
Millicom (TIGO SDB) 
Översikt 
Millicom är en mobil- och bredbandsoperatör med särskild inriktning mot tillväxtmarknader. 
Tjänsterna som erbjuds inkluderar huvudsakligen tjänster inom mobil, tv och bredband, samt 
tillhörande tilläggstjänster. Verksamhet återfinns på global nivå, främst i Latinamerika och i 
Afrika. De erbjuder tjänster som, bredband genom HFC (Hybrid Fiber Coaxial eller 
FiberKoax), mobilt bredband, 4G och kabel-tv. 
 
Millicom har varit verksamma i Latinamerika i över 30 år. De har avyttrat majoriteten av sitt 
innehav på den Afrikanska marknaden och ska bli en renodlad latinamerikansk operatör. 
Bolaget hade vi slutet av 2018, 21 000 anställda och mer än 50 miljoner kunder och har sitt 
huvudkontor i Luxemburg. 

Marknad 
Millicom är som sagt, stora i LATAM där 95% av intäkterna kommer ifrån. De har endast 5% 
av intäkterna i Afrika och denna del skall avyttras. TAM i marknaderna som Millicom befinner 
sig på uppgår till 120 miljoner människor och millicom har idag cirka en tredjedel av hela 
marknaden, alltså 40 miljoner kunder. 
 

 
 
LATAM är en intressant marknad då penetrationen är låg för 4G mobilabonnemang och 
bredband och dessutom så växer deras medelklass och ekonomi i en rask takt, jämfört med 
västvärlden, deras population har också en relativt låg medelålder. 
 



Mindre än 35% av Millicoms nuvarande kunder har 4G och mindre än 10% av hushållen i 
Millicoms footprint har HFC (FiberKoaxial) bredband.  
 
Enligt Oxford Economics 2019, så väntas LATAM spendera mer och mer av sin disponibla 
inkomst på kommunikation och ekonomin i dessa länder växer ungefär med 2-5% sett till 
BNP.  
 
Men medelklassen växer i snabbare takt, mellan 5-12% CAGR 2018-2028. 
 

 
 
Medelåldern ligger mellan 22-32 år beroende på vilken marknad man tittar på. Men totalt sett 
över alla marknader är medelåldern 26 år. 
 

 



Oxford Economics predikterar att runt 2028 så kommer 25 miljoner hushåll inom Millicoms 
marknader, ha en inkomst på högre än 10 000 dollar. Det är vid just den gränsen på 10 000 
dollar som det börjar bli lönsamt för Millicom att bygga ut deras kabelnätverk. 
 
Oavsett om det är fattigare länder såsom Bolivia, eller de rikare länderna som Panama eller 
Costa Rica så lyckas de behålla en ARPU på $30 och ARPU:n har konsekvent ökat. De 
senaste 3-4 åren har Millicom adderat cirka 1 miljon hushåll per år under deras footprint 
(bredband). I år så har de adderat cirka 400 000 hushåll. De har inte sett förändringar i 
kundernas förmåga att betala för den relativt dyra tjänsten. Churnen skulle i sådana fall öka 
om så var fallet. 
 
De flesta kunder ligger på mellan 5-20 mb/s i hastighet, alltså inträdesbonnemanget, i de 
flesta marknader kan Millicom erbjuda 50-100 mb/s. Detta är en möjlighet för upselling och 
att i framtiden få mycket bättre betalt för sin produkt i takt med att medelklassen växer. 
 
Millicom har ungefär en marknadsandel på 40-60% på de flesta av deras marknader, 
undantaget är Colombia där de har en marknadsandel på cirka 20%. 

Affärsmodell och produkt 
Intäktsben: 

 



Intäkter från respektive marknad:

 
 
 
48 miljoner kunder totalt. 
 
De adderar cirka 3 miljoner kunder per år när det kommer till 4G. Viktigt att addera fler 4G 
kunder då de bidrar med högre ARPU. Totalt har de 13.5 miljoner 4G kunder. ARPU för 
mobila kunder är 7 USD och denna har minskat över tid. På grund av konkurrens som lett till 
prispress. 
 
