
Bredband2  
Bredband2 är ett bolag som levererar bredband, telefoni, datacenter och övriga tjänster till 
privatpersoner och företag i Sverige. Där privata marknaden utgör 72 % av bolagets 
omsättning, de har idag 230 000 bredbandskunder. Företagsmarknaden utgör 28 % av 
Bredband2:s omsättning. Bolaget har idag en marknadsandel på knappa 10 procent. 

Marknad  
Bredband2 är en av Sveriges största leverantörer i öppna stadsnätet. Nätet ägs som oftast 
av kommuner, allmännyttiga bostadsföretag eller kommunala energibolag. De har även 
kunder i exklusiva nät. Vilket innebär att en enda leverantör levererar tjänster till hela 
fastigheten. Dessa är oftast fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar, där alla får en 
bastjänst eller gruppanslutning. Av privatmarknaden utgörs cirka 25 % av det exklusiva 
nätet. 
 
Öppna stadsnätet innebär att en nätägare äger själva svartfibern och hyr ut denna till aktörer 
som verkar på marknaden. Detta för att mina inträdesbarriärer för nya aktörer. Nätägarna 
har höjt priserna på nätavgifter och därmed måste leverantörerna välja att passa detta vidare 
till kunderna eller svälja kostnaden för att inte riskera att förlora en kund, vilket då pressar 
marginalerna. Detta har gjort att marknaden konsoliderats då små spelare inte har råd att 
svälja kostnaderna. Storskalfördelar är att föredra. 
 
Fiberutrullningen väntas minska då nästan 80 % av sveriges hushåll i Sverige har tillgång till 
fiber. Någon nämnvärd strukturell tillväxt är därför inte något man kan förvänta sig då 
fiberinstallationer är en förutsättning för att marknaden ska växa. Om inte Bredband2 kan 
lyckas att ta marknadsandelar från konkurrenter, men då det är svårt att differentiera sig från 
konkurrenterna är det en svår uppgift. 
 
Ett potentiellt scenario är att marknaden konsolideras mer och mer i takt med att 
marknadstillväxten avtar. 

Affärsmodell  
Bredband2 äger ingen fiberinfrastruktur, de betalar en avgift till nätägare för att få tillgång till 
det öppna stadsnätet. De levererar tjänster i form av bredband och telefoni till slutkunderna. 
Det positiva med detta är att bolaget själva inte behöver göra tunga investeringar (CAPEX)  i 
infrastruktur. Det är dock negativt att man är beroende av nätägarna och att de kan höja 
priserna som då bolaget måste välja att absorbera eller föra vidare till kunderna. 

 

 



Ägare  
Bra ägarbild då Anders Lövgren som är styrelseordförande äger 16,62 % av kapitalet. 
Tidigare styrelseordförande Leif Danielsson äger 7,15 % av kapitalet och VD Daniel Krook 
äger 2 % av aktierna. 

 

Redovisningsregler 
Bolaget bytte till K3 från IFRS vilket innebär att de måste göra avskrivningar på goodwill. 
Denna post kommer vara helt avskriven i slutet av 2020. Tynger resultaträkningen i 
dagsläget. 

H1 2019 
Kundintagen under Q1 2019 var 3100 nya kunder. I Q2 2019 adderade de 4000 kunder. 
Vilket är en bra trend och bolaget krediterar detta till deras marknadskampanj. Bolaget säger 
också att trenden är fortsatt god efter Q2. Kundintaget på 7100 kunder ska jämföras mot ett 
kundintag på 9500 i H1 2018. Intäkterna i H1 2019 ökade med 13 % på privatsidan och 8 % 
på företagssidan jämfört med samma period 2018. 
 
Dessutom knöt man viktiga företagskunder under första halvåret 2019. T.ex. AniCura som 
bedriver djursjukhus och kliniker på 250 orter. Bredband2 levererar initialt till 44 orter. 

  



Resultathistorik  
 

Omsättning  

 

Omsättningen har ökat med en CAGR om 14,9 % mellan 2014 och 2018. Detta kommer att 
minska i framtiden då fiberutrullningen saktar ner. 

EBIT  

 
 
Medelvärdet på rörelsemarginalen de senaste fem åren har legat på 6,9 %. 
Rörelsemarginalen 2018 var 6,85 %, justerat för avskrivningar relaterade till goodwill var den 
7,3 %. 
 
Rörelseresultatet har ökat med en CAGR om 17,8 % mellan 2014 och 2018. 
 
Rörelsemarginalen bör förbättras i framtiden då omsättningen väntas växa snabbare än de 
fasta kostnaderna så länge inte nätagarna höjer priserna för mycket. Bolaget behöver inte 
betala kostnader för fiberinstallation eller underhåll. Dessutom så tyngdes 2018 marginal av 
nedskrivningar av goodwill. 



 

 

FCF  

 
 
FCF-marginalen har legat på 11 % i snitt senaste 5 åren och bör bara stiga på grund av 
storskalsfördelar och BOSS (deras CRM-system). 
 
Kassaflödet har ökat med en CAGR om 31,83 % mellan 2014 och 2018. Otrolig tillväxt och 
visar på hur lite kapital de behöver investera för att driva tillväxt. 
 
