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Strategivändning i Ratos driver optimism

Stockpicker har intervjuat de båda förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje som förvaltar 
den nya europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve. Ratos som är ett av innehaven 
driver på deras optimism då bolaget genomfört en strategivändning.

Vi ser att ett av era nya innehav i fonden är Ratos. Vad har ni för tankar kring det bolaget?

-Ja, det stämmer. Vi byggde upp en position i Ratos inför deras Q3-rapport som vi hade positiva 
förväntningar på. Ratos är ju ett välkänt bolag för de flesta som följer svenska börsen och det har 
inte undgått någon att aktien kraftigt underpresterat börsen senaste åren, även om vi justerar för 
utdelningar. En förklaring till Ratos historiska utveckling kan man sammanfatta som att de har vänt 
på den gamla börsdevisen ”cut your losses and let your winners run”. Man har sålt bolagen som 
har gått bra och behållit de med problem.
Vi tycker dock att detta ligger i bolagets förflutna och Ratos har under de senaste åren valt att 
avyttra eller lägga ner dotterbolag som underpresterar, t.ex. Jøtul och GS-hydro. Det finns 
fortfarande bolag i portföljen att jobba med och vi förväntar oss fler avyttringar under de 
kommande åren, men även fler förärv. Vi ser dock att bolagen i portföljen är inne i en positiv trend, 
ser man på Q3-rapporten var den klart bättre än förväntat och likaså Q2-rapporten dessförinnan. 
Det är andra starka kvartalet i rad.

Sedan en tid ser vi även en vändning i bolagets strategi och inriktning. 2019 började man prata om 
ett nytt Ratos som inte längre ska fungera som ett noterat private equity-bolag utan snarare som 
en förvärvsdriven företagsgrupp - alltså vad man brukar kalla serieförvärvare eller compounder. 
Detta innebär mindre centralstyrning och mer fokus på att hitta relevanta förvärv att addera inom 
sina områden.
Den här transformationen möjliggörs ytterligare genom att man nu har sålt av innehavet i Bisnode, 
och efter det har man en nettokassa kombinerat med att man signalerar en förvärvsstrategi.

Kommentarer om bolagen som ingår i Ratos bolagsgrupp för stunden?

- Vi tycker att det är en väldigt fin kombination av bolag. De delar ju själva upp dem i tre områden 
“Construction & Services”, “Consumer & Technology” samt “Industry”.
Och om vi börjar med “Construction & Services” som utgör ungefär halva omsättningen så har de 
framför allt ventilationsbolaget Airteam som växer mycket snabbt och med stigande marginaler. 
De har en mycket fin exponering mot den heta HVAC-marknaden. Tillväxten inom HVAC drivs 
framför allt av efterfrågan på energieffektivitet och nybyggnation. Vi tror att Airteam genom 
organisk tillväxt i kombination med tilläggsförvärv har en mycket fin resa framför sig. 
- - - 

Detta är en förkortad version av intervjun.
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Fullständig intervju hittas via direktlänk nedan:
https://www.stockpicker.se/home/strategivandning-i-ratos-driver-optimism
Och på https://www.stockpicker.se/

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses 
som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts 
som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och 
rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och 
eller omdömen i materialet
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta 
material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering 
historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig 
därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på 
användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende 
analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att 
äga, både på kort och lång sikt.
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