De adderar ungefär 350-400 tusen bredbandskunder per år. Totalt har de ungefär 3.4 
miljoner bredbandskunder. De har en penetrationsgrad på cirka 30% av deras kunder i 
deras “footprint”. 
 
Millicom adderar cirka 1 miljoner “homes passed” per år. Vilket innebär potentiella kunder 
som kan ansluta sig till deras nät. Idag har de över 11 miljoner “homes passed” och de siktar 
på 15 miljoner totalt. 
 
70% av intäkterna är abonnemang idag (postpaid + fixed). 



 
 
ARPU för Home är cirka 30 USD 
CAPEX-intensiv affärsmodell, kräver att man bygger infrastrukturen. Kostar väldigt mycket 
att bygga initialt och kostar sedan en del att underhålla. De har konsekvent investerat cirka 
en miljard dollar per år, vilket är cirka 16% av intäkterna, för att få ett 4G-nätverk som täcker 
runt 75% av befolkningen. 
 
Bredbandsintäkterna växer tvåsiffrigt med runt 12%, medan mobilintäkterna har blygsam 
tillväxt på 1-2%. 
 

 
 
Millicom har också varit flitiga förvärvare av bolag. De köpte den största kabeloperatören i 
Panama i December 2018. De förvärvade Telefonica under 2019, som är en mobiloperatör i 
Panama, Costa Rica och Nicaragua. 
 
Millicom var verksamma i Afrika tidigare och hade intäkter i Ghana, Senegal, Rwanda, 
Congo, Chad och Tanzania. Idag har man endast kvar en liten del i Tanzania men de ska 
sälja av den biten med. 



 
Anledningen till försäljning var att dessa marknader inte var tillräckligt skalbara. 
Populationdensiteten var för låg och medelklassen växer inte lika snabbt som i LATAM. 
Eftersom Afrika är den kontinenten med lägst urbaniseringen så krävs det fler mobilmaster 
för att nå många människor och därmed blir CAPEX-kostnaderna högre. 
 
I och med laserfokusen på LATAM så är Millicom idag ett turnaround-case. 

Ägarbild och management 
VD Mauricio Ramos har skin in the game. I juli 2019 så köpte han aktier för 23 miljoner 
kronor, hans totala innehav uppgår till 86 MSEK och detta gör honom till en av de VD:ar på 
stockholmsbörsen verkligen följer pilotskolan.  
 
CFO äger aktier för cirka 13 MSEK 
COO äger aktier för 13.5 MSEK 
CTO äger aktier 17.5 MSEK 
 
Finns incitament för ledningen att verkligen exekvera. 
 
Tio största ägarna:

 

Vallgravar 
Starka vallgravar, kostar väldigt mycket att bygga ut bredband och 4G infrastruktur. 
Inträdesbarriärerna är höga. 



 
En annan aspekt är att det är en sticky produkt. Det ska mycket till innan man säger upp sitt 
bredbands- och mobilabonnemang. Att det är en bransch som är icke konjunkturkänslig är 
en bonus. 
 
Den starkaste vallgraven är att Millicoms är sin egen största konkurrent. När jag analyserade 
Bredband2 pratar jag om att många är rädda för att 5G ska disrupta fast bredband. Men för 
det första börjar LATAM gå över till 4G, de ligger efter, men det går att argumentera för att 
4G har tillräckligt bra hastighet för att disrupta fast bredband. Men det fina i det hela är att 
Millicom också äger fasta bredbandet. 

Händelser 
Utdelning från Kinnevik (som ägde 38% av bolaget) har agerat våt filt. Men betyder inte att 
Kinnevik inte har något förtroende för bolaget. Cristina Stenbeck (huvudägare och före detta 
vice ordförande Kinnevik) köpte för egen räkning aktier i millicom för 150 miljoner kronor 
efter att Millicom avskiljdes från Kinnevik. 
 