Kassaflödet är bättre än rörelseresultatet då intäkter bokas upp på BR som 
förskottsbetalningar. Sen tas intäkterna upp under den perioden de omsätts. Kostnader 
uppstår den tidsperiod som de konsumeras. Detta gör att vinsten är sämre än kassaflödet då 
in- och utbetalningar bokas in direkt. Enkelt uttryckt så får Bredband2 betalt direkt från 
kunderna men betalar sin kostnader senare. Detta gör att kassaflödet är bättre än vinsten. 
Amazon gör likadant då de har långa fordringar mot sina leverantörer men korta fordringar 
mot sina kunder. 
 
Avskrivningarna av goodwill-posten är också en anledning till att kassaflödet är bättre än 
vinsten. 

Lönsamhet  



 
 
ROE 62,7% på grund av att de binder så lite kapital. 
ROA 12 % på  grund av hög leverage på grund av att kundfordringar blir en skuld till 
aktieägarna på BR. Därmed så ser det ut som att Bredband2 har väldigt hög belåning när de 
i själva verket inte har så mycket räntebärande skulder alls. 
 
ROIC är negativt då investerat kapital är negativt. De binder så lite kapital för att bedriva 
verksamheten. Om jag inte exkluderar kassan så blir ROIC 20 %. Men kassa är inget 
bolaget behöver för att driva verksamheten. 

Balansräkning  

 
 
Låg soliditet men detta är missvisande. 
 
Då nästan all skuld består av icke-räntebärande skulder i form av kundfordringar där man 
har fått förskott från sina kunder. Då kunder betalar i förskott för sina bredbandstjänster men 
bolaget betalar sina leverantörer i efterskott. Det är i princip “float” som försäkringsbolag 
sysslar med. Detta får effekten att skuldsättningen ser onormalt hög ut och att kassaflödet är 
bättre än vinsten för Bredband2. 
 



 
 
Bolaget har en nettokassa på 114,58 MSEK. 
 
Så balansräkningen kan vid snabb anblick se dålig ut men den är väldigt stark. 

Vallgrava
r  
Deras svaga sida är vallgravar, egentligen ingenting jag kan se som differentierar bolaget 
jämte konkurrenterna. En commodity där kunder nog tittar mest på pris. Skalfördelar är den 
enda vallgraven bolaget har. 
 
På ett sätt är det svårt att se hur konkurrenter ska kunna ta marknadsandelar av Bredband2 
också. Men det värsta scenariot är om det blir ett priskrig eller om nätagarna aggressivt 
börjar höja priserna. 

Värdering  

 



 
I fallet Bredband2 tycker jag det är vettigast att värdera bolaget efter EV/FCF där 
värderingen är blyga 9.8. Dessutom så får man en hög direktavkastning på 4,6 % medan 
man väntar på att marknaden värderar upp bolaget. Omsättningen kommer inte växa lika 
snabbt som den gjort historiskt men på grund av skalfördelar så bör det ske en 
marginalexpansion. 
 
Räknar man med en omsättningstillväxt på 10 % för 2019 (Lågt räknat mot historik och hur 
året har börjat) och en FCF-marginal på 11 % vilket är rimligt (Marginal bör stiga) så får jag 
ett estimat på cirka 73 MSEK i FCF. På dessa estimat blir EV/FCF 8.8 eller en FCF-yield på 
11,4 %. 

Sammanfattning  
Det jag gillar med Bredband2 är den låga värderingen sett till kassaflödet, man betalar 
endast drygt 10 gånger fritt kassaflöde, för ett bolag som inte är kapitalintensivt. Den starka 
balansräkningen med stor nettokassa och att det är ett defensivt bolag är också något jag 
gillar. Det ska mycket till innan man säger upp bredbandet och då torde det vara en ganska 
konjunkturkänslig bransch.  
 
En långsiktig risk många oroar sig över är också 5G. Att man i framtiden kan ersätta 
bredband med en 5G-router. Denna risk ser jag som överdriven. 
 
Att fiberutrullningen minskar är helt klart oroväckande men det krävs knappt någon tillväxt för 
att motivera dagens värdering. Kundintaget idag motsvarar en tillväxt på runt 5-6 % av 
kundbasen. Då marknadstillväxten avtar ökar troligtvis konsolideringen på marknaden. 
Bredband2 skulle då potentiellt kunna bli en uppköpskandidat. 
 
De satsar också på att knyta till sig fler kunder på företagssidan genom att öka fokus på 
paketerade produkter till mindre bolag. Som jag nämnde tidigare så knöt de till sig en del 
företagskunder i början av året och detta är bra då marginalen på företagsaffären är högre 
än på privatsidan. 
 
Dessutom så fortsätter de att vidareutveckla deras affärssystem BOSS som hjälper genom 
att effektivisera kundhanteringen. På sikt kan detta leda till förbättrade marginaler.  
 
I takt med att kunder uppgraderar till högre hastigheter så ökar också marginalen på affären. 
Ökat fokus på streaming i 4K osv kommer leda till högre hastigheter i framtiden. 
 
Slutligen har det varit ganska stora insiderköp den senaste tiden. Inte en anledning i sig att 
köpa aktien men det är ett plus i kanten. 
 


