ceres att värdet som åsätts B3 Summit AB i föreliggande 

transaktion, ur B3 Consulting Group AB:s aktieägares perspektiv, inte är orimlig. 

Jämförelsegrupp: Aktuella nyckeltal baserade på räkenskapsåret 2018

(March 31, 2019) MCAP (MSEK) EV (MSEK) EV/Sales EV/EBITDA

B3 Consulting 533 620 0.9 11.5

Capacent 154 140 0.5 6.7

Empir Group 92 76 0.3 10.8

HiQ 3,339 3,188 1.7 15.1

Knowit 3,797 3,723 1.2 11.4

Softronic 884 771 1.0 10.3

Weighted average 1.2 12.2

Unweighted average 0.9 10.9

Källa: Bolagsrapporter, Ceres Advisors



   
 

 

 

Stockholm den 4 april 2019 

 

 

Johan Broström, partner 

Ceres Advisors 

 

 

 