Bud från Liberty 700 kr per aktie som var ett half-cash, half-stock bid och just half-stock 
delen gjorde Millicom ointresserade. 
https://www.reuters.com/article/us-millicom-m-a-libertylatinamerica-excl/liberty-latin-america-i
n-bid-to-acquire-millicom-idUSKCN1P820D 

2019 9M 

 
Första 9M 2019 växte omsättningen med 7% YoY 
EBITDA med 7% YoY 
EBITDA-marginalen var 38% 
OCF växte 22% YoY men endast 7.8% organiskt. 

  

https://www.reuters.com/article/us-millicom-m-a-libertylatinamerica-excl/liberty-latin-america-in-bid-to-acquire-millicom-idUSKCN1P820D
https://www.reuters.com/article/us-millicom-m-a-libertylatinamerica-excl/liberty-latin-america-in-bid-to-acquire-millicom-idUSKCN1P820D


Resultatutveckling 
Siffrorna som anges i börsdata är IFRS 16 siffror och då ingår inte Joint Venture i Guatemala 
och Honduras i siffrorna. En del pusslande för att konsolidera alla siffor. Så har använt mina 
egna sammanställningar från Millicoms rapporter. 

 

Omsättning 

 
 
CAGR 10: 5.1% 
CAGR 5: -0,39% 
CAGR 3: 3.1% 
 
Omsättningen har ökat med 5% i snitt de senaste 10 åren. Men har varit negativ de senaste 
5 åren. Detta på grund av att de sedan 2016 successivt sålt av delar av deras afrikanska 
verksamhet. Engångsposter från försäljningar samt intäktstapp från avvecklade 
verksamheter ställer till det. Siffrorna innehåller heller inte siffror från deras JV i Guatemala 
och Honduras då det inte är IFRS. 

EBITDA 
 
CAGR 10: 2.73% 
CAGR 5: 1.84% 
CAGR 3: 4.26% 
 
Detsamma gäller EBITDA utvecklingen. Man har helt ställt om organisationen och sålt av 
stora delar av verksamheten. Att jämföra med historiska siffror blir därför svårt.  
 
Tittar vi på EBITDA-marginalen har den gått från cirka 44% till 36%. Men tittar vi på verkliga 
underliggande marginalen ser det bättre ut, med en marginal på 40%. 
 



 

 

Kassaflöde och CAPEX 
CAGR 10: 3% 
CAGR 5: 5.2% 
CAGR 3: 8.2% 
 
OCF växte organiskt med 15% 9M 2019 och de har en långsiktig plan på att växa OCF 
(EBITDA-CAPEX) med runt 10% på medellång sikt. 
 
CAPEX har legat på i snitt 16% per år och de räknar framåt med cirka 1 BUSD i CAPEX 
kostnader per år. 



 

Lönsamhet 

 

Balansräkning 

 



De har kommunicerat att de har som mål att ligga på 2xEBITDA. Soliditet på 20.1% vilket är 
rätt lågt. 

Värdering 
Omsättning prognostiseras att växa med ca. 5% 
EBITDA tillväxt 5-8% per år, enligt bolaget själva. (proxy för kassaflöde) 
Disciplinerad CAPEX ska ge att kassaflödet kan växa med 10% per år. 

 
 
 

 
Aktien handlas till 4xEBITDA på nuvarande multiplar. Nordiska telekomoperatörer handlas 
till EV/EBITDA 8-13x och europeiska samt emerging markets till 5-6x. America Movil och 
Liberty Lat Am handlas till 5.3x och 6.1x. 
 



 
 
 

 
 

 
En direktavkastning på +5% som är hållbar och stor uppsida gör att det är bra R/R för min 
del. En affär som är konjunkturokänslig dessutom. Nordiska konkurrenter värderas långt 
högre men tillväxtpotentialen i dessa är lägre. Dessutom gillar jag att Millicom säljer data, 
oavsett om det är mobilt eller genom fast bredband. 
 
För mig är detta ett köpläge och jag äger aktier i bolaget. 


