
Chr. Hansen (CHR) 
Bästa bolaget i världen som ingen har hört talats om? Endast 283 ägare på Avanza.  
 
Chr. Hansen är ett globalt bioscience bolag med huvudkontor i Danmark. De utvecklar 
naturliga ingredienser för nutrition-, medicin- och agrikulturindustrin. Bolaget grundades 
1874 av farmaceuten Christian D. A. Hansen. De har idag intäkter om 1,161 MEUR och är 3 
700 anställda. De är globala ledare inom tillverkning av bakteriekulturer och enzymer, 
probiotica och naturliga färgämnen. 
 

 

Marknaden 
Enligt World Resource Institute måste matproduktionen och effektiviteten i agrikultur öka 
med mer än 50 procent innan 2050 för att förse hela jordens befolkning med mat. Ett sätt att 
göra detta utan att använda kemikalier och besprutningsmedel är att använda bakterier. Bra 
bakterier hjälper människor, djur och till och med växter att vara mer hälsosamma på ett 
hållbart sätt. Bakterier i mejeriprodukter som ost och yoghurt hjälper produkterna att hålla sig 
fräscha och inte bli gamla lika fort. Man har sett att bakterier går att tillämpa i andra 
produkter med samma effekt, såsom sallad och lax t.ex. Bra bakterier förhindrar dåliga 
bakterier från att växa och de förhindrar mögel och jäst från att växa. 
 
Mer än 10 % av globala skördar förloras på grund av rundmask (en parasit).  



 
Den ekologiska trenden i samhället talar för Chr. Hansen som endast använder sig av 
naturliga ingredienser. Att frångå kemikalier, antibiotika eller besprutningsmedel är en 
snabbväxande trend och gynnar bolaget.  
 
Marknadstillväxten är driven av populationstillväxt samt ökad konsumtion av 
mejeriprodukter. Men också av att penetrationen av probiotikaprodukterna ökar då mer och 
mer forskning visar på en koppling mellan magens välmående och den allmänna hälsan. 
Detta är en snabbväxande trend. Slutligen så gynnas bolaget också av trenden att ersätta 
artificiella färgämnen med naturliga färgämnen. 
 
Bolaget förväntar sig en tillväxt på 8-10 % organiskt per år. Rörelsemarginalen förväntas 
ligga på över 30% drivet av skalfördelar. 
 

 

Affärsmodell 
Bolaget tillhandahåller specialitetsingredienser i olika nischmarknader med höga 
inträdesbarriärer. Hög innovationsförmåga, högskalig tillverkning och långvariga 
kundrelationer gör att Chr. Hansen har väldigt starka konkurrensfördelar. 
 
Trots att deras ingredienser bara utgör en väldigt liten del av en produkts kostnadsbas så är 
de strategiskt vitala och när det kommer till deras starter bakteriekulturer så är de 
oumbärliga. Dessa produkter hjälper kunderna: 
 

● Differentiera sin produkt när det kommer till smak och konsistens 
● Öka produktiviteten och yielden 
● Höja hylltiden och matkvaliteten ur ett säkerhetsperspektiv 
● Ersätta artificiella ingredienser 
● Stödja hälsa och välmående 



 
 
 
 
Bakteriekulturer & enzymer (59 % av intäkterna) 
Chr. Hansen säljer primärt bakteriekulturer och enzymer för mejeriprodukter. 50% av alla 
ostar i världen innehåller någon naturlig ingrediens från Chr. Hansen. Man återfinner även 
deras ingredienser i till exempel vin och köttprodukter. Ingredienserna påverkar 
produkternas smak, utseende, nutrition och hälsoeffekter. 
 
Bakterierna/enzymerna kostar så pass lite för t.ex. en osttillverkare i sammanhanget, alltså 
kostnaden för enzymerna relativt totala kostnaden för produkten. Extremt lönsamt 
affärsområde sett till EBIT-% och ROIC. 



 
 
 
Hälsa & nutrition (22 % av intäkterna) 
Bolaget utvecklar också probiotika som används för människor, djur och till och med växter. I 
form av medicin för människor, mat till djur, välling osv. Sprayar bakterier på jorden som ökar 
yielden av det man sår. 20 % bättre yield än jord som är obehandlad. Probiotika till djur 
istället för att ge dom antibiotika till exempel. Antibiotikaresistens är en riktig fara och som 
har uppmärksammats som ett reellt problem.  
 
Extremt lönsamt affärsområde sett till EBIT-% och ROIC.  
 

 
 
Natural colors (19 % av intäkterna) 
De utvecklar även naturliga färgämnen för matindustrin som används i till exempel drycker, 
godis, mejeriprodukter, glass m.fl. Inte lika lönsamt sett till EBIT-% men fortfarande rätt hög 
ROIC. 

 
 
 



Ägarbild och management 

 
Inte så mycket att säga om ägarbilden. Novo Holdings är ett holdingbolag som ägs av Novo 
Nordisk och Novozymes och som förvaltar kapitalet i Novo Nordisk Stiftelse. En av världens 
största stiftelser med ett värde på 49.1 BUSD. 

Vallgravar 
Bästa bolaget jag sett nästan. Det är extremt bra om ett bolag gör något väldigt litet men 
livsviktigt i en större process. Du får en enorm pricing power. Extremt hög switching cost. 
Byter de leverantör kan det få oanade konsekvenser och då priset på 
enzymerna/bakterierna är så lågt jämfört med totala kostnaden så kommer man aldrig 
riskera detta. Förr i tiden tillverkade man yoghurt genom att ha enorma kar med mjölk och en 
liten del yoghurt från den förra satsen som innehåller den bakteriekulturen som behövs för 
att göra yoghurt. Sedan hällde man i den gamla satsen i mjölken och hoppades på det 
bästa. Ibland så fick de dåliga satser som de var tvungen att slänga och det var en hög 
varians när det kom till smak och konsistens från sats till sats. Helt enkelt ingen repeterbar 
process. Dyrt att slänga 50-100 ton mjölk för en dålig sats. 
 Idag tar man frystorkad bakterier från säg Chr. Hansen och det är alltid exakt samma 
bakterier varje gång. Mycket mer repeterbar process. Yoghurten blir lika varje gång och inga 
dåliga satser. Bolaget har utvecklat dessa bakterier över många år. Så att yoghurten blir 
krämigare eller sötare. Idag kan lågfetts yoghurt smaka krämigt och gott på grund av 
bakterier Chr. Hansen tagit fram. Detsamma gäller ostar. Det är mjölk och bakterier. Idag 
finns de i 70 % av världens yoghurt och 50 % av alla ostar. 
 
Extremt höga switching costs och dessutom väldigt hög risk och låg reward för slutkund att 
byta då Chr. Hansens ingredienser utgör sån liten den av den totala produktkostnaden. 
Detta medför pricing power och att bolaget kan behålla kunder. 

  



Resultathistorik  

Omsättning

Omsättningstillväxten har varit god med CAGR 5yr på 6,22%. Inte en snabbväxare men tuffar 
på sakta men säkert med organisk tillväxt. Tillväxten har bromsat in lite på senare tid. Tidigare 
har den legat på 10-12 % per år. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet har ökat med CAGR 5yr på 7,96 %. Än en gång växer stabilt men inte en 
snabbväxare. Det är ett väldigt lönsamt bolag, bruttomarginalen har pendlat mellan 52-56 % 
och har konstant förbättrats över åren. Idag är den 56 %. Rörelsemarginalen är även den hög, 
den har legat mellan 26-29 %. Även den förbättras med tiden och är idag på 29,4 %. Bolaget 
spår marginal strax över 30 %. 

Kassaflöde 
FCF har ökat med CAGR 5yr på 7,51 %. Så i linje med rörelseresultatet.  

Lönsamhet 

 
ROIC exkluderat goodwill ligger på 37.3 % och har historiskt legat på drygt 40 %. ROE på 31,4 
% och en ROA på 12,2 %. ROA är ganska lågt men klart godkänt. Exkluderar man goodwill så 



är ROA 23,6 %, mycket bättre. 

Balansräkning 
Net interest-bearing debt är 734 MEUR och är 1.8x EBITDA. Godkänt. 
Mycket goodwill som utgör 37,6 % av balansräkningen.  
Soliditet på 38.7 %.  
 
Ingen fantastiskt balansräkning, mycket goodwill, hög skuldsättning och ingen nettokassa. 

 
Värdering 

 
Väldigt högt värderat på nuvarande nivå. De förväntar sig att omsättning växer 8-10% 
organiskt och att de kommer ha en EBIT-marginal på 30% över tid.  
 
Modellerar vi detta framöver får vi följande multiplar’ 
 

 
 
Till och med dyrt på EV/EBIT 2022E på 22,7. En rimlig kurs att börja köpa in sig på kan vara 
20xEBIT, vilket skulle innebära riktkurs på drygt 410 DKK. Idag står aktien i 520 DKK och 
den har kommit ner från highs på 740 DKK efter lite lägre omsättningstillväxt än väntat. 
Handlas idag till 7,9xSales, så väldigt högt värderat. Anledningen till den höga värderingen 
är främst på grund av vallgravar och inte riktigt tillväxten. Tillväxt på 8-10% organiskt är bra 
då man kan få högre tillväxt med förvärv och dessutom marginalexpansion, men motiverar 
inte dagens multiplar enbart på tillväxttakten. Men då vallgravarna är så starka så är 
tillförsikten i den predikterade tillväxten så hög och att denna tillväxt är uthållig över många 
många år framöver. Detta gör att marknaden är villig att betala höga multiplar idag utan att 
vara orolig för att framtida vinster skulle minska. 
 
För mig landar jag i att den hamnar på bevakningslistan och att jag kommer börja skala in 
mig i bolaget om/när den kommer till runt 400 DKK. Gör den inte det finns det alltid andra 
aktier. 


